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rok 2002
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https://www.terena.org/activities/tf-mobility/start-of-eduroam.pdf

https://www.terena.org/activities/tf-mobility/start-of-eduroam.pdf


rok 2003



skutečný začátek: rok 2004

březen: návrh eduroam politiky

květen: propojení s evropskými top level RADIUSy

červen: oficiální začátek vysílání essid eduroam na CESNETu

červenec: připojení fel.cvut.cz
přechod z freeRADIUSu na Radiator

říjen: zapojení tul.cz

prosinec: zapojení ujep.cz



vývoj eduroam loga #1

autorem původního eduroam
loga je Pavel Satrapa

leden 2005



vývoj eduroam loga #2



rok 2005

Pilotní provoz od ledna do července 2005 byl úspěšný!

Participující instituce:

● CESNET (Jan Fürman, Milan Sova, Jan Tomášek, Dan Studený)
● ČVUT FEL (Jiří Cejp, Ivo Hulinský) #1
● LF UK HK (Jindřich Andrš)
● TUL/VSLIB (Petr Adamec) #2
● UJEP (Pavel Poláček) #3
● UK Praha (Ladislav Fikais, František Potužník)
● VŠCHT Praha (Rastislav Maniak, Václav Fanta)
● ZČU (Jaroslav Čížek)



počty zapojených institucí 2004 - 2017

● některé instituce mají více realmů
○ např: cvut.cz, fel.cvut.cz

realmy pokryté lokality

2004 7 7

2005 13 13

2006 23 25

2007 ?? ??

2008 49 181

2009 113 400

2010 114 439

2011 120 461

2012 132 544

2013 145 598

2014 152 680

2015 166 749

2016 211 813

2017 230 825



pokrytí ČR 2017 (825 lokalit)



pokrytí Evropy 2017
● 47 zemí
● 16 310 lokalit
● CZ: 5 %



pokrytí světa

Evropa: 47, Afrika: 10, Asie + Pacifik: 15, Jižní Amerika: 9, Severní Amerika: 3



růst počtu uživatelů 2005 - 2017

uživatel = vnější identita

(zatím) max. v roce 2017 = 43 312 uživatelů



uživatel vs. počet zařízení

user =  43 312
mac = 130 781

3 zařízení
na uživatele?



konfigurace klientských zařízení

● u spousty HW byl úspěch, když vůbec umožňovalo připojení
● slabá podpora HW v alternativních OS
● byla to dřina s nejistým výsledkem
● postupně se vyřešila podpora HW a protokolu 802.1x
● komplikovanost z uživatelského pohledu

● nově eduroam CAT 



eduroam CAT

● Configuration Assistant Tool (CAT), 2015 +
○ .exe pro Win7+
○ .apk pro Android
○ .sh pro Linux (network manager)
○ .mobileconfig iOS + macOS
○ https://cat.eduroam.org/

● zadat jméno/heslo nestačí. FAKT NE!

https://www.eduroam.cz/cs/uzivatel/sw/uvod
https://cat.eduroam.org/


slepá ulička #1: VPN koncentrátory

● definované IP bloky určené pro terminování VPN v každé NREN
● NREN přiděluje IP koncovým institucím
● stahování a aktualizování centrálně spravované tabulky IP adres



slepá ulička #2: captive portály

● webová stránka vyžadující přihlášení eduroam účtem
● zakázáno od října 2007
● nerespektuje end2end ochranu uživatelských účtů
● neposkytuje žádnou ochranu SP



novinky #1 - eduroam na nádražích

spolupráce s ČD Telematika, a. s.

● říjen 2014: 
○ Hlavní nádraží, Praha
○ Masarykovo nádraží, Praha
○ Hlavní nádraží, Pardubice

● říjen 2017
○ nádraží Zlín - střed

● v přípravě
○ Hradec Králové
○ Ústí nad Labem

● ~ 4 000 uživatelů/den



novinky #2 - eduroam AP

● 2016
● Plug & Play eduroam
● https://ap.eduroam.cz
● OpenWRT + BEESIP



novinky #3 - IROP

eduroam na středních školách

● rozvojový program
● eduroam součástí školní infrastr.
● https://www.eduroam.cz/cs/irop
● možná spolupráce s krajem

https://www.eduroam.cz/cs/irop


novinky #4 - podpora instalace

● Seznam implementačních firem pro eduroam
○ https://www.eduroam.cz/cs/spravce/pripojovani/seznam_implementatoru 
○ v současnosti 12

● Dálkově udržovaná instalace FreeRADIUS serveru CESNETem
○ https://www.eduroam.cz/cs/spravce/pripojovani/radius/hosted 

● Návody
○ https://www.eduroam.cz/cs/spravce/pripojovani/radius/freeradius3

● Ansible role: https://github.com/CESNET/ansible-freeradius
○ kdo neumí spravovat Linux, bude TRPĚT!

● kontakt: info@eduroam.cz

https://www.eduroam.cz/cs/spravce/pripojovani/seznam_implementatoru
https://www.eduroam.cz/cs/spravce/pripojovani/seznam_implementatoru
https://www.eduroam.cz/cs/spravce/pripojovani/radius/hosted
https://www.eduroam.cz/cs/spravce/pripojovani/radius/hosted
https://www.eduroam.cz/cs/spravce/pripojovani/radius/freeradius3
https://github.com/CESNET/ansible-freeradius
mailto:info@eduroam.cz


novinky #5 - eduroam sondy

Krabičky fyzicky monitorující kvalitu eduroamu v lokalitě

● eduroam“pulse”, 2009 - RIP, AARNet
● AcDve Monitoring eduroam Node (AMeN), 2009-14 (still running), SURFnet
● Frankenprobe, 2012 - still running, Srce
● Trådløs Probe, 2014 - still running, UNINETT
● Uni Probe, 2012 - 2014 (still running), Janet/Loughborough
● Mikrotik Probe, 2017 - *, CESNET



jak psát

eduroam vždy takhle! I když stojí na začátku věty. Když 
píšete o eduroamu na univerzitě, můžete použít jiný řez či 
barvu písma pro zvýraznění názvu federace eduroam. Pokud 
nedokážete přežít malé písmeno na začátku věty, pomozte si 
vycpávkou. Např: Federace eduroam je uživatelům z České 
republiky k dispozici od roku 2005.

Ne!!!
Eduroam   EDUroam   EduRoam   eduROAM   EduROAM

Ale fakt NIKDY!!! 



Jan Tomášek, CESNET

info@eduroam.cz

?


