
Laboratorní cvičení: Použití CA 

1. Nainstalujte webový server Apache2 
2. Vygenerujte SSL certifikát pro adresu localhost, podepište vlastní autoritou 

o To znamená, že CN (Common Name) bude hostname - pak schválně ověřte rozdíl ve hlášce 
prohlížeče při prohlížení http://localhost/ vs. http://127.0.0.1/ 

3. Použijte tento SSL certifikát pro službu https 
4. Ověřte si přes https://localhost/, že váš prohlížeč tomuto certifikátu nedůvěřuje 
5. Vysvětlete postup, 

kterým bez importu certifikátu CA do prohlížeče můžete certifikátu důvěřovat 
6. Naimportujte do webového prohlížeče certifikát vaší CA 
7. Ověřte, že se stránkou již „není problém“ a certifikát není hlášen jako nedůvěryhodný 
8. Připojte se ke službě https na Vašem serveru pomocí openssl a ověřte, že po akceptování 

certifikátu je možné komunikovat se serverem plaintextově 
 

 

 
Na zacatku nastavit pracovni prostredi – viz soubor "Zakladni" 
 
Pri praci se velmi osvedcila Napoveda ke cviceni 
https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/y36sps/zadani-certifikacni-autorita-2 - napoveda je 
pouzita i v popisu postupu. 
 

 
1. Nainstalujte webový server Apache2 
Budete muset nainstalovat webový server, nemusí to být nutně Apache, ale cvičící Vám nemusí 
nutně umět poradit s jinými servery. Server se nainstaluje příkazem 
 
apt-get install apache2 

NEBO 
aptitude install apache2 

 
Případně použijte svého oblíbeného správce balíčků. 
 
kontrola instalace  http://localhost/ 

   localhost = 127.0.0.1 = muj pc (jako server) 
zobrazi se webova stranka 
pokud vypise Error, pak apache nebyl nainstalovan 
 
POZOR na  http://127.0.0.1/  nefunguje, musi se nejprve vypnout proxy ve FF 
System > Preferences > Network Proxy > Ignored Hosts 

pridat 127.0.0.1 

 
Pokud Apache neznáte, tak vězte, že standartně se nainstaluje funkční apache, který poslouchá na 
adrese 0.0.0.0:80 a nefunguje mu SSL. Webové stránky se ukládají do adresáře /var/www, 
respektive do podadresáře apache2-default, kam požadavky přesměrovává defaultní instalace 
Debianu. 
 
podadresar apache2/default nevytvoril se 

adresar /var/www  ano, vytvoril se 
 
 

http://localhost/
http://127.0.0.1/
https://localhost/
https://dsn.felk.cvut.cz/wiki/vyuka/cviceni/y36sps/zadani-certifikacni-autorita-2


Konfiguraci naleznete v adresáři /etc/apache2/ 

pro Vaše potřeby bude stačit editace souboru /etc/apache2/sites-enabled/default 
s čistotou konfigurace si pro účely této laborky nedělejte hlavu. 
 do konfigurace jsme v tuto chvili nesahali – nevideli jsme duvod 
 
 
Správně byste měli vyrobit pro každou site (tzn. virtuální web) vytvořit soubor v adresáři 
/etc/apache2/sites-available/ 

a poté ji povolit pomocí a2ensite <stránka> - pokud se to takto naučíte, bude to pro Vás 
přínosem. 
 při instalaci se vytvorila automaticky jedna stranka = index.html 
 vic jsme zatím nevytvareli – nevideli jsme duvod 
 
Po každé editaci konfigurace zavolejte  apache2ctl configtest 

což Vám nabonzuje všechny konfigurační chyby, které jste udělali. 
 
Apache se zastavuje, spouští, restartuje pomocí initskriptu: 
/etc/init.d/apache2 <funkce> 

napr.  /etc/init.d/apache2 restart 
 
Použití je intuitivní, nápověda se vypíše po zadání příkazu bez parametru.  
 

 
 
2. Vygenerujte SSL certifikát pro adresu localhost, podepište vlastní autoritou 
 * To znamená, že CN (Common Name) bude <hostname> (tzn. localhost) - pak 

 schválně ověřte rozdíl ve hlášce prohlížeče při prohlížení 
 http://localhost/ vs. http://127.0.0.1/ 

 
nejprve je nutno vypnout proxy ve FF – pokud ještě není vypnuto 
System > Preferences > Network Proxy > Ignored Hosts 

pridat 127.0.0.1 
 
pokud stale nefunguje, tak na karte Proxy Configuration zaskrtnout direct Internet Connection 
apply-system... 
password: student 
authenticate 
PAK ALE NEPUJDE INTERNET!!! 
 
Budete potřebovat zprovoznit modul pro SSL a2enmod 
a2enmod ssl 

restartovat apache /etc/init.d/apache2 restart 
 
Povolením modulu nezačíná Apache poslouchat na portu 443, to mu musíte v konfiguraci povolit 
direktivou Listen. 
/etc/apache2/ports.conf 

v souboru dopsat Listen 443 
soubor zaarchivovat = zkopirovat do adresare pod jinym jmenem 
v souboru ponechat jen  Listen 80  a  Listen 443 

a vse ostatni smazat, jinak nejde zrestartovat 
 
 



vytvorit CA - viz minula laborka (s -x509) – soubor "ca" 
lze pouzit minule vytvorene cacert.pem a cakey.pem - vse ulozit do adresaru  

/etc/ssl/demoCA   a /etc/ssl/demoCA/private - viz minula laborka 
 
vygenerovat zadost (public key) a private key s nazvem localhost - viz minula laborka (bez -x509) 
tzn. mam nyni dva soubory  localcert.csr   a     localkey.key 
 
zadost o certifikat = localcert.csr podepisu svoji CA cert.csr vygenerovanou pro CA 
jandora1 
podepsana zadost bude mit nazev localcert.crt 
 
Tím, že Apache začne poslouchat na portu 443 jste ještě nevyhráli - na tento port musíte 
nakonfigurovat VirtualHost. To co máte na cvičení řešit je správné zapsání direktiv kolem SSL: 
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_ssl.html. Začněte direktivou SSLCertificateFile, ty 
ostatní si musíte domyslet - není to složité. 
 

 
 
3. Použijte tento SSL certifikát pro službu https 
 
do adresare  /etc/ssl/certs  
presunout podepsanou zadost localcert.crt 

vsem dat opravneni "r" = chmod 444 localcert.crt 

 
klic localkey.key presunout do /etc/ssl/private 
nastavit opravneni r - pouze pro ucely testovani, v realu je to nesmysl, protoze to neni bezpecne 
chmod 444 localkey.key 

 
konfigurace apache pro ssl 
a2ensite default-ssl 

 
editace souboru default-ssl 
/etc/apache2/sites-available/default-ssl 

f4 = editace 
 
najit radek  SSLCertifikateFile   a  SSLCertifikateKeyFile 
prepsat na konci soubory na localcert.crt   a   localkey.pem 

 

 
 
4. Ověřte si přes https://localhost/, že váš prohlížeč tomuto certifikátu nedůvěřuje 
 
v prohlizeci napsat  httpS://localhost/ 

   (http = bez CA, https = s CA) 
opravdu neduveruje = hlaska "this connection is Untrusted"... 
 

 
 
 
 
 



5. Vysvětlete postup, kterým bez importu certifikátu CA do prohlížeče můžete certifikátu důvěřovat 
 
- zkontruluji certifikat  
I Understand the Risks > Add Exceptions... > View 

u organizace overim platnost certifikatu - obvykle staci    Fingerprint SHA1   nebo   MD5 

 

 
 
6. Naimportujte do webového prohlížeče certifikát vaší CA 
 
budu importovat soubor  cacert.pem  pro CA = jandora1 
 
ve FF 
Edit > Preferences > Advanced > Ecryption > View Certifikates > 

Import 

vybrat muj certifikat = cacert.pem 
OK... 
 

 
 
7. Ověřte, že se stránkou již „není problém“ a certifikát není hlášen jako nedůvěryhodný 
 
reloud FF 

https://localhost/ - FUNGUJE TO !!! 

https://127.0.0.1 - NEFUNGUJE TO, stale je certifikat neduveryhodny 
duvod - v Comonn Name obsahuje "localhost" ne "127.0.0.1" 
 

 
 
8. Připojte se ke službě https na Vašem serveru pomocí openssl a ověřte, že po akceptování 
certifikátu je možné komunikovat se serverem plaintextově 
 
openssl s_client -connet localhost:443 

co nejrychleji pak napsat (kvuli timeoutu) 
GET / HTTP/1.0 

enter 

enter 

 
pokud se nenapise dost rychle, tak smula a znovu 
 
nelze testovat pres telnet, protoze je to sifrovane pripojeni 


