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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 aplikačních rozhraní PKCS#11 a TokenD 
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4 DOSTUPNOST INSTALAČNÍCH BALÍČKŮ 

Pro instalaci ProID+ na operační systém macOS je k dispozici grafický instalační balíček ve formátu 
.pkg. Balíček je uložen jako mountovatelný obraz disku dmg. Aktuálně ProID+_2.1.dmg. 

Instalační balíček je dostupný na internetových stránkách http://www.proid.cz/podpora 

Pozn.: verze instalačního balíčku se může pro novější distribuce ProID+ měnit, např., na 
ProID+_2.2.dmg. 
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5 INSTALACE KNIHOVEN PROID+  

Po stažení instalačního média je třeba soubor připojit jako souborový systém (tzv. mount) a z 
připojeného adresáře spustit soubor ProID+.pkg a dále postupovat dle instrukcí na obrazovce. 

Po dokončení instalace je pro správnou funkci ProID+ doporučen restart OS. 

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

Instalační balíček obsahuje knihovny aplikačních rozhraní TokenD a PKCS#11. 

 Knihovna TokenD je určena pro nativní aplikace macOS jako je například Safari nebo Mail. Pro 
správu certifikátů pomocí rozhraní TokenD slouží aplikace Klíčenka. 

 PKCS#11 knihovna je určena například pro aplikace Firefox, Thunderbird. Použití knihovny 
PKCS#11 je v aplikacích nutno nastavit Umístění jednotlivých PKCS#11 knihoven naleznete v 
následující tabulce. 

PKCS#11 knihovny libproidcm11.dylib a libproidqcm11.dylib jsou uloženy v různých adresářích. 
Strukturu znázorňuje následující tabulka: 

Karta Umístění PKCS#11 knihovny 

ProID+ /usr/local/lib/ProIDplus/libproidcm11.dylib 

ProID+Q /usr/local/lib/ProIDplus/libproidqcm11.dylib 

Tab. 2 Knihovny s podporou PKCS#11 

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.dylib. Pro využití karty ProID+Q je třeba do Firefoxu registrovat knihovnu 
libproidqcm11.dylib. 

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.dylib nebo 
libproidqcm11.dylib v souborovém systému. 
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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.dylib nebo libproidqcm11.dylib 
v souborovém systému. 
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7 INSTALACE ČTEČEK 

Pro práci s kartami ProID+/ProID+Q je třeba mít v operačním systému instalován ovladač používané 
čtečky čipových karet. Instalace ovladačů čteček se provádí pomocí instalačního programu. 

Karty ProID+/ProID+Q pracují se čtečkami, které splňují standard PC/SC. (Většina čteček kontaktních 
karet tento standard splňuje.)  

Operační systémy MAC OS X s přístupem ke službě MAC APP Store jsou u podporovaných typů 
čteček schopny provést instalaci ovladače čtečky automaticky po připojení zařízení do USB portu 
počítače.  

Pro instalaci ovladače čtečky stačí připojit čtečku k USB portu a počkat na stažení a instalaci 
potřebných ovladačů. 
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