EDUROAM

eduroam® – educational roaming је бесплатан сервис за приступ Интернету. Својим
корисницима омогућава безбедан, брз и једноставан приступ Интернету широм света, без
потребе за отварањем додатних налога, уз коришћење већ постојећег корисничког имена
и лозинке креираних на институцији у којој раде или студирају.
Корисници eduroam сервиса су студенти и запослени у научно-истраживачким и
образовним институцијама широм света. У Србији га могу користити студенти, професори,
предавачи, научници, истраживачи и сви други запослени у институцијама чланицама
Академске мреже Србије (АМРЕС). Молимо да прочитате Правилник АМРЕС eduroam
сервиса:
http://www.eduroam.amres.ac.rs/documents/Pravilnik_AMRES_eduroam_servisa.pdf
Извод из секције 6 датог Правилника:
• Корисник је одговоран за чување свог дигиталног идентитета и коришћење било ког
сервиса који му он омогућава.
• Уколико дође до компромитовања дигиталног идентитета корисника, тада он мора
одмах обавестити своју матичну институцију.
• Корисник је обавезан да обавести посећену институцију (уколико је могуће) и матичну
институцију о евентуалним проблемима са којима се сусрео при коришћењу или
покушају коришћења eduroam сервиса.
Захваљујући најсавременијим стандардима за енкрипцију (WPA2/AES i WPA2/TKIP),
корисницима је загарантован висок ниво заштите приватности њихових података.
AUP - Правилник о коришћењу Академске мреже Србије - АМРЕС
Правилник о коришћењу Академске мреже Србије (AUP - Acceptable Usage Policy)
уређује шта се сматра недозвољеним, а шта дозвољеним коришћењем АМРЕС ресурса,
као и остала питања која доприносе њиховом правилном коришћењу.
Примена правилника је обавезна за све АМРЕС кориснике (организације и појединце),
као и за остале кориснике са Интернета који остварују саобраћај са Академском мрежом
Србије, па и за eduroam кориснике.
http://www.amres.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=72
Последице непоштовања овог правилника сноси сам корисник.
Приступ eduroam Интернету са Православног богословског факултета
Студент Православног богословског факултета може приступити eduroam Интернету на
свом факултету, или када је у посети било којој у мрежу укљученој институцији у Србији
или свету, коришћењем истог корисничког имена и лозинке. Корисник има исти утисак,
без обзира где приступа eduroam Интернету. Студентско корисничко име и лозинка су
исти као за студентски веб сервис. Наставник или сарадник факултета за eduroam
употребљава корисничко име и лозинку које користи за приступ наставничком веб

сервису. Неопходно је после корисничког имена додати и: @bfspc.bg.ac.rs, нпр.
korisnicko.ime@bfspc.bg.ac.rs.
У згради Православног богословског факултета мрежа је доступна у приземљу у
просторији број 5, простору испред капеле и фотокопирнице, у једном делу малог и
великог амфитеатра, у деканату, клубу професора, Педагошко-катихетском институту, у
библиотеци и читаоници, у Институту за теолошка истраживања и делимично на трећем
спрату факултетског дела зграде.
Eduroam је осим у Србији доступан у бројним научно-истраживачким и образовним
институцијама у преко 35 земаља Европе и света. На матичној веб страници eduroam
сервиса (eduroam.org) можете погледати мапу са приступним тачкама у целом свету, и
добити додатне информације.
Да бисте могли да приступите АМРЕС eduroam сервису, неопходно је да ваш уређај има
одговарајући бежични адаптер који подржава 802.11g или 802.11n стандарде и
сигурносне протоколе WPA-Enterprise или WPA2-Enterprise.
Подешавање вашег бежичног уређаја за приступ eduroam сервису је једноставно, а у
неким случајевима је потребно инсталирати и додатни програм. АМРЕС тим је обезбедио
упутства за EAP-TTLS протокол, који користи већина институција.
С обзиром на то да тренутне верзије Windows оперативног система немају уграђену
подршку за EAP-TTLS протокол, неопходно је да инсталирате додатни програм. Сама
инсталација и подешавање програма су једноставни и потребно је да то урадите само
једном. Инсталациону верзију програма, коју је АМРЕС тим припремио тако да вам
подешавање буде врло лако можете преузети овде:
http://www.eduroam.amres.ac.rs//downloads/SecureW2_AMRES.exe
Инсталација и подешавање могу се незнатно разликовати у зависности од верзије
оперативног система, а ажурирана упутства можете преузети са корисничке странице
националне eduroam веб-презентације:
http://www.eduroam.amres.ac.rs//rs/korisnici.html
Поред претходно изложеног начина за подешавање приступа eduroam мрежи, 28. октобра
2013. године на Православном богословском факултету омогућен је нови једноставнији
начин за све оперативне системе осим за Android. Довољно је да се са ове странице:
https://cat.eduroam.org/?idp=469
преузме апликација и покрене на свом уређају. Приликом инсталације потребно је само
унети корисничко име и лозинку. Тиме се процес завршава и приступ мрежи је омогућен
уколико се уређај налази у зони eduroam покривености.

