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1 eduroam CAT 

eduroam CAT (Configuration Assistant Tool) вам омогућава да креирате eduroam инсталере за различите 
клијентске платформе. Ови eduroam инсталери се конфигуришу према специфичним подацима и 

eduroam подешавањима на институцији, тако да се могу подесити име и лого институције, хелпдеск 
контакт и што је најважније RADIUS подешавања попут сертификата сервера, начина 

аутентификације итд. Инсталери за eduroam креирани преко CAT алата у себи садрже сва потребна 

подешавања укључујући и сертификате RADIUS сервера институције тако да се постиже максимална 
сигурност и заштита корисникових креденцијала. Додатно, сама инсталација eduroam инсталера је за 

корисника потпуно поједностављена – по „click-next“ принципу.  

eduroam инсталери имају подршку за велики број језика; АМРЕС тим је превео CAT алат на Српски 

језик тако да је нашим корисницима додатно олакшано коришћење. 

Након креирања eduroam инсталера, корисници их могу директно преузети са web странице CAT 
алата у делу за преузимање, а такође их можете преузети и поставити на wеб странице ваше 

институције. Додатно, уколико већ имате инсталере које сте крерали за вашу институцју, можете 
ограничити који eduroam инсталери су за кориснике ваше институције доступни на wеб страници CAT 

алата, док се за остале платформе корисници преусмеравају на wеб странице ваше институције. 

eduroam CAT подржава следеће клијентске платформе: 

 Android: 4.3, 4.4 KitKat, 5.0 Lollipop, 6.0 Marshmallow 

 Apple: OS X El Capitan,OS X Yosemite,OS X Mavericks,OS X Mountain Lion, OS X Lion  

 MS Windows: Vista, 7, 8 i 10 

 Apple iOS (5, 6, 7) mobile devices: iPhone, iPad, iPod touch 

 највећи број Linux дистрибуција 

 Chrome OS 

eduroam CAT не представља замену за ваш хелпдеск! Хелпдеск ваше институције је и даље први ниво 
подршке крајњим корисницима приликом подешавања њихових уређаја и проблема у коришћењу 

eduroam сервиса.  инсталери раде на жељеним платформама ако нису значајно модификоване од 
стране корисника, а поступак инсталације је потпуно интуитиван. 

Осим генерисања инсталера за eduroam, помоћу eduroam CAT такође можете проверити да ли ваш  
сервер ради исправно: подешавања која уносите при конфигурацији eduroam инсталера се користе за 

тестирање да ли се ваш RADIUS сервер понаша на очекиван начин. 

2 Пријављивање администратора за коришћење алата 

Право на коришћење CAT алата имају институције које су чланице АМРЕС eduroam сервиса, односно 

особе које су делегиране од њихове стране као eduroam технички контакти. На , под eduroam 

фолдером сваке институције наведене су особе које су делегиране као технички контакт за eduroam.  

Уколико сте технички контакт за eduroam, да би остварили право на коришћење CAT алата неопходно 

је да на helpdesl@amres.аc.rs пошаљете захтев за администрирање CAT за  своју институцију. За 
приступ CAT алату користе се АМРЕС администраторски налози, те ће АМРЕС (уколико немате овај 

налог) уједно обрадити захтев за његово отварање. Након овога, АМРЕС одобрава ваш захтев на CAT 

алату, који за вас генерише аутоматски позивни мејл валидан 24 часа. Неопходно је да испратите 
упутства у мејлу, односно кликнете на позивни линк. У wеb претраживачу ће се отворити страница за 

CAT алат, где се од вас тражи да се улогујете. Потребно је да одаберете језичак „Еxperimental“ и 
потом „iAMRES Web Single Sign-On Portal“, као што је приказано на Слици 1. 
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Слика 1. Страница за пријаву на cat.eduroam.org 

Након овога, бићете пресумерени  на страницу за портал за пријаву на систем иАМРЕС федерације, 

приказану на Слици 2. Као креденцијале за приступ, потребно је да унесете корисничко име и лозинку 
које користите за приступ порталу регистра домена унутар аc.rs, registar.ac.rs. За матичну 

институцију, потребно је да из падајућег менија одаберете „AMRES administratori“. 

Уколико немате овај налог или уколико сте заборавили лозинку, потребно је да нам се са вашим 

захтевом за креирање налога или промену лозинке обратите на helpdesk@amres.ac.rs. 

mailto:helpdesk@amres.ac.rs?subject=eduroam%20CAT%20-%20Zahtev%20za%20administriranje%20CAT%20alata
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Слика 2. Страница за пријаву у оквиру иАМРЕС федерације 

Уколико сте успешно аутентификовани, у оквиру иАМРЕС портала појавиће се страница за пристанак 

која је приказана на Слици 3, у оквиру које требате да дате пристанак за слање података о вама ка 

cat.eduroam.org алату. Подаци који се шаљу су: ваш емејл, име за приказ и анонимни идентификатор. 
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Слика 3. Страница за давање пристанка 

Након овога, постали сте CAT администратор за своју институцију. 

3 Уношење глобалних података за институцију 

Након што сте се успешно пријавили, отвориће се страница приказана на Слици 4. у оквиру које је 

потребно да унесете основне податке о вашој институцији. 
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Слика 4. Основне информације о институцији 

Кликом на дугме „Додај нову опцију“ потребно је да додате параметре означене корацима 1-3 на 

Слици 4, и то: 

1. Име институције на српском језику;  

2. Име институције на енглеском језику - опционо за кориснике са ваше институције 
којима српски језик није матерњи;  

3. Лого ваше институције који ће се приказивати у појединим инсталерима, као и у 
претрази институција на cat.eduroam.org у делу за кориснике. Уколико не унесете 

лого, у инсталерима ће бити коришћен генерички едуроам лого; 

Затим, потребно је да унесете локацију ваше институције, као што је приказано на Слици 5. Ова 
локација користиће се за сортирање у претрази институција у делу за кориснике на цат.едуроам.орг, 

како би се корснику прво приказале институције које су му према његовој ИП адреси географски 
најближе. Локацију је могуће унети на неколико начина описаних корацима 4-6 на Слици 5, и то:  

4. Уношењем адресе на којој се налази институција и затим кликом на дугме „Нађи 

адресу“;  

5. Кликом на дугме „Лоцирај ме!“; 

6. Уношењем географске ширине и дужине локације; 

1 

2 

3 
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Слика 5. Дефинисање локације на којој се налази институција 

Следећа секција омогућава конфигурисање опционих параметара (Слика 6.) као што су: 

7. Додатни SSID - ову опцију је потребно користити само уколико се у непосредној 
близини налазе два различита даваоца ресурса и долази до ометања бежичног 

сигнала; 

8. Додатни Hotspot 2.0/Passpoint Consortia - ова опција омогућава да се корисници 

повезују на бежичне приступне тачке када SSID није исти као што је очекивано. На 
овај начин се омогућава roaming између бежичних приступних тачака без 

интервенције корисника; 

9. Подршка за жични IEEE 802.1X - у случају да је потребно омогућити коришћење 
eudroam сервиса и за уређаје који имају само могућност повезивања преко жичне 

Ehternet картице, неопходно је да означите ову опцију; 

10. Уклањање предефинисаних SSID - у случају да се корисник пре него што се повеже 

преусмери на страницу са правилником који сте дефинисали, потребно је користити 

ову опцију која брише из конфигурације SSID на који је корисник првобитно 
преусмерен; 

4 

5 

6 
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Слика 6. Додатне опције везане за медијум 

Следеће, потребно је да унесете информације које се односе на вашу службу за подршку 

корисницима, као што је приказано на Слици 7. Можете додати параметре означене корацима 11-13 

на Слици 7, и то:  

11. Мејл адреса ваше службе за подршку корисницима;   

12. Правила коришћења eduroam сервиса или Правилник о коришћењу Академске мреже 
Србије; 

13. Број телефона ваше службе за подршку корисницима; 

 

Слика 7. Информације о служби за подршку корисницима 

Коначно, потребно је да подесите детаље о сертификату који се користи на RADIUS серверу ваше 

институције на начин описан корацима 14 и 15 на Слици 8, и то:  

14. CA сертификат – root CA сертификат (Digi Cert Assured ID RootCA) и он се мора 

поставити; 

15. Име вашег RADIUS сервера – DNS име RADIUS сервера, које је унесено у серверски 

сертификат. 

 

НАПОМЕНА: Уколико је ваш серверски сертификат потписан од стране Add Trust Root CA 

сертификата, онда је потребно поставити тај сертификат у кораку 14. 

7 

9 

10 

8 

13 

12 

11 
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Слика 8. Подешавања сертификата и DNS имена сервера 

Све наведене информације које се од вас захтевају су веома битне да би инсталери функционисали, 

тако да је потребно унети их у потпуности и морају бити тачне. 

Када сте проверили сва подешавања, потребно је кликнути на дугме „Nastavi...“. Након тога се отвара 

нова страница на којој је потребно одабрати опцију „Nastavi na definiciju profila“. 

4 Дефинисање профила за групу корисника 

Након уноса глобалних података за вашу институцију, прелази се на наредну страницу са 

подешавањима која се састоји од пет целина. Свака целина ће бити објашњена понаособ. 

На Слици 9. се виде претходно подешени параметри, као што су основни подаци о институцији, 

серверски сертификат и подаци о служби за помоћ корисницима. Можете проверити да ли су сви 
подаци у складу са оним што је конфигурисано у претходном кораку. 

 Слика 9. Претходна подешавања 

У преосталом делу налазе се даља подешавања специфична за RADIUS сервер на вашој институцији. 

У општем случају, могуће је на да на институцији постоји више RADIUS сервера који се користе за 
различите групе корисника – нпр. један RADIUS сервер је за студенте, користи домен student.inst.ac.rs 
и ЕАP-PЕАP тип, док је други RADIUS сервер за запослене, користи домен zaposleni.inst.ac.rs и ЕАP-
ТТLS тип. У том случају сваки RADIUS сервер описује се такозваним „профилом“ и има своје посебне 

инсталере.  

Уколико постоји само један RADIUS сервер, онда податке под секцијама „Podaci o službi za pordšku 
korisnicima za ovaj profil“ и „EAP detalji za ovaj profil“ не морате уносити, јер ће се преузети подаци које 

сте унели у глобалним подешавањима за институцију. 

4.1 Основна подешавања за профил 

У оквиру ове целине потребно је унети опште податке о профилу, означене корацима 1-3 на Слици 10 

и то:  

1. Име профила за приказ – треба унети име које је интуитивно за кориснике тако да препознају 

који профил је потребно да преузму. Уколико имате један профил за све кориснике, онда 
можете унети име институције (нпр. АМРЕС), а ако имате различите профиле за различите 

14 

15 
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групе корисника онда је потребно јасно назначити која је група у питању (нпр. АМРЕС 
запослени или АМРЕС студенти); 

2. Опис профила – можете унети додатно објашњење којој групи корисника је профил намењен. 

Овај опис ће бити приказан на цат.едуроам.орг у делу за преузимање инсталера; 

3. Овом опцијом означавате да ли је профил спреман за продукцију - све док профил није 

означен као „Spreman za produkciju“, инсталери за њега се неће појавити у делу за 
преузимање за кориснике. То вам омогућава да инсталере за одређени профил корисницима 

учините доступним за преузимање тек након што сте подесили све параметре; 

Даље, потребно је да унесете податке описане и корацима 4-6 на Слици 10, и то: 

4. Домен институције који користите за eduroam; 

5. Подршка за анонимне спољне идентитете – овде можете дозволити опцију да као корисничко 
име особе које се приликом аутентификације шаље у спољном ЕАP тунелу, не налази право већ 

анонимно име. Уколико одаберете ову опцију, потребно је да унесете анонимно корисничко име 

које ће се у том случају користити у спољном ЕАП тунелу свих корисника који користе дати 
профил нпр. anonymous;  

6. Локација за преузимање инсталера – уколико желите да се корисници преусмеравају на ваш 
сајт за преузимање инсталера означите ову опцију и унесите wеb страницу на којој су 

инсталери доступни. Обратите пажњу да уколико одаберете ову опцију, инсталери на 
cat.eduroam.org неће бити доступни за ваше кориснике. 

 

Слика 10. Основна подешавања за профил 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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4.2 Подржани EAP типови 

У овом делу потребно је да одаберете ЕАP типове који су подржани на RADIUS серверу ваше 
институције, као што је приказано на Слици 11. Потребно да је превучете одговарајући ЕАP тип 

из дела са неподржаним ЕАP типовима (број 7 на слици) у део са ЕАP типовима који су 
подржани (број 8 на слици), и то тако да обухватите све ЕАP типове који се користе на 

вашем RADIUS серверу (нпр. подржавате ЕАP-ТТLS али и додатно PEAP-MSCHAPv2). 
Додатно, можете одредити приоритет сваког типа тако да се у зависности од тога које ЕАP типове 

подржава корсников уређај, увек прво покушава користити ЕАP тип са већим приоритетом. 

 

Слика 11. Подржани EAP типови 

4.3 Подаци о служби за подршку корисницима за овај профил 

Ако имате посебну службу за подршку за групу корисника описану датим профилом, у овом делу 
можете унети њене контакт податке, као што је приказано на Слици 12. Свака промена на нивоу 

профила ће заменити податке који су унети приликом глобалних подешавања за вашу институцију. 

Подаци који се уносе су у оба случаја истог типа (хелпдеск мејл, телефон, правила коришћења итд.). 

 

Слика 12. Детаљи о служби за подршку корисницима за посматрани профил 
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4.4 ЕAP детаљи за овај профил 

У овом делу потребно је да унесете податке о сертификату и имену RADIUS сервера ваше 
институције, као што је приказано на Слици 13. Уколико користите један профил, овај корак можете 

прескочити јер ће се користити подаци које сте већ унели при подешавању глобалних података за 
институцију. Уколико користите више профила и више различитих RADIUS сервера, тада можете 

коритити и други root сертификат и друго DNS име. У том случају, све претходно поменуте податке 
уносите у овом делу. 

 

Слика 13. Подешавање root сертификата и имена RADIUS сервера 

Када сте сигурни да су сва подешавања у реду, у левом доњем делу странице кликните на дугме 

„Sačuvaj podatke“. Након тога, бићете преусмерени на страницу која је приказана на Слици 14. 

 

Слика 14. Преглед конфигурисаних параметара 

НАПОМЕНА: Уколико неки од параметара није подешен, али није од велике важности за 
генерисање инсталера, за њега ће се исписати упозорење у квадратићу жуте боје.  

Овде су још једном наведена сва подешавања на нивоу профила. Да бисте прешли на следећи корак, 

кликните на дугме „Nastavi na kontrolni panel“ (означено бројем 9). 
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5 Преглед унетих параметара и тестирање RADIUS 
сервера 

По повратку на контролни панел који је приказан на Слици 15. могу се поново видети сва 

подешавања глобално на нивоу ваше институције (секција а) као и на нивоу појединачних профила 

(секција ц). Одавде се такође може приступити променама за унете податке. 

 

Слика 15. Преглед унетих подешвања 

5.1 Тестирање других домена и RADIUS сервера (секција б) 

Када сте дефинисали барем један профил, на контролном панелу је доступна опција тестирања 
RADIUS сервера. Овај корак је намењен тестирању доступности било ког RADIUS сервера у оквиру 

eduroam-а (корак 1), као и доступности врховних националних и европских RADIUS сервера (корак 2). 

За проверу доступности домена друге институције, потребно је унети домен који желите да тестирате, 
као што је приказано на Слици 16, у кораку 1. Оба типа теста се извршавају једноставно, кликом на 

дугме „Idi“. 

 

Слика 16. Тестирање доступности других домена 

Оно што је битно напоменути је да се приликом тестирања доступности другог домена не користе 

прави креденцијали и да је очекиван одговор „Ассess-Rejecт“. Захтеви из тестова се шаљу преко 
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врховних европских RADIUS сервера ЕТLR до сервера који се тестира. На Слици 17 је дат пример 
успешно извршених тестова. Са леве стране је приказано тестирање DNS записа за домен, а са десне 

стране тестирање аутентификације. Кликом на „Povratak na kontrolni panel“ се враћате на претходну 

страницу. 

 

Слика 17. Успешно извршени тестови достунпности домена и RADIUS сервера 

Кликом на дугме „Idi“ за проверу статуса врховних националних и европских RADIUS сервера у кораку 

2, отвара се нова wеб страница (https://monitor.eduroam.org/). На њој се може видети доступност 
FTLR сервера и резултати провере домена свих држава које учествују у eduroam-у. Кликом на 

„Povratak na kontrolni panel“ се враћате на претходну страницу. 

5.2 Дефинисани профили и тестирање домена ваше институције (секција 
ц) 

Последњи корак служи да се уверите да су и сва подешавања на нивоу појединачног профила у реду. 

Поред тога, постоји и QR код за скенирање, као и бројач преузетих инсталера за сваки оперативни 
система, као што је приказано на Слици 18. 
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Слика 18. Подешавања на нивоу профила 

3. Дат је преглед подржаних типова ЕАP аутентификације. Уколико је профил спреман за 

продукцију означен је зеленим квадратићем, а у супротном је квадратић жуте боје. За проверу 

доступности вашег домена се користи дугме „Proveri dostupnost domena“. Резултати тестова се 
исписују на истој страници као и приликом провере доступности неког другог домена. Уколико 

желите да промените подешавања за профил то можете урадити кликом на дугме „Izmeni“ чиме 
се прелази на страницу из поглавља 3 Уношење глобалних података за институцију. 

4. Дат је QR који води ка страници са које корисници могу преузети инсталере. Такође је дат и 

линк који води на исту страницу. 

5. Можете пратити број преузимања инсталера за сваки оперативни систем. 

Уколико желите да додате нове профиле, то можете учинити кликом на дугме „Додај нови профил“ 
чиме се прелази на подешавања описана у поглављу 4. 
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6 Прецизна подешавања софтвера за инсталацију 

Када се кликне на дугме „Прецизна подешевања софтвера за инсталацију и Преузимање“, отвара се 

нова страница (Слика 19). На овој страници се види матрица компатибилности оперативних система и 
одређених типова аутентификације. То су исти типови аутентификације који су подешени у поглављу 

4.2 Подешавање подржаних ЕАП типова (секција ц). 

Са леве стране су дати сви оперативни системи за које је могуће генерисати САТ инсталере. На десној 
страни су дати типови аутентификације који су подешени за институцију. Свака од боја има своје 

значење и оне ће бити објашњене у наставку. 

 

Слика 19. Изглед странице за прецизна подешавања и преузимање 
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Зеленом бојом су означени инсталери које ће корисници моћи да преузму са профилне странице 
институције. Ово се може закључити и на основу тога што постоји дугме „Preuzmite“ у одговарајућем 

пољу. 

Плавом бојом су означени они инсталери које би CАТ могао да генерише за посматрани оперативни 
систем, али постоји ЕАP тип који је вишег приоритета. Дакле, уколико се посматра нпр. Windоws 10, 

CАТ може да генерише инсталер за ТТLS-МSCHАPv2. Обзиром да је ТТLS-PАP вишег приоритета, биће 
генерисан инсталер за тај тип аутентификације. 

Црвена боја значи да CАТ не може да генерише инсталер за посматрану комбинацију оперативни 

систем/ЕАP тип. У случају Windоws 10 оперативног система, није могуће генерисати инсталер за ТТLS-
GТC тип аутентификације. 

Може се десити да су за неку комбинацију оперативни систем/ЕАP тип сва поља беле боје. То не 
значи да CАТ није могао да генерише инсталер за неку од комбинација, већ ће корисници бити 

преусмерени на неку другу страницу. Уколико желите да забраните коришћење неког типа уређаја на 

вашој инститиуцији, ово је добра опција. Такође, ако сте раније генерисали инсталере за овај тип 
уређаја, можете препоручити корисницима да скину ваш инсталер. 

Иако је нема на слици, последња боја која се може јавити је сива. Њом се означава да подешавања 
на нивоу институције или појединачних профила нису потпуне, па тај инсталер није могуће преузети 

све док се профил не конфигурише у потпуности. 

Преусмеравање се подешава кликом на дугме „Opcije specifične za uređaj“. Када се кликне на то дугме, 

отвара се нови прозор (Слика 20). Као што се може видети, постоје две опције: 

 Додатни текст на страници за преузимање инсталера – на овај начин се корисницима може 
ставити до знања зашто користите сопствени инсталер или зашто се обавља преусмеравање. 

Овај текст ће се приказати на страници са које се преузимају инсталери. 

 Одредиште за преусмеравање – уноси се УРЛ на који ће корисници бити преусмерени са 

странице за преузимање инсталера. 

Овај пример је дат за Chrome OS. Претходно наведене опције се могу подесити за било који од 
понуђених оперативних система. Оно што је заједничко за обе опције је да се могу користити више 

пута. Предност тога је што се корисници из одређеног говорног подручја могу преусмерити на 
страницу која ће бити на нпр. енглеском језику. 

 

Слика 20. Опције за фина подешавања за Chrome OS 

Уколико желите да корисницима дате неку корисну информацију о типу ЕАП аутентификације (нпр. о 

коришћењу сертификата, креденцијала итд.), можете додати текст кликом на дугме „Opcije specifične 
za EAP tip“. На Слици 21 се може видети да се појављује text box у који можете унети жељени текст. 

Такође, овај текст можете унети на више језика и он ће бити приказан пре него што се почне са 
преузимањем инсталера. 
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Слика 21. Опције за прецизна подешавања за EAP тип 

 


