
Laboratorní cvičení: Certifikační autorita 
 
vstup do adresare cd <nameAdresare> 
o uroven niz   cd .. 
ke koreni   cd 

vypis adresare  ls  NEBO  ls -la 

 
doporucuji ujasnit si nazvy a koncovky souboru 
*.csr  nebo  *.pem = moje zadost, tj. muj public key 
*.crt   = zadosti podepsane CA 
*.key  nebo  *.pem = muj privat key 
v nazvu uzivat jakykoli vlastní username nebo identifikator, jinak se do toho zamotate 
 

 

 
NEJPRVE udelat zakladni nastaveni terminalu – viz soubor "Zakladni" 
 
1. Vytvořte svůj vlastní privátní klíč a žádost o certifikát. 
 
openssl req -new -nodes -out cert.pem -keyout key.pem -days 1098 

prikaz vygeneruje klic i zadost o certifikat 
 
JE DOBRE si vygenerovat 
 - zadost s koncovkou *.csr  (bude se hodit v bodu 2. a 5.) 
 - a klic s koncovkou *.key 
 
openssl req -new -nodes -out cert.csr -keyout key.key -days 1098 

 
je vhodne si pojmenovat i vlastnim username - napr. 
 

openssl req -new -nodes -out certjandora1.pem -keyout 

keyjandora1.pem -days 1098 

 
NEBO = lepsi varianta 
openssl req -new -nodes -out certjandora1.csr -keyout 

keyjandora1.key -days 1098 
 
NEBO = dle zadani 
openssl req -new -nodes -out jandora1.csr -keyout jandora1.key -days 

1098 
 
openssl req  = vytvoreni 
-new    = novy 
-nodes   = nebude se sifrovat priv klic heslem 
-out cert.pem = certifikat bude zapsan do souboru cert.pem 
-keyout key.pem  = priv key bude zapsan do souboru key.pem 

-days 1098   = pocet dni platnosti certifikatu 
 
dulezite polozky pri generovani 
Common Name: uvest PLATNE prijmeni a jmeno 
Email Address:   uvest PLATNY e-mail 



vypis souboru  cat cert.pem 

editace souboru nano cert.pem 
 
jandora1.csr se odnese k CA 
jandora1.key  NESMIM odnest!!! 
 
privatni key (= jandora1.key) 
- mam pouze ja 
- sifrovani = lze jim desifrovat zpravy sifrovane public key 
- podepisovani = muzu podepsat vlastni text, ktery vygeneruji, prijemce si moji identitu overi public 
key 
 
public key (= jandora1.csr) 
- distribuce ostatnim 
- sifrovani = lze jim sifrovat, desifrovat smi pouze vlastnik priv key 
- podepisovani = k overeni meho podpisu 
 
certifikat = zpusob distribuce public key napr pres internetove stranky, musi byt podepsan privatnim 
klicem CA, ktere duveruji 
 
Tuto odešlete ještě před začátkem cvičení cvičícímu na adresu kubr@fel.cvut.cz s předmětem „CSR 
- login“, kde login je Váš fel login (např. novakfra). Příloha bude mít název <login>.csr. 
 
před odeslanim nejprve zmenit opravneni 
vypis stavu  ls -la 
musi byt min stav  -rw-r--r-- 
pokud neni, tak se musi zmenit tak, aby mohli vsichni cist, jen ja psat chmod 400 
 
nyní lze soubor zkopirovat na flashku 
 - spustit mc 
 - copy do adresare home/student 
 - tady uz je soubor dosazitelny ke kopii na flashku nebo k jakemukoli jinemu prenosu 
 - pred odeslanim nutno prejmenovat soubor cert.pem na <login>.csr dle zadani laborky 
  (pokud nebylo ve tvaru *.csr rovnou generovano) 
 
REVIZE 
na konci tohoto bodu mam vygenerovane tyto soubory: 
certjandora1.pem  keyjandora1.pem 

jandora1.csr  jandora1.key 

 

 
2. Na začátku cvičení se dostavte s indexem, občankou či jiným dokladem totožnosti k cvičícímu, 
který vám na základě ověření identity vydá certifikát podepsaný autoritou DSN CA 
 
REVIZE 
na konci tohoto bodu mam svoji zadost 
jandora1.csr = moje zadost, pred před odevzdanim k podpisu CA prejmenuji na req-req-
req-jandora.crt = moje zadost podepsana CA 
dsn-ca.pem  = DSN CA pro autorizaci mejlu - viz bod 5. 

 



3. Vytvořte si svojí vlastní certifikační autoritu, tzn. na konci cvičení budete mít k dispozici její 
privátní klíč a certifikát. 
 
nejprve se musi nastavit CA - lze pouzit OpenSSL, ktery v sobe ma implementaci CA 
 
konfigurace openSSL pro CA 
nano /etc/ssl/openssl.cnf 

 
najit polozku  policy 
policy_match  zmenit na  policy_anything 
(aby nas to neotravovalo a povolilo cokoli) 
 
prepnout se do etc/ssl 
cd etc/ssl 

 
vytvorit adresar demoCA (doporuceno defoltne) 
mkdir demoCA 

 
prejit do demoCA 
cd demoCA 

 
vytvorit tyto adresare 
mkdir certs 

mkdir crl 

mkdir newcerts 

mkdir private 

 
zalozit databazovy soubor (stale v demoCA) 
touch index.txt 

 
vytvorim soubor serial a soucasne do nej zapisu 01 (= por. cislo) 
echo 01 > serial 

tzn., ze mnou vydane certifikaty budou zacinat 01, 02, 03,... 
 
vygenerujeme certifikat a priv key pro CA, ktery bude slouzit pro podepisovani 
(jsem stale v demoCA) 
 

openssl req -new -x509 -nodes -out cacert.pem -keyout cakey.pem -

days 1098 

 
param -x509 = certifikat je podepsan sam sebou, neni nutno zadat o potvrzeni 
 
Zde je nutno pouzit nazvy cacert.pem a cakey.pem – pokud chceme jiné, nutno zmenit v 

configu, tj. v souboru openssl.cnf 
 
Common Name  - muze byt libovolne, 
   - ALE jake jmeno uvedeme, to bude jmeno CA, kterou chci dále pouzivat 
   - pokud vytvarime CA k web site, pak se CN = jmeno domeny 
 
podle defoltni konfigurace presuneme priv key = cakey.pem do adresare private 
pouziju     mc 
NEBO prikaz 
mv cakey.pem private 



zmenit prava, aby klic nemohl cist kazdy, ale jen ja 
cd private 

chmod 400 cakey.pem (= prava pro ja - skupina - ostatni) 
zkontroluji vypisem ls -la 

 
timto mam pripravenou CA s nazvem  <Comonn Name> 
 
REVIZE 
na konci tohoto bodu mam vygenerovane soubory CA 
cacert.pem  cakey.pem 

 

 
 
4. Podepište kamarádovi (a nechte si podepsat od kamaráda) žádost o certifikát stejnou, jako jste 
vygenerovali v bodě 1 
 
na flashku udelam copy svého   jandora1.csr  - viz vyse bod  1. 

a predam kolegovi k potvrzeni 
od kolegy si vezmu jeho cert<name>.pem   nebo   cert<name>.csr 
 
copy ke me na disk do /home/student/ 
copy souboru do etc/ssl 
 
podpis certifikatu moji CA 
cd etc/ssl 

openssl ca -in cert<name>.pem -out cert<name>.crt 

nebo 
openssl ca -in cert<name>.csr -out cert<name>.crt 

 
pak dvakrat odklepnout y (yes) 
 
copy zpet kolegovi 
 

 
 
5. Odešlete cvičícímu e-mail s předmětem „CA <login>“ a textem „Ahoj“, podepsaný Vaším 
certifikátem, podepsaným DSN CA, <login> viz výše. E-mail bude mít vyplněno jméno odesílatele 
stejné jako je v certifikátu. 
 
pro mejl je doporuceno si nainstalovat klienta Thunderbird 
apt-get install thunderbird 

 
lze ted najit 
Applications > Internet > Mozilla Thunderbird... 

spustit a vyplnit kolonky dle predpisu (jmeno, mejl, atd. - pouzit standardni vskolni username, 
mejly,...) 
 
projde s chybou (buh vi proc) - dat Cancel a spusti se mejl 
 
 
 
 



nastaveni Thunderbird 
 
pravym tlacitkem kliknout na <username@fel.cvut.cz>  v mem pripade 

jandora1@fel.cvut.cz (v levem sloupci nahore) 
Settings > Server Setting 

Server Name: imap.feld.cvut.cz 

User Name: <username>  - v mem pripade jandora1 
Port 993 

connection... SSL/TLS 

authentic... normal password 

 
 
nastaveni odchozich mejlu 
 

Settings > Outgoing Server > Edit 

Description: nic 

Server Name: imap.feld.cvut.cz 

Port 465 

Connection... SSL/TLS 

Authentic... normal password nebo nic 

User Name: <username>  - v mem pripade jandora1 
 

pripojit svuj certifikat podepsany CA pro mejl s podpisem - jde o zadost, ktera byla podepsan CA (tj. 
Kubrem) - viz bod 2. 
v mem pripade je to soubor req-jandora.crt 
 
nejprve je nutno soubor vyexportovat do formatu pkcs12 
openssl pkcs12 -export -in <my.crt> -inkey <my.key> -out <my.p12> 

 
napr. moje 
openssl pkcs12 -export -in req-jandora1.crt -inkey jandora1.key -out 

jandora1.p12 

 
password  - nezadavam, tzn. 2x enter 
 
zkontrolovat, zda je soubor pristupny ostatnim JEN pro cteni, jinak zmenit prava prikazem 
chmod 444 jandora1.p12 

 
import vlastniho certifikatu (jandora1.p12) do Thunderbird 
Settings > Security > View Ceritikates > Your Certifikates > Import 

heslo - odklepnout 
 
pak zpristupnit pro Digital Signing a pro Encryption 
 
import CA, ktera mi podepsala certifikat (tj. od Kubra = soubor dsn-ca.pem – viz bod 2.) do 
Settings > Security > View Ceritikates > Authorities > Import 

zpristupnit pro web, mejl i sw 
 
napsat mejl dle zadani 
nahore na liste Security zaskrtnout podpis 

 

 
 



6. Odešlete cvičícímu e-mail 
s předmětem „CA <login>“ a textem, ve kterém stručně vysvětlíte, jak ověřit správnost tohoto 
podpisu, podepsaný Vaším certifikátem, podepsaným CA kamaráda, <login> viz výše. E-mail bude 
mít vyplněno jméno odesílatele stejné jako je v certifikátu. 
 
obdobne jako u bodu 5., akorat je nutno podepsat mym certifikatem podepsanym CA kolegy, tzn. 
musim rovnez jeho CA naimportovat do mejlu do 
 
Settings > Security > View Ceritikates > Authorities > Import 

zpristupnit pro web, mejl i sw 
 
necham si podepsat   jandora1.csr 

obdrzim podepsany   jandora1.crt 

obdrzim od kolegy jeho CA pro mejl cacert.pem 
 
---Message--- 
Spravnost digitalniho podpisu lze overit dvema zpusoby: 
1. certifikatem CA, ktera muj certifikat podepsala. 
2. mym certifikatem. 
 
Oba certifikaty je nutno ziskat bezpecnou cestou. 
----------------- 
 
E-maily nesplňující uvedené zadání (subject, obsah) budou ignorovány.  
Za každou správně splněnou úlohu získáváte 2 body.  
 

 
 
Nápověda k laborce 
Pro výměnu e-mailu si nakonfigurujte klienta Thunderbird (či jiného). Použijte poštovní konfiguraci se 
školními servery (imap.feld.cvut.cz, smtp.feld.cvut.cz). 


