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Zásady pro vypracování bakalářské práce 

I. 

Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti vyuţívat je při řešení teoretických i praktických 

problému. 

II. 

Uspořádání bakalářské práce: 

1. Titulní list + zásady pro vypracování BP                        

2. Prohlášení + místopříseţné prohlášení                            

3. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky                      

4. Obsah BP 

5. Textová část BP 

6. Seznam pouţité literatury 

7. Přílohy 

ad 1) Titulním listem je originál zadání BP, který student obdrţí na své oborové katedře. 

Za titulním listem následují tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“. 

ad 2) Prohlášení + místopříseţné prohlášení napsané na zvláštním liste (student jej 

obdrţí na své oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data 

odevzdání BP. 

V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 

obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním liste vloženo prohlášení spolupracující právnické 

nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

ad 3) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v 

rozsahu max. 1 strany pro obě jazykové verze. 
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ad 4) Obsah BP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam pouţité literatury, 

s uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

ad 5) Textová část BP obvykle zahrnuje: 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v 

souladu se zadáním BP; 

 Vlastní rozpracování BP (včetně obrázku, tabulek, výpočtů) s dílčími 

závěry,  vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledku BP z hlediska 

stanoveného   zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 

BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu pouţité 

literatury). Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně 

bílého nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy – 

písmo Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 

2,5 cm, levý – 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být 

očíslovány a musí na ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběţně v textu, 

pouze je-li to nezbytně nutné, jako přílohy (viz ad 7). Odborná terminologie práce musí 

odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být přehledně uspořádány tak, aby 

kaţdý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U vzorců, údajů a hodnot 

převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich pramen - u 

literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam pouţité 

literatury. Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené 

chyby v textu mohou sníţit klasifikaci práce. 

ad 6) BP bude obsahovat alespoň 10 literárních odkazu, z toho nejméně 3 v některém ze 

světových jazyků. Seznam pouţité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury 

je nutno uvádět důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu 

pouţité literatury musí být uveden odkaz v textu BP. 
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ad 7) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programu 

aj.), které nelze vhodně včlenit do vlastní textové části, např. z důvodu ztráty 

srozumitelnosti. 

III. 

Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 

nahoře:               Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava 

  Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:                                 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

dole:                   Rok                                                           Jméno a 

příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařky svázaných výtisku odevzdá student kompletní práci také 

v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a 

angličtině. 

IV. 

Bakalářská práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůţe být přijata k obhajobě. 

Tyto zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programu a forem bakalářského 

studia fakulty metalurgie a materiálového inţenýrství Vysoké školy bánské – Technické 

univerzity Ostrava od akademického roku 2009/2010. 
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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení datových sítí 

elektronickými certifikáty. V teoretické části jsou popsány základní kryptografické 

šifrovací metody. Podrobně jsou vysvětleny funkce certifikátů a certifikační autority. 

Praktická část obsahuje ověření funkčnosti zabezpečení pomocí certifikátů. Vytvoření 

vlastní certifikační autority a serverového certifikátu pro vzdálený přístup ke správě 

NAS serveru běţícím na linuxovém jádře. 

Abstract 

This thesis deals with security certificates, electronic data network. The 

theoretical part describes the basic cryptographic encryption methods. Are explained in 

detail the function of certificates and CAs. The practical part includes verification 

functionality with security certificates. Create your own CA and server certificate for 

remote access to manage the NAS server running on Linux kernel. 

 

Klíčová slova: certifikát, certifikační autorita, šifrování 

Keywords: certificate, CA, encryption
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1. Kryptografie 

V současnosti je zcela běţná komunikace se „světem“ přes internet či nějakou 

datovou síť. Můţe se jednat o jednoduché posílání zpráv přes IM klienty či e-maily, 

fotek a dokumentů. Moderní komunikací se především myslí komunikace po síti 

s bankami, veřejnými institucemi či školami. Po těchto sítích se posílají citlivá a tajná 

data, které se dají jednoduše odposlouchávat a zneuţívat. Tato data se musí jednoznačně 

nějakou metodou zabezpečit před nepovolanými osobami. Nejúčinnější a 

nepouţívanější metodou je šifrování. Šifrování je, zjednodušeně řečeno, způsob, jak 

převést čitelný text zprávy na text jiný, bez dalších informací nečitelný. Tato další 

informace nutná pro rozluštění (dekódování, dešifrování) původního textu zprávy, se 

obvykle označuje jako (dešifrovací) klíč. Při kódování zprávy se obvykle pouţívá 

(šifrovací) klíč. [3] 

Existují dva druhy šifrování:  

 Symetrické šifrování. 

 Asymetrické šifrování. 

1.1 Symetrická kryptografie 

U symetrického šifrování potřebujeme ke komunikaci mezi dvěma uţivateli 

pouze jeden klíč (obr. 1.1). Tento klíč musí být tajný před ostatními uţivateli, a proto si 

jej musí vyměnit např. osobně nebo nějakým zabezpečeným kanálem.  

Výhody: 

 Princip je jednoduchý. Nejsou třeba výkonné počítače. 

 Většina symetrických algoritmů je velmi rychlá. 

Nevýhody: 

 Jak bezpečně předat klíč příjemci šifrovaných dat. 

 Pro kaţdou komunikující dvojici potřebujeme vlastní klíč. 

Při větším mnoţství účastníku, vzrůstá počet klíčů kvadraticky. [4] 
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Obr 1.1 Symetrické šifrování 

1.2 Asymetrická kryptografie 

K asymetrickému šifrování jsou zapotřebí dva klíče: veřejný klíč a soukromý 

klíč (obr. 1.2). Zašifrovaná zpráva veřejným klíčem se dešifruje pouze klíčem 

soukromým. Opačný postup se pouţívá pouze k autentizaci. Výhodou této metody je, ţe 

veřejný klíč se můţe zveřejnit komukoliv. To znamená, ţe se nemusí předávat klíč 

utajeně jako je tomu u symetrické šifry. Kdeţto soukromý klíč se musí pečlivě uchovat. 

Odesilatel tedy zašifruje zprávu veřejným klíčem adresáta. Ten přijme zašifrovanou 

zprávu a dešifruje ji svým soukromým klíčem. Protoţe je jediný, kdo má tento privátní 

klíč, zprávu nemůţe nikdo cizí přečíst. [4] 

 

Obr. 1.2 Asymetrické šifrování 
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1.3 RSA algoritmus 

Algoritmus vyvinuli v roce 1977 tři vědci na technologickém institutu 

v Americkém Massachussets. Jmenovali se Ronald Rivest, Adi Shamir a Leonard 

Adleman. Z těchto jmen vznikla zkratka RSA pouţitím počátečních písmen. Algoritmus 

RSA se pouţívá k zašifrování klíčů. Uţívá se především v asymetrické kryptografii. 

Soukromý klíč musí být nejenom fyzicky zabezpečen, ale také výpočetně. Veřejný klíč 

je dostupný pro kohokoliv na síti, čímţ vzniká riziko zjištění hodnoty soukromého 

klíče. Abychom zabránili tomuto riziku, musíme tyto klíče bezpečně zašifrovat. 

Základní myšlenka šifrovací metody RSA nespočívá v tom, ţe jej není nikdy moţné 

prolomit, ale ve výpočtové náročnosti. To znamená, ţe eventuální výpočet soukromého 

klíče z veřejného klíče je nesmírně časově náročný, takţe prakticky jej není moţné 

realizovat. [5] 

RSA algoritmus tedy funguje na základě náročných matematických operací. 

Konkrétně se jedná o rozklad velkého čísla na dvě prvočísla. Pokud útočník chce 

prolomit tento algoritmus tak systematický zkouší různé kombinace, coţ je výpočetně i 

časově náročné V podstatě je nemoţné v nějakém reálném čase přijit na tyto dvě čísla. 

Praktický příklad výpočtu RSA algoritmu je uveden v příloze 1. [5] 

2. Certifikáty a certifikační autority 

Představte si dvojici uţivatel A a uţivatel B, která potřebuje spolu navzájem 

komunikovat prostřednictvím zpráv. Pro komunikaci je zapotřebí ještě přítomnost 

poslíčka uţivatele C, jehoţ úkolem je předávání zpráv. Uţivatel A tedy potřebuje poslat 

zprávu uţivateli B. Neţ tak uţivatel A můţe učinit, je třeba, aby uţivatel B vygeneroval 

dvojici klíčů: veřejný klíč a soukromý klíč. Veřejný klíč pouţije uţivatel A 

k zašifrovaní zpráv určených pro uţivatele B a soukromý klíč vyuţije uţivatel B 

k dešifrování těchto zpráv. Uţivatel B pošle po uţivateli C svůj veřejný klíč pro 

uţivatele A, aby mohl zašifrovat zprávu a tím zabraní přečtení zprávy neţádoucí osobou 

a svůj soukromý klíč si pečlivě uchová. Komunikace mezi těmito dvěma osobami 

vypadá jednoduše a bezpečně. Ovšem skrývá to určité nebezpečí. Poslíček uţivatel C je 

záškodník a zajímá ho, jakou se chystá uţivatel A poslat zprávu. Uvědomí si, ţe jít 

cestou prolomení RSA algoritmu je velmi sloţité a časově náročné a proto vyhledá 

kolegu uţivatele D a zeptá se ho na jiný způsob zjištění obsahu zprávy od uţivatele A. 

Uţivatel D se jiţ s touto situací setkal a dokáţe poradit: Uţivatel D přijme přes 



13 

 

uţivatele C veřejný klíč od uţivatele B a uchová si jej na později. Poté vygeneruje svůj 

veřejný a soukromý klíč. Veřejný klíč předá uţivateli C a sdělí mu, ať předstírá před 

uţivatelem A, ţe tento veřejný klíč je od uţivatele B. Uţivatel C tedy pospíchá za 

uţivatelem A a předá mu veřejný klíč uţivatele D. Uţivatel A následně zašifruje svou 

zprávu a pošle ji s klidným svědomým po uţivateli C uţivateli B. Uţivatel C nejdříve 

míří zpět k uţivateli D a ten svým soukromým klíčem dešifruje zprávu a nechá ji přečíst 

uţivateli C. Poté zašifruje tuto zprávu veřejným klíčem od uţivatele B, který si uchoval. 

Pak uţ jen uţivatel C konečně předá zprávu uţivateli B a ten ji dešifruje svým veřejným 

klíčem. Na této situaci je patrné, ţe uţivatel A a uţivatel B spolu komunikovali, aniţ by 

tušili, ţe třetí osoba si přečetla jejich zprávu. Tato situace samozřejmě v praxi nesmí 

vzniknout, proto se musí ověřit pravost veřejného klíče např. těmito způsoby: 

 uţivatel A přijme veřejný klíč osobně od uţivatele B. 

 uţivatel A nejdříve autentizuje veřejný klíč od uţivatele B např. na dotaz. 

 uţivatel B si nechá podepsat pravost veřejného klíče třetí nezávislou stranou. 

Nejspolehlivějším a nejúčinnějším řešením zajištění bezpečnosti komunikace je 

pouţití podpisu nezávislou třetí stranou skrze certifikát. Nezávislou třetí stranou je 

konkrétně myšlena certifikační autorita např. organizace či subjekt. Ţadatel o certifikát 

vygeneruje svá párová data veřejný a soukromý klíč. Poté podá ţádost o certifikát 

certifikační autoritě. Tato ţádost je datová struktura, která obsahuje identifikační údaje 

ţadatele, veřejný klíč a další data. Tuto strukturu ţadatel digitálně podepíše svým 

soukromým klíčem, čímţ zajistí důkaz o vlastnictví vygenerovaného soukromého klíče. 

Ţádost následně vyhodnotí certifikační autorita. Dále jej podepíše svým digitálním 

podpisem a vydá ţadateli hotový certifikát. Princip jak certifikát funguje, je znázorněn 

na obrázku. 

Vraťme se zpět k uţivateli B a uţivateli A. Uţivatel B si nechal vystavit certifikát 

od certifikační autority. Tento certifikát pošle uţivateli A a ten si jej musí ověřit a poté 

z certifikátu „vytáhne“ veřejný klíč, kterým bude podepisovat zprávu určenou pro 

uţivatele B. Ověřování certifikátu je proces, při kterém si musí uţivatel A ověřit, zdali 

byl certifikát od uţivatele B vydán pro něj důvěryhodnou certifikační autoritou (podle 

poloţky vydavatel certifikátu) a ověřit si digitální podpis na certifikátu uţivatele B. 

Ověřování digitálního podpisu je znázorněno na obrázku 2.1.  
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Obr 2.1 Ověřování certifikátu 

Nejprve si musí uţivatel A najít ve svém úloţišti důvěryhodných certifikátu 

certifikát certifikační autority, která vydala certifikát uţivateli B. Ten pozná podle toho, 

zda se shodují poloţky předmět v certifikátu CA a vydavatel v certifikátu uţivatele B. 

Následně vytáhne veřejný klíč z certifikátu CA a ověří si elektronický podpis v 

certifikátu.  

2.1 Certifikační autorita 

Certifikační autorita funguje v podstatě na stejném principu jako uţivatelský certifikát. 

Svůj certifikát si muţe nechat vydat dvěma způsoby: [1] 

 Vydává si jej sama a podepisuje si jej svým vlastním soukromým klíčem. 

Poloţky vydavatel a předmět jsou shodné. Tento certifikát se označuje jako 

kořenový certifikát (self signed certificate). 

 Vydává si jej u jiné certifikační autority. Pak poloţky předmět a vydavatel jsou 

rozdílné. Nazývá se kříţový certifikát (cross certificate). 

Cílem CA je: 

 Vydává certifikáty určitých typů. 

 Musí být nezávislá a dostatečně důvěryhodná. 
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 Ověřuje pravdivost informací v ţádostech o certifikát. 

 Ukončování platnosti certifikátů. 

 Zveřejňování neplatných certifikátu. 

 Prodluţování certifikátů. 

2.2 Certifikát 

Certifikát neslouţí jen jako „nositel veřejného klíče“, ale také především k 

identifikaci uţivatele. Obsahuje určité identifikační poloţky, které jsou často shodné 

s poloţkami např. v občanském průkazu či cestovním pasu. Rozdíl je, ţe průkaz či pas 

je v tištěné podobě, kdeţto certifikát je datová struktura. V tabulce 2.1 jsou porovnány 

jednotlivé poloţky. [1] [2] 

Tab. 2.1 Položky certifikátů 

Certifikát Občanský průkaz 

Version (verze) Verze formátu občanského prukazu 

(kníţka, karta apod.) 

Serial number (pořadové číslo) Číslo občanského průkazu 

Signature Algorithm (algoritmus 

podpisu) 

Způsob podpisu, ochranné prvky 

Issuer (vydavatel) Vydavatel 

Validity (plastnost) Platnost 

Subject (předmět) Jméno a adresa 

Public key (veřejný klíč) - 

- Fotografie 

Extension (rozšíření) Nepovinné údaje 

Digital signature (elektronicky podpis) Podpis 
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2.2.1 Položky certifikátu 

Verze certifikátu  

Verze certifikátu se odvozuje od normy x.509 verze 1,2 nebo 3. Jestliţe je 

hodnota poloţky version nula je verze 1. V případě verze 2 má hodnotu 1 a verze 3 má 

definovanou hodnotu 2. V dnešní době se setkáváme z pravidla pouze s verzí 3. [1] 

Pořadové číslo  

Poloţka, která jednoznačně identifikuje certifikát. Pořadové číslo certifikátu je 

definováno jako celé kladné číslo, které musí být unikátní v rámci certifikační autority. 

To znamená, ţe dva či více certifikátů vydané určitou certifikační autoritou nesmí mít 

stejné pořadové číslo. [1] 

Algoritmus podpisu 

Tato poloţka specifikuje algoritmy pouţité certifikační autority pro vytvoření 

elektronického podpisu certifikátu. Vţdy specifikujeme dvojici algoritmů:  

 Jeden pro výpočet otisku (hash). 

 Druhým algoritmem je asymetrický algoritmus, kterým je otisk šifrován. [1] 

Otisk 

Jednosměrná funkce,  jejíţ cílem je vytvořit řetězec znaků o konstantní velikosti 

z libovolně dlouhého textu. Jednosměrnost spočívá v tom, ţe k otisku nelze v časově 

omezeném úseku, jednoznačně najít text, z kterého byl tento otisk vypočítán. 

Nejuţívanější otisk je hash MD5  dlouhý 128 bitů-32znaků nebo SHA-1 dlouhý 160 

bitů-40 znaků. [1] 

Platnost 

Poloţka platnost určuje platnost certifikátu do nějaké doby (obr. 2.2). Nastavení 

omezení platnosti certifikátu jsou především dány těmito důvody: 

 Organizační – tj. aplikace má určitou ţivotnost. 

 Bezpečnostní – je nejběţnější důvod omezení platnosti certifikátu. Typickou 

ukázkou takového certifikátu je přístupový certifikát k připojení do univerzitní 

sítě tuonet-eap přes Wi-Fi síť. Student či zaměstnanec si vygeneruje takovýto 
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certifikát, který má platnost do konce pracovní smlouvy či studia. U studentů je 

to vţdy na jeden akademický rok. 

Je důleţité si uvědomit fakt, ţe prošlý certifikát není „zahození“. Po vypršení doby 

platnosti certifikátu jiţ nemáme moţnost podepisovat nové zprávy, tudíţ si musíme 

nechat vygenerovat příslušnou CA nový certifikát a nebo jiţ nemáme právo na nový. 

Pokud si budeme chtít přečíst zprávu, která byla zašifrována veřejným klíčem v době 

platnosti certifikátu po vypršení platnosti, musíme pouţit jiţ prošlý certifikát. Takovýto 

certifikát budeme potřebovat tak dlouho, dokud budeme tuto činnost provádět. [1] 

 

Obr. 2.2 Poloţky certifikátu v prostředí OS Windows 

Položky Vydavatel a Předmět 

Obě tyto poloţky pouţívají stejný datový formát označovaný jako jedinečné 

jméno, proto je důleţité tento pojem vysvětlit. 
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Jedinečné jméno 

Jedinečné jméno je uvedeno v normách ITU řady x.500, konkrétně v x.501. 

Obecně cílem této normy je vytvořit tkvz. celosvětovou adresářovou strukturu. 

Představte si pod tímto pojmem něco podobného jako seznam jmen v telefonním 

seznamu, nikoliv jako strukturu souborů a sloţek vyskytující se např. v průzkumníku 

Windows. Jeden záznam v takovémto seznamu odpovídá jedinečnému jménu. Kaţdé 

jedinečné jméno v seznamu se skládá ještě z dílčích informací. Např.: název země, 

název společnosti, telefonního obvodu, jména, adresy a telefonního čísla. Tyto dílčí 

informace obsaţené v jedinečném jménu se nazývají relativní jedinečné jména. Jsou 

tvořena posloupností relativních jedinečných jmen (obr. 2.3), ale přitom se mohou 

relativní jedinečná jména v jednom jedinečném jméně opakovat ale s jinou hodnotou. 

Např. kdyţ má osoba dvě či více mobilních čísel. Relativní jedinečné jméno je tvořeno 

mnoţinou atributů, kde samotný atribut obsahuje dvojici identifikátor objektu a hodnotu 

objektu. [1] 

Identifikátor objektu obsahuje např.: Country, Organization, Common Name atd. a 

k tomu hodnoty např. CZ, VSB atd. 

Relativní jedinečné jméno se zapisuje tímto způsobem: 

Common name=Filip Mooc 

Jedinečné jméno pak vypadá takto: 

Common name=Filip Mooc, Organization=VSB-TUO,Country=CZ 

 

Obrázek 2.3 Posloupnost relativních jedinečných jmen 
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Z obrázku 2.3 je zřejmé, ţe jedna osoba ve struktuře můţe být uvedena vícekrát mnoha 

způsoby. Pokaţdé se jedná o jiné jedinečné jméno. 

Např.: 

 Obyvatel ČR města Ostravy 

CN=Filip Mooc, L=Ostrava, SP=Moravskoslezský, C=CZ 

 Student VSB-TUO 

CN=Filip Mooc, T=Student, OU=FMMI O=VSB-TUO, C=CZ 

 

Konkrétně jak zapsat jedinečné jméno jako textový řetězec popisuje norma RFC-4514 

pro LDAP. 

LDAP – (Lightweight Directory Access Protocol) je definovaný protokol pro ukládání a 

přístup k datům na adresářovém serveru. Podle tohoto protokolu jsou jednotlivé poloţky 

na serveru ukládány formou záznamů a uspořádány do stromové struktury (jako ve 

skutečné adresářové architektuře). Je vhodný pro udrţování adresářů a práci 

s informacemi o uţivatelích. [6] 

 

Tab. 2.2 Přehled atributů 

Atribut Zkratka Význam 

Common name CN Název objektu (u   

osob jméno a přímení) 

Surname SN Příjmení 

Country C Země 

Locality L Lokalita 

State of Provience SP Kraj, region atd. 

Organization O Název firmy 
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Organization unit OU Oddělení firmy 

Title T Pozice 

Name  Jméno 

Given Name G Jméno 

Initials  Iniciály 

Generation Qualifer  Např. zkratka Jr. Jako 

junior 

DNQualifer  Rozlišení 

certifikovaných objektu při 

stejném předmětu 

Serial Number - Rozlišení 

certifikovaných objektu při 

stejném předmětu 

Pseudonym P Pseudonym 

E-mail E E-mail 

Skrze jedinečné jméno tedy specifikujeme osobu, systém či nějakou entitu. Při 

ţádosti uţivatele o vygenerování certifikátu uvede své jedinečné jméno a tyto údaje 

certifikační autorita zkopíruje do certifikátu. Certifikační autorita v zásadě nesmí 

modifikovat relativní jedinečné jména. Avšak můţe vzniknout situace, kdy mohou mít 

stejné  jedinečné jméno dva či více uţivatelů. Při této situaci dochází k modifikaci 

poloţek Serial Number a DNQualifer. 

Serial number – slouţí k rozlišení osob, které mohou mít shodou okolností stejný 

předmět. 

DNQualifer – slouţí k rozlišení téţe osoby. Např. kdyţ má osoba jeden soukromý klíč 

k přístupu na disk a druhý na čipové kartě. 
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Vydavatel 

Poloţka vydavatel specifikuje vydavatele certifikátů tzn. certifikační autorita. 

Měla by být jednoznačně určena a je vhodné, aby byla krátká a vystiţná. 

Např. CA VSB-TUO 2005-12-05. Toto je certifikační autorita VŠB, která obsahuje 

název organizace a navíc i datum vystavení. Datum vystavení není povinné, ale slouţí 

k lepší orientaci mezi certifikáty. 

Předmět 

Naopak poloţka předmět specifikuje drţitele certifikátu. Certifikační autorita 

nesmí vydat dvěma různým osobám certifikát se stejným předmětem. Naopak, ale muţe 

vydat jedné osobě více certifikátu se stejný předmětem. [1] 

Veřejný klíč 

Poloţka veřejný klíč je sloţena ze dvou informací: identifikátorem algoritmu, 

pro nějţ je veřejný klíč určen a samotným veřejným klíčem. [1] 

Rozšíření certifikátu 

Poloţka slouţící k doplnění informací o drţiteli certifikátu. U rozšíření 

certifikátu můţe dojít k jistému problému. Vzhledem k tomu, ţe se definuje zcela 

obecně a kaţdá certifikační autorita muţe doplnit do této poloţky co potřebuje, vzniká 

problém, ţe aplikace nebude tomuto rozumět. Proto existuje moţnost označit rozšíření 

za závaţné (critical). Toto označení sděluje, je-li rozšíření závaţné či nikoliv. Pokud je 

některé rozšíření označeno jako závaţné, je nutné, aby toto software rozpoznal. 

V opačném případě musí certifikát odmítnout. 

2.3 Cyklus certifikátu 

Ţivotní cyklus certifikátu je tvořen několika fázemi (obr 2.4): 

1. Vytvoření ţádosti o certifikát. 

2. Vydání certifikátu. 

3. Platnost certifikátu. 

4. Vypršení platnosti. 

5. Odvolání certifikátu. 
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Obr. 2.4 Cyklus certifikátu 

Ţádost o certifikát jak je patrné z obrázku je datová struktura (obr 2.5), která se 

musí vytvořit a její poloţky řádně vyplnit ještě předtím neţ jej certifikační autorita 

podepíše. Existují dva způsoby ţádosti o certifikát. Buď ţadatel předloţí vyplněnou 

datovou strukturu certifikační autoritě a nebo si jej sama vytvoří. Druhý způsob 

například vyuţívá Vysoká škola Báňská, kde student nevytváří datovou strukturu, ale 

škola ji vytvoří za něj, přičemţ identifikační údaje čerpá z formuláře vyplněného 

u přijímacího řízení. [1] 

 

 

Obr. 2.5 Ţádost o certifikát 
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3. Úvod praktické části 

Cílem praktické části bakalářské práce je ověření funkčnosti certifikátu a 

zároveň zajištění zabezpečené komunikace s domácím NAS serverem (Network 

Attached Storage - datové úloţiště připojené k místní síti LAN chráněné hardwarovým 

firewallem) prostřednictvím protokolu HTTPS z webových prohlíţečů. 

 Protokol HTTPS pouţívá protokol http aplikační vrstvy modelu OSI. Přenášená 

data jsou šifrována pomocí metody SSL nebo TLS  - asymetrickou šifrou s ověřením 

certifikační autoritou, standardní port na straně serveru je 443. Secure Sockets Layer 

(SSL) a Transport Layer Security (TLS) jsou kryptografické protokoly, umoţňující 

zabezpečenou komunikaci na Internetu pro sluţby jako WWW, elektronická pošta a jiné 

datové přenosy. 

Spojení bude od začátku po ověření identity web serveru šifrováno pomocí 

SSL/TLS vůči tomuto jednomu webovému serveru s doménovým jménem DNS 

(Domain Name System) přidělenému jediné IP adrese. Nebude zřízeno více virtuálních 

webových serverů na jediné IP adrese.  

K dosaţení tohoto cíle se naskytly dvě moţnosti: 

 Pouţít důvěryhodnou Certifikační autoritu ze seznamu celosvětových 

důvěryhodných autorit. 

Výhoda - není zapotřebí ţádných dalších akcí ve webovém prohlíţeči. 

Nevýhoda - téměř všechny jsou komerční, za vydání certifikátu je nutno platit. 

Například celosvětově důvěryhodná certifikační autorita StartSSL.com vydává 

bezplatně serverové certifikáty, ale bohuţel provádí ověření skrze potvrzovací e-

mail. Tento e-mail zasílá na adresu administrátora existujícího mailserveru pro 

zaregistrovanou doménu, coţ v našem případě nebylo moţné splnit. Doménový 

záznam byl vytvořen u DNS poskytovatele DynDNS.org, který tyto tzv. free 

registrace při splnění určitých podmínek zřizuje bezplatně bez časových 

omezení. Existují rovněţ akce vydávání bezplatných serverových certifikátu 

různými komerčními subjekty, tyto jsou omezeny časově nebo splněním jiných 
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podmínek (platnost 90 dnů, trial), např. instantssl.com společnosti Comodo,  

apod. 

 Zřídit vlastní certifikační autoritu, která vydá tzv. SelfSigned Certificate, coţ je 

certifikát podepsaný sám sebou, pomocí vhodného SW nástroje. Na výběr máme 

pouţití certifikační autority jako součásti různých operačních systémů, např. 

Windows Server 2003, Windows Server 2008, Unixových OS nebo komerčních 

Linuxových distribucí. Nejčastěji pouţívaným SW balíkem v Open Source 

distribucích na bázi GNU/Linux  je OpenSSL. Certifikát vydaný tímto 

způsobem se musí vhodnou ověřenou cestou doplnit do seznamu certifikačních 

autorit v pouţívaných web browserech nebo se jeho důvěryhodnost a platnost 

musí potvrzovat při kaţdém novém spojení k danému webovému serveru.  

Z těchto dvou moţností byla vybrána druhá varianta - zřízení vlastní certifikační 

autority s vyuţitím SW aplikace OpenSSL jako součásti programového vybavení 

pouţitého NAS serveru. 

3.1 Podmínky pro zřízení CA 

 Pouţitý HW: Diskstation Synology D-109, NAS server s AES 256-bit  

kódováním a šifrovaným přenosem dat pro domácí i firemní pouţití. 

 Pouţitý SW: OpenSSL jako součást firmware Synology D-109 na bázi OS 

GNU/Linux. 

 Web server jako součást firmware Synology D-109. 

SW utilita PuTTY pro vzdálený přístup a správu OS OS GNU/Linux protokolem 

SH. 

 Zřízení doménového záznamu u DNS registrátora DynDNS.org přes free 

registraci pro veřejnou dynamicky přidělovanou IP adresu internetovým 

poskytovatelem (UPC).  Byla zaregistrována jako moo001.dyndns.org. 

Topologie domácí LAN sítě obsahující NAS server je uveden na obrázku 3.1. 
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Obr 3.1. Topologie LAN 

 

3.2 Postup vytvoření certifikátů 

 Vygenerování privátních klíčů pro CA a server.  

 Vytvoření ţádostí o podpis certifikátů.   

 Vygenerování certifikátu CA a serveru. 

 Instalace certifikátů do webových prohlíţečů.  
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4. Vytvoření CA a generování certifikátu 

Pro provedení potřebných akcí v programové aplikaci OpenSSL jsou moţné dva 

postupy: 

 Postupné spouštění jednotlivých příkazů se zadáváním parametrů. 

 Spuštění automatického skriptu, do kterého budeme zadávat vstupní data v šesti 

krocích. 

S přihlédnutí k eliminování moţných chyb při postupném ručním zadávání byl zvolen 

druhý postup. 

4.1 Použití SW utility PuTTY k práci se skriptem  

Přihlášení k serveru Synology (NAS server) proběhne šifrovaným spojením 

protokolem ssh  pomocí utility PuTTY. Přihlášení proběhne pod účtem uţivatele root, 

protoţe pouze tento privilegovaný uţivatel má povolení k provedení poţadovaných 

činností.  

Klíče, skript s konfiguračními sekcemi a další soubory se nacházejí v adresáři 

/usr/syno/etc/ssl, kam se přepneme příkazem cd /usr/syno/etc/ssl (7 řádek na obr. 4.1) a 

vytvoříme adresář backup pro zálohování souborů příkazem mkdir backup kam 

zkopírujeme adresáře se soubory:  

cp /usr/syno/etc/ssl/ssl.crt/ backup/ -r 

cp /usr/syno/etc/ssl/ssl.csr/ backup/ -r 

cp /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/ backup/ -r 

cp /usr/syno/etc/ssl/mkcert.sh  backup/ -r 

 

Obr. 4.1 Prostředí skriptu 
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Pomocí textového editoru vi upravíme v souboru mkcert.sh v následujících krocích 

některé parametry pro běh skriptu a poloţky certifikátů. 

vi mkcert.sh 

- z reţimu prohlíţení přejdeme do reţimu editování interním příkazem i 

- pro pohyb v editovaném souboru slouţí kurzorové klávesy 

- interním příkazem :q opustíme editor vi bez uloţení 

- interním příkaz :wq uloţí provedené změny a opustíme editor 

4.2 Postup práce se skriptem 

Skript po spuštění proběhne v šesti krocích. 

Krok 1: 

Provede se vygenerování klíčů pro certifikační autoritu s délkou klíče 1024 bitů. 

Platnost certifikátu bude 7200 dnů. Dále určíme adresáře a soubory, se kterými se bude 

pracovat. 

V části skriptu začínající řádkem (obr. 4.1) : 

STEP1: Generating RSA private key for CA (1024 bit) [ca.key] 

openssl genrsa -rand $randfiles -out $sslkeydir/ca.key 1024 

proběhne generování klíčů. 

genrsa   určí, ţe příkaz openssl má generovat RSA klíč. 

rand - $randfiles jako náhodné číslo pouţijeme součet obsahu souborů 

systémových logů, jeţ se časově mění. 

-out    klíče uloţit do souboru ca.key. 
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Obr. 4.1 Skript generující soukromý klíč 

Krok 2: 

V tomto kroku se nejdříve musí vyplnit identifikující certifikační autoritu, známé 

jako poloţky certifikátu rozebrané v teoretické části. Následně skript spustí vytvoření 

ţádosti o podpis certifikátu pro naši certifikační autoritu. 

Položky certifikátu: 

days="7200" 

countryName                     = CZ 

stateOrProvinceName       = Ceska Republika 

localityName                     = Ostrava 

organizationName              = Certikacni autorita 
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organizationalUnitName_  = Certificate Authority 

commonName                    = MOO001 Inc. CA 

emailAddress                     = filip.mooc.st@vsb.cz 

Krok 2 ve skriptu vypadá takto: 

STEP 2: Generating X.509 certificate signing request for CA [ca.csr] 

openssl req -config .mkcert.cfg -new -key $sslkeydir/ca.key -out $sslcsrdir/ca.csr 

  

.mkcert.cfg   kde jsou námi výše zadané poloţky 

-key $sslkeydir/ca.key  klíč z prvního kroku 

-out $sslcsrdir/ca.csr  kam uloţit ţádost 

Krok 3: 

Nyní nastává okamţik pro generování jiţ hotového podepsaného certifikátu pro 

certifikační autoritu. 

STEP 3: Generating X.509 certificate for CA signed by itself [ca.crt] 

openssl x509 $extfile -days $days \  platnost certifikátu 

                      -signkey $sslkeydir/ca.key \ kde je klíč 

                      -in      $sslcsrdir/ca.csr -req \ kde je ţádost 

                      -out     $sslcrtdir/ca.crt kam uloţit certifikát CA 

 

Krok 4: 

Tento krok je analogie kroku 1 s tím rozdílem, ţe se generuje klíč pro server. 

STEP 4: Generating $algo private key for SERVER (1024 bit) [server.key] 

openssl genrsa -rand $randfiles -out $sslkeydir/server.key 1024 

Krok 5: 

Vyplnění identifikačních údajů pro serverový certifikát a následné spuštění 

ţádosti o podpis certifikátu námi vytvořenou certifikační autoritou. 
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Položky certifikátu 

default_bits                     = 1024 

countryName                      = CZ 

stateOrProvinceName        = Ceska republika 

localityName                      = Ostrava  

organizationName           = Synology Inc. 

organizationalUnitName_  = FTP Team 

commonName                    = moo001.dyndns.org 

mailAddress                       = filip.mooc.st@vsb.cz  

STEP 5: Generating X.509 certificate signing request for SERVER [server.csr] 

openssl req -config .mkcert.cfg -new \ kde jsou námi výše zadané hodnoty 

                -key $sslkeydir/server.key \ kde je klíč 

                -out $sslcsrdir/server.csr  kam uloţit ţádost 

Krok 6: 

Vyřízení ţádosti o podpis certifikátu pro server a vytvoření hotového 

serverového certifikátu. 

STEP 6: Generating X.509 certificate signed by own CA [server.crt] 

openssl x509 $extfile \ 

                -days $days \   platnost certifikátu. 

                -CAserial      .mkcert.serial \   

                -CA    $sslcrtdir/ca.crt \  kde je certifikát CA. 

                -CAkey $sslkeydir/ca.key \ kde je klíč CA pro podpis. 

                -in    $sslcsrdir/server.csr -req \ kde je ţádost serveru. 

                -out   $sslcrtdir/server.crt  kam uloţit certifikát serveru. 
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Dále skript upraví atributy výše vytvořených souborů a adresářů, klíče nejsou 

chráněny heslem, je nutno je chránit povolením přístupu jen určeným uţivatelům.  

chmod 755 $sslcrtdir 

chmod 755 $sslcsrdir 

chmod 700 $sslkeydir 

chmod 400 $sslcrtdir/* 

chmod 400 $sslcsrdir/* 

chmod 400 $sslkeydir/* 

V adresářích ssl.crt, ssl.csr, ssl.key jsou nyní uloţeny vygenerované soubory (Obr. 4.2). 

 

Obr. 4.2 Adresáře ssl.crt, ssl.csr, ssl.key 

Certifikáty zkopírujeme do veřejně přístupného adresáře pro pozdější import do 

webových prohlíţečů. Defaultně má náš webový server Diskstation Synology ve svém 

konfiguračním souboru nastavenu cestu k uloţeným klíčům a certifikátům se 

zabezpečenými přístupovými právy k těmto souborům v adresářích ssl.key a ssl.crt. 
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5. Použití a import certifikátů 

Pro zabezpečené vzdálené spojení se serverem NAS pod doménovým jménem 

moo001.dyndns.org  pomocí protokolu https z různých web browserů je dále zapotřebí 

vhodným postupem: 

 tyto certifikáty ručně nainstalovat do seznamu důvěryhodných CA a serverů 

v internetovém prohlíţeči (obecně platí, ţe importovaný certifikát musí být 

získán důvěryhodným kanálem, coţ není např. stáhnutí z nezabezpečeného 

webu). 

 pokud je nechceme nainstalovat, můţeme je při kaţdém novém spojení 

jednorázově povolit – tj. odsouhlasit jejich důvěryhodnost důslednou kontrolou 

jejich obsahu!   

5.1 Instalace certifikátu do prostředí web prohlížečů 

 Pro námi vydaný certifikát námi zřízené CA: 

V prohlíţeči Mozilla Firefox 3.6.3 klikneme postupně na: 

Nástroje  - Moţnosti – Rozšířené – Certifikáty – Šifrování - Autority – 

Importovat.  

a vybereme soubor ca.crt z adresáře, kde jsme jej předem uloţili. 

Dále zaškrtneme poloţku „Uznat tuto CA pro identifikaci serverů“. (Obr.5.1) 

 

Obr. 5.1 Uznání CA 

Certifikát je uloţen v seznamu důvěryhodných autorit jako Certifikační Autorita, 

MOO001 Inc. CA (Obr. 5.2). 
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Obr. 5.2 Seznam důvěryhodných CA 

Obsah takto nainstalovaného certifikátu si můţeme prohlédnout ve Správci certifikátů 

na obrázku 5.3 

V prohlíţeči opět klikneme na: Nástroje – Moţnosti – Rozšířené – Šifrování – 

Certifikáty – Autority – Zobrazit. 

 

Obr. 5.3 Certifikát CA 
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 Pro námi vydaný certifikát naší Certifikační autority CA pro náš NAS server: 

V prohlíţeči opět klikneme na: Nástroje - Moţnosti – Rozšířené – Šifrování - 

Certifikáty – Servery – Importovat.  

a vybereme soubor server.crt z adresáře, kde jsme jej předem uloţili. 

Obsah takto nainstalovaného certifikátu si můţeme prohlédnout ve Správci certifikátů 

na obrázku 5.4. 

Nástroje – Moţnosti – Rozšířené – Šifrování – Certifikáty – Servery – Zobrazit. 

 

Obr 5.4 Serverový certifikát  

Nyní je vše hotovo a po zadání adresy moo001.dyndns.org do prohlíţeče se objeví 

úvodní stránka pro přihlášení ke správě NAS serveru (Obr 5.5). 
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Obr 5.5 Přihlášení ke správě NAS serveru 
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Závěr 

V práci jsem teoreticky rozebral funkčnost certifikátů. Podrobně jsou popsány 

jednotlivé poloţky certifikátu. Dále teoretická část obsahuje vysvětlení pojmu 

certifikační autorita a její spolupráci s certifikáty. Cílem praktické části bakalářské práce 

bylo vybudování Certifikační autority, vytvoření certifikátu a ověření jeho funkčnosti  

zajištěním zabezpečené vzdálené komunikace s domácím NAS serverem. Proto bylo 

zapotřebí pomocí příkazového řádku v prostředí operačního systému GNU/Linux 

spuštěním skriptu  pomocí programového vybavení OpenSSL vytvořit vlastní 

Certifikační autoritu, která podepisuje serverový certifikát určený pro NAS server. 

Výsledkem je zabezpečené spojení se vzdáleným NAS serverem. Tato metoda 

zabezpečení se běţně pouţívá například u internetového bankovnictví. Zde je potřeba  

zajistit, aby bankovní server, na který přistupujeme, byl zabezpečen certifikátem 

podepsaným důvěryhodnou Certifikační autoritou. Pokud by nebyl podepsán 

důvěryhodnou CA, vzniká riziko zjištění přihlašovacích údajů během komunikace třetí 

stranou a tedy zneuţití bankovního účtu. 
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Příloha 1: Ukázka použití RSA algoritmu 

Výpočet klíčů 

Komunikace bude probíhat mezi uţivateli A a B. Uţivatel A si zvolí dvě 

náhodná velká prvočísla pa  a qa taková, ţe na= pa . qa. Následně si zvolí číslo ea takové, 

ţe je nesoudělné s φ(na) = φ(pa . qa ) = (pa-1) . ( qa -1), kde φ(n) je hodnota Eulerovy 

funkce pro n (zároveň platí ea < φ(na)). Nakonec vypočítá číslo da, které je 

multiplikativní inverzí čísla ea. Dvojici (na ,ea ) zveřejní jakoţto svůj veřejný klíč, 

dvojici (na ,d a ) si ponechá jako soukromý klíč. Uţivatel B postupuje analogicky a 

vytvoří si také veřejný a soukromý klíč. 

Šifrování a dešifrování 

Pokud nyní bude chtít A poslat B přirozené číslo z (zprávu), tak jej zašifruje 

pomocí známého veřejného klíče Bvk  jako x=z
eb

 mod (nb.). B zprávu dešifruje jako 

z=x
db

 mod(nb.). 

Příklad: 

Uţivatel A a uţivatel B spolu chtějí utajeně komunikovat a volí protokol RSA. Pro 

společnou komunikaci budou postupovat následujícím způsobem. 

Výpočet klíčů 

Uţivatel A volí náhodně dvě prvočísla, vypočte modulo a hodnotu Eulerovy funkce. 

pm=17 

qm=19 

nm=17 . 19 = 323 

φ(323 ) = φ(17 . 19 ) = (17 - 1 ) . (19 - 1 ) = 288 

Nyní zvolí číslo em = 37  a pomocí rozšířeného Euklidova algoritmu spočítá jeho inverzi    

v Z φ (nm). 

dm =  37
-1

 mod (288) = 109 mod (288) 

Uţivatel A nyní zveřejní svůj veřejný klíč (323, 37). Soukromý klíč (323, 109) si 

ponechá. 

Uţivatel B volí náhodně dvě prvočísla, vypočte modulo a hodnotu Eulerovy funkce. 
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pk=7 

qk=19 

nk=7 . 11 = 77 

φ(77 ) = φ(7 . 11 ) = (7 - 1 ) . (11 - 1 ) = 60 

Nyní zvolí číslo ek = 23 a pomocí rozšířeného Euklidova algoritmu spočítá jeho inverzi 

V Z φ (nk). 

dk =  23
-1

 mod 60) = 47 mod (60) 

Uţivatel B nyní zveřejní svůj veřejný klíč (77,23) . Soukromý klíč (77,47)  si ponechá. 

Komunikace  

Uţivatel B nyní pošle zprávu Uţivatel A, jejímţ obsahem bude číslo 15. 

Uţivatel B má přístup k veřejnému klíčí uţivatel A a zašifruje zprávu jako: 

x =  15
37

 mod (323)  

x = 5 

Zašifrovanou zprávu pošle Uţivateli A a ta ji rozšifruje pomocí svého soukromého klíče 

jako: 

x =  53
109

 mod (323)  = x = 15 

[5] 

 


