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růst počtu zapojených institucí



růst počtu zapojených institucí v roce 2018



růst eduroamu v číslech

1) přijdeme o JMNet (-200 lokalit)
2) možná větší růst vlivem větší randomizace MAC adres
3) řada uživatelů nezapočítána vlivem anonymous@

prosinec 2017 prosinec 2018 nárůst

počet připojených IdP SP k 31. 12. 132 258 126 95 %

počet připojených IdP k 31. 12. 1 2 1 100 %

počet připojených SP k 31. 12. 1 26 25 --

počet lokalit k 31. 12. 1) 842 1048 206 24 %

aktivních zařízení (MAC) 2) 131 449 167 486 36 037 27 %

unikátních uživatelských jmen 3) 151 220 169 140 17 920 12 %

počet OK autentizací 10 029 931 10 774 304 744 373 7 %



novinky - navigace připojením

● přehled stavu připojování - https://pripojovani.eduroam.cz
● přímé odkazy do dokumentace
● revize dokumentace



novinky - eduroam CA

● plně samobslužná eduroam CA - https://certifikat.eduroam.cz/
● zrušení podpory komerčních CA, krom DigiCertu (TCS)



novinky - standardkonektivity.cz

● web CZ.NIC https://standardkonektivity.cz prezentuje data o připojení
z https://pripojovani.eduroam.cz

● odpadly starosti s vydáváním
potvrzení o připojení k eduroamu



novinky - monitor.eduroam.cz

● rozcestník montoringem
https://monitor.eduroam.cz



novinky - Icinga

● náhrada za řešení s Nagiosem v2, v3, v provozu 2006-18
● Icinga v2

○ Icinga Director
○ fileshiper + synchronizační skript

● automatické nasazování změn v LDAPu
● významně vyšší výkon testů
● Icinga web v2
● přepsaná matice dostupnosti

○ https://monitor.eduroam.cz/matrix/



● kontrola formálních požadavků na https://pripojovani.eduroam.cz
● kontrola technického stavu na https://ermon.cesnet.cz

○ všechny notifikované testy v pořádku
○ stabilita testů

● kontrola aktivity návštěvníků pomocí https://etlog.cesnet.cz/
○ dav slouží jako testovací sondy, je všude
○ předcházení zkomoleným essid Eduroam, EDUROAM, eduRoam

● připojeno

                … a tím to teprve začalo!

validace připojení k eduroamu 



● zatím často jen podmínka získání dotace
○ nedoceňují přínos, často WiFi “zak”, “ucitel” a “eduroam”
○ většina i IdP - šance na objevení hodnoty

● zjednodušení monitoringu
● eskalace problémů přes PSS
● setkání s novými členy

○ ??

● podpora každým zkušeným uživatelem
○ třeba jen informování o problému na info@eduroam.cz

udržitelnost 5 let 😲 



eduroam už na 12 nádražích

* vždy vnímejte své okolí!



eduroam už na 12 nádražích



eduroam CAT

Automatické nastavení pomocí eduroam CAT

Windows, OS X, iOS, Linux:
1. navštivte https://cat.eduroam.org
2. vyhledejte svoji instituci a pokračujte podle instrukcí instalátoru

Android:
1. na Google Play vyhledejte a nainstalujte eduroam CAT od GÉANT Association
2. smažte existující eduroam profil
3. spusťe eduroam CAT
4. v aplikaci vyhledejte svoji instituci a nainstalujte její eduroam profil.

https://cat.eduroam.org


pozvánky

Seminář o bezpečnosti sítí a služeb, už zítra

eduroam stánek



Otázky?
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