
Configuració del wpa_supplicant per connectar-se amb 
la xarxa Wi-Fi “Xarxipèlag 2.0”

Nota: s'ha provat satisfactòriament en Windows XP

Instal·lació del programari

Inicia sessió a l'ordinador amb un compte d'administrador.

Descarrega i executa el fitxer  wpa_supplicant-<versio>.exe   (que trobaràs a la mateixa pàgina on hi ha 
aquest document).

Cal instal·lar el programari addicional WinPCap. L'execució de wpa_supplicant-<versio>.exe ja ho proposa. 

Accepta les opcions d'instal·lació per defecte...

Quan s'hagi completat la instal·lació fes clic al botó Close.

Inhabilitar la gestió de les xarxes sense fils per part de Windows

Un cop instal·lat és necessari establir que Windows no gestioni les connexions a les xarxes sense fils. Per 
això, pitja sobre la icona de connexions de xarxa sense fils (o, alternativament, accedeix a Inici – Tauler de  
control – Connexions de xarxa –  connexions de xarxa sense fils)
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Al menú de l'esquerra pitja Canviar configuració avançada – Xarxes sense fils. Apareixerà el quadre de dià-
leg següent en què s'ha de desmarcar l'opció Usar Windows per establir la configuració de la xarxa sense fils

Pitja Acceptar
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Configuració de la connexió

Executa el programa wpa_gui que trobaràs en el menú (del menú de programes) wpa_supplicant, 

Si apareix una finestra emergent demanant si voleu iniciar el servei wpa_supplicant, respon Yes.

La primera passa que s'ha de fer és comunicar al programa quina és la interfície de xarxa sense fils instal·lada 
a l'ordinador. Per això, selecciona File – Add Interface. S'obrirà un quadre de diàleg amb les interfícies de 
xarxa instal·lades a l'ordinador:

Selecciona  la  interfície  de  xarxa  sense  fils  amb  un  doble  clic.  Tanca  el  quadre  de  diàleg  de  selecció 
d'interfícies.

Tot seguit anam a configurar la xarxa.

Selecciona Network – Add i emplena el quadre de diàleg amb les opcions següents:

SSID: l'identificador de la xarxa. En el nostre cas és “xw” seguit de les 6 darreres xifres del codi del centre.

Authentication: WPA2-Enterprise (EAP)

Encryption: CCMP

EAP Method: PEAP

Identity: és el nom d'usuari. En el nostre cas “w” seguit de les 6 darreres xifres del codi del centre.

Password: la contrasenya

CA Certificate: deixar-ho en blanc

ID String: deixar-ho en blanc

Priority:0

Inner auth: EAP-GTC

La figura següent mostra tal  i com ha de quedar el quadre de diàleg (cal substituir XXXXXX per les 6 
darreres xifres del codi del centre i posar la contrasenya correcta).

En haver emplenat totes les opcions s'ha de pitjar Add
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Tanca la finestra wpa_gui. No oblidis fer el punt següent (el PC es connectarà automàticament a cada reinici)

Configuració de l'inici automàtic del servei

S'ha d'habilitar  el  tipus d'inici  automàtic al  servei  wpa_supplicant.  Per això, obre el llistat  de serveis,  a 
Tauler de control – Eines administratives – Serveis. El servei wpa_supplicant es trobarà iniciat però amb un 
tipus d'inici manual. És necessari habilitar el tipus d'inici automàtic tal i com es mostra a la figura següent:

Reinicia el PC. Si no va bé la connexió, revisa que la interfície inalàmbrica estigui habilitada, tant físicament 
(hi ha ordinadors que disposen d'un interruptor per a habilitar/inhabilitar la Wi-Fi) com lògicament (a  Tauler  
de control – Connexions de xarxa on la icona de connexió inalàmbrica sortiria en gris si estàs inhabilitada).
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