eduroam

Obecné informace a přístupové údaje
Název WiFi sítě: eduroam

Pro připojení je třeba použít:
1. Uživatelské jméno ve tvaru čísloosoby@cuni.cz (číslo pod fotografií na kartě studenta či zaměstnance).
2. Příslušné heslo nastavené v Centrální autentizační službě UK v sekci eduroam (heslo si nemohou nastavit
uživatelé, kteří si heslo resetovali přes webový formulář. Takové heslo je pro tyto účely nedůvěryhodné).

Návody pro připojení
Mobilní zařízení:
•
•

Apple iOS
Google Android

Počítače:
•
•
•
•
•
•
•

Apple OSX
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 7 a Vista
Microsoft Windows XP , POZOR: (Program „Intel PROSet/Wireless“ bohužel s eduroam nefunguje. Musíte jej
deaktivovat a nastavovat Wi-Fi pomocí nástrojů Windows!)
Linux
Další operační systémy

Certifikáty

NOVÉ: Dne 18.8.2011 dojde ke
radius2.eduroam.cuni.cz ( více ).

změně

certifikátů

RADIUS

serverů

radius1.eduroam.cuni.cz

a

Nyní mají RADIUS servery certifikát od TERENA SSL CA (TCS). Tato certifikační autorita má svůj certifikát
podepsaný globálně akceptovanou certifikační autoritou UTN-USERFirst-Hardware společnosti Comodo, která
má předinstalovaný certifikát ve většině operačních systémů a zařízení. SHA1 otisk jejího certifikátu je:
04:83:ED:33:99:AC:36:08:05:87:22:ED:BC:5E:46:00:E3:BE:F9:D7
Výhodou pro uživatele je, že při nastavení připojení není nutné importovat certifikát. Pouze je potřeba při připojení do
WiFi sítě eduroam potvrdit dotaz o akceptování certifikátu RADIUS serveru.
Kořenový certifikát UTN-USERFirst-Hardware pro import- soubory: .cer (binární) , .txt (PEM) .
Upozornění: Pokud použijete pro stažení certifikátu Internet Explorer, není s importem problém. Pokud však používáte
jiný prohlížeč (např. Mozilla FireFox), doporučujeme nejprve certifikát uložit na pevný disk (pravým tlačítkem myši
kliknout na odkaz a vybrat "Uložit odkaz jako...") a potom ho otevřít. Jinak může dojít k tomu, že certifikát bude importován
pouze do prohlížeče a pro 802.1x nebude použitelný.
Nemáte-li kořenový certifikát nainstalovaný, vypněte ověřování serverového certifikátu pro EAP.

Odkazy
•
•

http://www.eduroam.cz
http://eduroam.cuni.cz

Kontakt na správce eduroam na UK HTF
helpdesk@htf.cuni.cz
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