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3 ÚVOD 

Pro správnou funkčnost karty ProID+/ProID+Q je třeba na daný počítač instalovat ovládací software 
ProID+.  

Instalační balíček obsahuje knihovny aplikačního rozhraní PKCS#11. 
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4 DOSTUPNOST INSTALAČNÍCH BALÍČKŮ 

Pro instalaci ProID+ na operační systém Linux jsou k dispozici instalační balíčky pro distribuce 
Ubuntu, CentOS a RedHat ve formátu DEB a RPM.  

Instalační balíčky jsou dostupné na internetových stránkách http://www.proid.cz/podpora 

S volbou souboru s instalačním balíčkem pomůže následující tabulka: 

Verze  32/64 bit Formát Soubor s instalačním balíčkem 

Ubuntu 32-bit deb libproidplus-gui_2.2.2-0_i386.deb 

Ubuntu 64-bit deb libproidplus-gui_2.2.2-0_amd64.deb 

CentOS/RedHat 32-bit rpm libproidplus-gui-2.2.2-0.i386.rpm 

CentOS/RedHat 64-bit rpm libproidplus-gui-2.2.2-0.x86_64.rpm 

Tab. 2 Tabulka s volbou instalačního balíčku 

Pozn.: verze instalačního balíčku se může pro novější distribuce ProID+ měnit, např., na libproidplus-
gui_2.2.2-0_amd64.deb. 
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5 INSTALACE KNIHOVEN PROID+  

Po stažení instalačního média je třeba soubor spustit například pomocí balíčkovacího nástroje a dále 
postupovat dle instrukcí na obrazovce.  

Příklady použití: 

Ubuntu: apt install libproidplus-gui_2.2.2-0_amd64.deb 

CentOS: yum localinstall libproidplus-gui-2.2.2-0.x86_64.rpm 

 
Upozornění: Provedení instalace vyžaduje administrátorská práva k operačnímu systému (viz 
příkaz sudo). Bez tohoto oprávnění nebude instalace úspěšná!  
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6 POUŽITÍ PROID+ V APLIKACÍCH 

Existuje řada aplikací, které vykonávají kryptografické operace přes standardizované rozhraní 
PKCS#11 (Public Key Cryptography Standards).  

PKCS#11 knihovna je určena například pro aplikace Firefox, Thunderbird. Použití knihovny PKCS#11 
je v aplikacích nutno nastavit.  

Knihovny libproidcm11.so a libproidqcm11.so s podporou PKCS#11 jsou uloženy dle typu instalačního 
balíčku v různých adresářích. Strukturu znázorňuje následující tabulka: 

 

Karta Instalační balíček Umístění PKCS#11 knihovny 

ProID+ libproidplus-gui_*_i386.deb /usr/lib/i386-linux-gnu/libproidcm11.so 

ProID+Q libproidplus-gui_*_i386.deb /usr/lib/i386-linux-gnu/libproidqcm11.so 

ProID+ libproidplus-gui_*_amd64.deb /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproidcm11.so 

ProID+Q libproidplus-gui_*_amd64.deb /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libproidqcm11.so 

ProID+ libproidplus-gui-*.i386.rpm /usr/lib/libproidcm11.so 

ProID+Q libproidplus-gui-*.i386.rpm /usr/lib/libproidqcm11.so 

ProID+ libproidplus-gui-*.x86_64.rpm /usr/lib64/libproidcm11.so 

ProID+Q libproidplus-gui-*.x86_64.rpm /usr/lib64/libproidqcm11.so 

Tab. 3 Knihovny s podporou PKCS#11 
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Níže je popsáno použití ProID+ ve vybraných aplikacích.  
Přesný popis registračního procesu modulu PKCS#11 je nutno najít v dokumentaci příslušné aplikace. 

6.1 MOZILLA FIREFOX  

Firefox podporuje autentizaci k webovému serveru, pomocí klíče a certifikátu, uložených na kartě 
ProID+ nebo ProID+Q. Pro využití karty ProID+ je třeba do Firefoxu registrovat knihovnu 
libproidcm11.so. Pro využití karty ProID+Q je třeba do Firefoxu registrovat knihovnu libproidqcm11.so. 

Proces registrace modulu PKCS#11 lze vyvolat v menu aplikace Úpravy – Předvolby – Soukromí a 
zabezpečení  – Certifikáty – Bezpečnostní zařízení. Prostřednictvím tlačítka Načíst je zobrazeno 
dialogové okno pro registraci modulu. Pole Název modulu (Nový modul PKCS#11) označuje modul, 
resp. odlišuje od sebe moduly jednotlivých dodavatelů (doporučuje se změnit označení, např. na 
ProID+). Pole Název souboru modulu odkazuje na umístění knihovny libproidcm11.so nebo 
libproidqcm11.so v souborovém systému. 

6.2 MOZILLA THUNDERBIRD  

Thunderbird podporuje elektronické podepisování a dešifrování e-mailových zpráv, pomocí klíče a 
certifikátu, uložených na kartě ProID+ nebo ProID+Q. Umožňuje také využít klíče a certifikátu pro 
autentizaci k e-mailovému serveru. 

Proces registrace modulu PKCS#11 lze vyvolat v menu aplikace Úpravy – Předvolby – Rozšířené  – 
Certifikáty – Bezpečnostní zařízení. Prostřednictvím tlačítka Načíst je zobrazeno dialogové okno pro 
registraci modulu. Pole Název modulu (Nový modul PKCS#11) označuje modul, resp. odlišuje od sebe 
moduly jednotlivých dodavatelů (doporučuje se změnit označení, např. na ProID+). Pole Název 
souboru modulu odkazuje na umístění knihovny libproidcm11.so nebo libproidqcm11.so v souborovém 
systému. 
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7 INSTALACE ČTEČEK 

Pro práci s kartami ProID+/ProID+Q je třeba mít v operačním systému instalovánu podporu práce 
s čtečkami čipových karet a ovladač používané čtečky čipových karet. Instalaci obou komponent je 
možné provést pomocí nástrojů distribuce na správu a instalaci balíčků. 

Karty ProID+/ProID+Q pracují se čtečkami, které splňují standard PC/SC. (Většina čteček kontaktních 
karet tento standard splňuje.) Podporu PC/SC zajišťuje balíček pcsc-lite (nebo pcscd), který je k 
použití čteček nutné doinstalovat. Balíček pcsc-lite je možné nalézt ve standardních repozitářích 
podporovaných distribucí.  

Operační systémy Linux jsou u podporovaných typů čteček schopny provést inicializaci ovladače 
čtečky automaticky po připojení zařízení do USB portu počítače. Tato funkcionalita je podmíněna 
instalovaným balíčkem pcsc-lite-ccid, resp. libccid.  
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