Manuál uživatele čipové karty
s certifikátem
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1 Úvod
Cílem tohoto návodu je provést uživatele procesem instalace čipových karet s certifikáty, které jsou
na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě (STU) využívány k dodatečnému ověření identity
uživatele v prostředí Akademického informačního systému (AIS).
Čipové karty s certifikátem jsou vydávány zaměstnancům univerzity. Jejich výrobu a vydávání
zajišťuje na STU centrálně pracoviště Centrum výpočetní techniky STU, Výpočetní středisko
Vazovova – Mýtna. Aktivace čipové karty probíhá při jejím předání uživateli. Při předání obdrží
uživatel:


čipovou kartu s nahraným certifikátem vystaveným na jméno uživatele,



obálku, ve které je v bezpečnostním poli natištěn PIN a PUK kód k vydané čipové kartě,



čtečku čipových karet pro USB rozhraní.

Před prvním použitím kontaktní čipové karty v počítači je třeba provést instalaci ovladačů. Tuto
instalaci provádí příslušné Výpočetní centrum fakulty nebo Centrum výpočetní techniky pro ostatní
pracoviště. Možná je rovněž i instalace samotným uživatelem pomocí tohoto návodu.
Pro správnou instalaci a následné používání čipové karty s certifikátem je zapotřebí:


mít na počítači instalován operační systém MS Windows 7 a vyšší,



uživatelský účet s oprávněním správce (oprávnění správce je vyžadováno pro instalaci
ovladačů čipové karty i čtečky čipových karet),



instalační balíček čipové karty s certifikátem (ke stažení na adrese http://stuba.sk/preukaz),



čtečka čipových karet,



čipová karta s platným certifikátem,



mít na počítači instalován některý z podporovaných webových prohlížečů (MS Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome),



přístup k síti Internet.

Samotný proces instalace je podrobně popsán v následujících kapitolách tohoto textu. Zkušenější
uživatelé mohou postupovat podle následujícího stručného postupu.
1. Z adresy http://stuba.sk/preukaz je třeba stáhnout a uložit do počítače instalační balíček
čipové karty s certifikátem. Instalace se spustí souborem Smart_Card.exe.
2. Při výběru typu instalace je třeba zvolit možnost Vlastní a následně odebrat položku Správce
karty ProID+, a dokončit instalaci.
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3. Po dokončení instalace ovladačů čipové karty je možné připojit čtečku karet do portu USB
a vyčkat na automatickou instalaci ovladačů čtečky ze služby Windows Update.
4. Následně je možné vložit čipovou kartu do čtečky. Automaticky je spuštěna inicializace
ovladačů čipové karty a certifikát z čipové karty je nahrán do úložiště certifikátů v systému
MS Windows.
Tímto je čipová karta připravena pro použití v prohlížečích MS Internet Explorer a Google
Chrome. Pro použití čipové karty v prohlížeči Mozilla Firefox je třeba do prohlížeče registrovat
knihovnu implementující rozhraní PKCS#11. Podrobný postup registrace knihovny je popsán
v kapitole „Instalace čipové karty v prohlížeči Mozilla Firefox“.
V tomto okamžiku je počítač připraven pro používání Akademického informačního systému STU
ve vyšší úrovni zabezpečení.
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2 Instalace čipové karty s certifikátem
Před použitím karty je nutno do operačního systému instalovat ovládací software. Je doporučeno
provést instalaci ovládacího software karty před instalací a připojením čtečky. Instalace softwaru
karty probíhá pomocí grafického průvodce, který je součástí instalačního balíčku. Instalační balíček
čipové karty s certifikátem lze získat na adrese http://stuba.sk/preukaz/.
Před spuštěním instalace je třeba přihlásit se do počítače pod uživatelským účtem s oprávněním
správce operačního systému. Bez oprávnění správce nebude instalace úspěšná!
Pro instalaci je zapotřebí stažení instalačního balíčku čipové karty a jeho uložení do počítače. Pro
vlastní instalaci je zapotřebí mít oprávnění správce. Instalace se zahájí spuštěním programu
Smart_Card.exe. Program automaticky detekuje verzi operačního systému MS Windows a zvolí
správnou verzi ovladačů.
Po spuštění nabídne instalační program volbu jazyka, kterým má instalační průvodce i software karty
komunikovat. Na výběr je čeština a angličtina. Volba jazyka potvrďte stisknutím tlačítka OK.
Instalační průvodce pak připravuje instalaci.
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Po dokončení příprav se zobrazí uvítací okno instalace. Pro pokračování procesu instalace stiskněte
tlačítko Další.

V dalším okně se zobrazí text licenčního ujednání. Pro pokračování instalace je nutné udělit souhlas
se zněním licenčního ujednání výběrem možnosti „Souhlasím s podmínkami uvedenými v licenční
smlouvě“ a stisknout tlačítko Další.
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V dalším okně lze zvolit adresář, do nějž má být software instalován. Běžným uživatelům se
doporučuje ponechat výchozí instalační adresář beze změny. Pokročilí uživatelé mohou adresář
změnit po stisku tlačítka Změnit. Pro pokračování procesu instalace stiskněte tlačítko Další.
Kromě instalačního adresáře je část souborů instalována také do systémového adresáře
operačního systému.

Další krok nabízí výběr typu instalace. Zde je třeba zvolit Vlastní typ instalace, který umožňuje
odstranit některé nadbytečné komponenty z instalace. Pro pokračování stiskněte tlačítko Další.
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Zobrazí se výčet možných částí instalace.

Součásti instalace lze odebrat podle následujících pravidel:


ProID+ minidriver – obsahuje základní podporu karet s certifikáty v operačním systému MS
Windows (využívají prohlížeče Internet Explorer a Google Chrome). Tato komponenta je
povinnou součástí instalace ProID+, nelze ji odebrat!



Správce karty ProID+ – uživatelská aplikace pro správu obsahu karty a další podpůrné funkce
karty. Pro běžné uživatele jde o nadbytečnou aplikaci a doporučuje se tuto komponentu
z instalace odebrat.



ProID+ PKCS#11 – obsahuje podporu karet s certifikáty v non-Windows aplikacích, jako jsou
Thunderbird, Firefox a další. Uživatelé, kteří jsou si jisti, že podporu v těchto aplikacích
nebudou využívat, mohou odebrat komponentu z instalace. Ostatním uživatelům se
doporučuje tuto komponentu instalovat.

Pro pokračování instalace stiskněte tlačítko Další.
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Na následující obrazovce odškrtněte všechny možnosti. Zástupce na ploše není třeba vytvářet.
Pokračujte stisknutím tlačítka Instalovat.

Po stisknutí tlačítka Instalovat započne automatizovaný proces instalace softwaru, kopírování
souborů a konfigurace operačního systému. Proces instalace probíhá automaticky; je třeba počkat
na jeho dokončení. Po dokončení instalace se zobrazí okno s informací o výsledku. Tímto krokem je
instalace softwaru karty dokončena. Okno instalačního průvodce uzavřete tlačítkem Dokončit.

Karta je nyní plně připravena pro práci v prohlížečích MS Internet Explorer a Google Chrome.
Instalaci čipové karty v prohlížeči Mozilla Firefox je věnována samostatná kapitola tohoto textu.
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3 Instalace čtečky čipových karet
Tato část je věnována instalaci samotné čtečky čipových karet. Operační systémy MS Windows 7
a novější dokáží ovladače čtečky nalézt a instalovat automaticky prostřednictvím služby Windows
Update. Pokud z nějakého důvodu operační systém MS Windows není schopen nalézt a stáhnout
ovladače ze služby Windows Update, je nutno zvolit manuální instalaci ovladačů.
Před spuštěním instalace je třeba se přihlásit do počítače pod uživatelským účtem s oprávněním
správce operačního systému. Bez oprávnění správce nebude instalace úspěšná!

3.1 Instalace z Windows Update
Automatická instalace začne bezprostředně po připojení čtečky k počítači. Operační systém čtečku
detekuje a pokusí se nalézt a nainstalovat ovladač přes službu Windows Update. Pokud je správný
ovladač nalezen, automaticky se instaluje. Po úspěšném dokončení instalace ovladačů je čtečka
připravena k použití.
Pokud z nějakého důvodu operační systém MS Windows 7 a novější není schopen nalézt
a stáhnout ovladače, pak použije výchozí ovladač MS driver USB CCID. Tento ovladač je plně
dostačující a není třeba jej přeinstalovat originálním ovladačem výrobce čteček.
Postup instalace:
1. Připojte prázdnou čtečku karet k počítači přes USB port.
2. Instalace ovladače začne automaticky. Vyčkejte na dokončení instalace. Úspěšnou instalaci
čtečky je možné ověřit přes Ovládací panely, ikona Zařízení a tiskárny.
3. Po úspěšném dokončení instalace ovladačů čtečky karet vložte čipovou kartu do čtečky.
4. Automaticky je spuštěna inicializace ovladačů čipové karty, vyčkejte na její dokončení.
Úspěšnou instalaci čipové karty je možné ověřit přes Ovládací panely, ikona Zařízení
a tiskárny.
5. Čtečka karet a čipová karta je tímto připravena pro použití.
Po prvním vložení čipové karty do čtečky dojde automaticky k nahrání certifikátu z čipové karty do
úložiště certifikátů v systému MS Windows. Správné zavedení certifikátu do úložiště lze ověřit přes
Ovládací panely, ikona Možnosti Internetu. Po stisknutí tlačítka Certifikáty, které je umístěno na
kartě Obsah. Uživatelský certifikát by se v zobrazeném okně měl nacházet v záložce Osobní.
V tomto okamžiku je počítač připraven pro používání Akademického informačního systému STU ve
vyšší úrovni zabezpečení.
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3.2 Manuální instalace ovladačů
Pokud na počítači nelze použít automatickou instalaci ovladačů, je třeba provést instalaci manuálně.
Instalační balíček ovladačů čtečky čipových karet lze získat na adrese http://stuba.sk/preukaz/. Pro
instalaci je zapotřebí stažení instalačního balíčku čtečky čipových karet a jeho uložení do počítače.
Pro vlastní instalaci je zapotřebí mít oprávnění správce. Instalace se zahájí spuštěním programu
Card_Reader.exe. Program automaticky detekuje verzi operačního systému MS Windows a zvolí
správnou verzi ovladačů podle operačního systému.
Po spuštění instalace se zobrazí okno průvodce instalací, který usnadní proces instalace. Při instalaci
je třeba postupovat podle instrukcí zobrazených v průvodci. Po dokončení instalace je možné připojit
čtečku karet do portu USB. V tomto okamžiku je počítač připraven pro používání Akademického
informačního systému STU ve vyšší úrovni zabezpečení.
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4 Instalace čipové karty v prohlížeči Mozilla Firefox
Existuje řada aplikací, které vykonávají kryptografické operace, ale nevyužívají přitom kryptografické
podpory operačního systému MS Windows. Mezi tyto aplikace patří právě i internetový prohlížeč
Mozilla Firefox. Tyto aplikace zpravidla umí použít čipovou kartu přes standardizované rozhraní
PKCS#11 (Public Key Cryptography Standards).
Obecně pro tyto aplikace platí, že je do nich nutno registrovat knihovnu proidcm11.dll, která se
instaluje do systémového adresáře a implementuje rozhraní PKCS#11. Registrace knihovny se
obvykle provádí zavedením cesty ke knihovně do konfigurace aplikace:


Pro 32bitovou aplikaci na 32bitovém operačním systému je to obvykle:
C:\Windows\System32\proidcm11.dll



Pro 32bitovou aplikaci na 64bitovém systému je to obvykle:
C:\Windows\SysWOW64\proidcm11.dll



Pro 64bitovou aplikaci na 64bitovém systému je to obvykle
C:\Windows\System32\proidcm11.dll

Aby bylo možno využít rozhraní PKCS#11, je třeba v průběhu instalace ponechat vybranou
položku ProID+ PKCS#11. Viz popis instalace čipové karty – obrazovka výběru části instalace.
Pro využití čipové karty v prohlížeči Mozilla Firefox je třeba do něj knihovnu proidcm11.dll
zaregistrovat. Registrace se provádí v možnostech prohlížeče, na kartě Rozšířené, záložka Certifikáty.
Zde je třeba stisknout tlačítko Bezpečnostní zařízení.
Možnosti prohlížeče otevřete kliknutím na ikonu
v pravém horním rohu prohlížeče, následně
zvolíte „Možnosti“; nebo přes nabídku „Nástroje“ – položka „Možnosti“.
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V zobrazeném okně stiskněte tlačítko Načíst.

Následně je zobrazeno dialogové okno pro registraci modulu. Pole Název modulu označuje modul,
resp. odlišuje od sebe moduly jednotlivých dodavatelů. Doporučuje se změnit označení, např. na
„Čipová karta STU“. Pole Název souboru modulu odkazuje na umístění knihovny proidcm11.dll
v souborovém systému. Stiskněte tlačítko Procházet a vyhledejte umístění knihovny proidcm11.dll
na disku počítače (viz přehled umístění knihovny na předchozí straně). Příslušný soubor zvolte
a volbu potvrďte stisknutím tlačítka Otevřít.
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Registraci modulu potvrďte stisknutím tlačítka OK. Nyní je modul úspěšně zaveden v prohlížeči
Mozilla Firefox.

Okno Správce bezpečnostních zařízení ukončete stisknutím tlačítka OK. Nyní je možné používat
čipovou kartu s certifikátem i v prohlížeči Mozilla Firefox.
Pokud se registrace modulu nezdaří, je třeba uzavřít všechna otevřená okna prohlížeče Mozilla
Firefox. Po opětovném spuštění prohlížeče je možné registraci modulu zopakovat.
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5 Změna PIN karty
Kód PIN čipové karty lze změnit pomocí dodávané aplikace PKI Chip Card PIN Changer. Aplikace
kromě změny PIN kódu umožňuje rovněž i odblokování čipové karty, k jejímuž zablokování došlo
opakovaným zadáním špatného PIN. V případě, kdy uživatel nechce provádět instalaci dalšího
software nebo pro instalaci nemá dostatečná oprávnění, může v operačním systému MS Windows 7
a novějších změnit PIN přímo pomocí prostředků samotného operačního systému. Podrobnosti
změny PIN jsou popsány v následujících částech textu.
Před zahájením změny PIN kódu je třeba vložit čipovou kartu do čtečky karet a ponechat ji vloženou
po celou dobu změny PIN kódu. Doporučená délka PIN kódu je minimálně čtyři znaky.

5.1 PKI Chip Card PIN Changer
V případě aplikace PKI Chip Card PIN Changer je nejprve nutné provést její instalaci. Instalační balíček
aplikace je možné získat na adrese http://stuba.sk/preukaz/. Po spuštění instalačního balíčku se
zobrazí okno průvodce instalací, který usnadní samotný proces instalace. Při instalaci je třeba
postupovat podle instrukcí zobrazených v průvodci. Po dokončení instalace je aplikace dostupná
v nabídce Start.
Samotná změna PIN je v aplikaci PKI Chip Card PIN Changer dostupná na kartě Změna PIN. Do
zobrazených polí se postupně vloží nejprve původní PIN a poté se zadá nový PIN, který je potřeba
pro kontrolu vložit ještě jednou. Změna se potvrdí stisknutím tlačítka Změnit PIN.
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5.2

Windows 7

Proces změny kódu PIN se aktivuje stiskem kláves CTRL+ALT+DELETE, kdy dojde k zobrazení
obrazovky tzv. citlivých operací. Z nabízených položek zvolte Změnit heslo.

Na následující obrazovce stiskněte tlačítko Jiná pověření.

Následně klikněte na možnost Změna PIN kódu čipové karty.

V dialogu pro změnu PIN se nejprve vloží původní PIN a poté se zadá nový PIN, který je potřeba pro
kontrolu vložit ještě jednou. Změna se potvrdí zvolením ikony se šipkou nebo stisknutím klávesy
Enter.
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Provedení změny je potvrzeno oznámením o úspěšné změně PIN kódu.

5.3 Windows 8/8.1
Proces změny kódu PIN se aktivuje stiskem kláves CTRL+ALT+DELETE, kdy dojde k zobrazení
obrazovky tzv. citlivých operací. Z nabízených položek zvolte Změnit heslo.

Na následující obrazovce klikněte na Možnosti přihlášení.

Následně klikněte na symbol čipové karty.
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V dialogu pro změnu kódu PIN se nejprve vloží původní kód PIN a poté se zadá nový kód PIN, který je
potřeba pro kontrolu vložit ještě jednou. Změna se potvrdí zvolením ikony se šipkou nebo stisknutím
klávesy Enter.

Provedení změny je potvrzeno oznámením o úspěšné změně PIN kódu.
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6 Odblokování čipové karty
Při běžném používání čipové karty může vinou opakovaného zadání špatného PIN dojít k jejímu
zablokování. Standardně jsou na kartě nastaveny tři pokusy pro zadání PIN. Po jejich vyčerpání dojde
k zablokování karty.
Odblokování karty je možné provést dvěma způsoby:


na centrálním pracovišti Centrum výpočetní techniky STU, Výpočetní středisko Vazovova –
Mýtna,



pomocí aplikace PKI Chip Card PIN Changer (může provést sám uživatel).

V obou případech musí uživatel znát PUK čipové karty. Pokud uživatel PUK nezná, je nutná
reinicializace celé karty včetně vytvoření nového certifikátu.
V případě aplikace PKI Chip Card PIN Changer je nejprve nutné provést její instalaci. Instalační balíček
aplikace je možné získat na adrese http://stuba.sk/preukaz/. Po spuštění instalačního balíčku se
zobrazí okno průvodce instalací, který usnadní samotný proces instalace. Při instalaci je třeba
postupovat podle instrukcí zobrazených v průvodci. Po dokončení instalace je aplikace dostupná
v nabídce Start.
Odblokování karty je v aplikaci PKI Chip Card PIN Changer dostupné na kartě Reset PIN. Do
zobrazených polí se postupně vloží nejprve PUK a poté se zadá nový PIN, který je potřeba pro
kontrolu vložit ještě jednou. Změna se potvrdí stisknutím tlačítka Reset PIN.
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7 Často kladené otázky
Q: PIN se mi špatně pamatuje, můžu si nastavit svůj vlastní PIN?

A: Ano, je to možné. Vlastní PIN lze nastavit přes aplikaci ve Windows nebo pomocí aplikace PKI Chip
Card PIN Changer, kterou je možné získat na adrese http://stuba.sk/preukaz. Na stejné adrese
naleznete i návod, jak změnu PIN provést.
Q: Mohu špatným zadáním PIN svoji kartu zablokovat?
A: Pokud zadáte chybný PIN třikrát po sobě, bude Vaše čipová karta zablokována.
Q: Zablokoval jsem svoji čipovou kartu, lze ji odblokovat?
A: Pro odblokování bude třeba navštívit osobně pracoviště Centrum výpočetní techniky STU,
Výpočetní středisko Vazovova – Mýtna, které provede odblokování karty. Druhou možností je
odblokování karty pomocí aplikace PKI Chip Card PIN Changer, kterou je možné získat na adrese
http://stuba.sk/preukaz. V obou případech budete pro odblokování potřebovat PUK kód.
Q: Co dělat se zablokovanou kartou, když neznám PUK?
A: Pro odblokování bude třeba navštívit osobně pracoviště Centrum výpočetní techniky STU,
Výpočetní středisko Vazovova – Mýtna, které provede reinicializaci celé karty vč. vytvoření nového
certifikátu a vydání nového PIN a PUK kódu.
Q: Zapomněl jsem PIN ke své kartě, kde mohu získat nový PIN?
A: Navštivte osobně pracoviště Centrum výpočetní techniky STU, Výpočetní středisko Vazovova –
Mýtna, které Vám nastaví nový PIN. Druhou možností je vytvořit si nový PIN pomocí aplikace PKI
Chip Card PIN Changer, kterou je možné získat na adrese http://stuba.sk/preukaz. V obou případech
budete potřebovat PUK kód ke své kartě.
Q: Ztratil jsem svoji čipovou kartu, co mám dělat?
A: Kontaktujte pracoviště Centrum výpočetní techniky STU, Výpočetní středisko Vazovova – Mýtna,
které provede blokaci karty a zneplatnění certifikátů. Zároveň Vám udělí výjimku pro přístup do
agend AIS požadujících vyšší úroveň zabezpečení na dobu nezbytně nutnou pro výrobu nové karty.
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