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Najnovejša različica dokumenta je dostopna na spletnih straneh www.creaplus.si/GCR
Windows je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft. Ostale uporabljene blagovne znamke,
logotipi, imena, slike in druge avtorske pravice so last njihovih lastnikov.
Distribucija tega dokumenta v bistveno spremenjeni različici ali v kakršnikoli papirni obliki za
prodajne namene brez predhodnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic ni dovoljena.

Izjava o omejitvi odgovornosti
Proizvajalec in avtorji si pridržujejo pravice do kakršnekoli spremembe ali izboljšave tako pri rešitvah
ali izdelkih kot tudi v besedilu, kadarkoli in brez predhodne najave. Proizvajalec in avtorji ne
sprejemajo nobene odgovornosti v primeru težav, ki posredno ali neposredno izhajajo iz napak ali
nepopolnosti rešitev, izdelkov ali besedila.
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1. Uvod
V tem dokumentu so podane informacije za namestitev čitalnika kartic zdravstvenega zavarovanja
Gemalto GCR5500-Si proizvajalca Gemalto. Čitalnik Gemalto GCR5500-Si je certificiran čitalnik za
rabo z novim (on-line) sistemom kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ) Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS).
V novem (on-line) sistemu KZZ se informacije o veljavnosti zdravstvenega zavarovanja in ostali
podatki o zavarovancih hranijo na centralnem strežniku in so vedno dosegljivi prek spleta. Ta način
dostopa do informacij je mogoče uporabljati zgolj z novimi KZZ in ti. profesionalnimi karticami (PK)
ter s čitalniki združljivimi s PC/SC.
Informacije podane v tem dokumentu se nanašajo na čitalnik GCR5500-Si z nameščeno različico
strojne programske opreme (firmware) V1.0.3 in V1.0.7.
V primeru, da v tem priročniku ne najdete vseh potrebnih informacij, jih lahko poiščete tudi na
naslovu www.creaplus.si/GCR. Če v dokumentu opazite napako, nam to, prosimo, sporočite po
elektronski pošti na naslov GCR@creaplus.si.
Dobavitelj čitalnika: CREA plus d.o.o., www.creaplus.si/GCR, GCR@creaplus.si, 0590 74 270
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2. Splošne informacije o čitalniku GCR5500-Si
Čitalnik pametnih kartic Gemalto GCR5500-Si je dvorežni čitalnik proizvajalca Gemalto za uporabo v
novem (on-line) sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ) Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS). Za delovanje v novem sistemu KZZZ je potrebno na računalnik namestiti ustrezni
gonilnik PC/SC iz priloženega CD-ROM.
Lastnosti čitalnika Gemalto GCR5500-Si:
-

Dve kontaktni reži za pametni kartici formata ID-1
Branje in zapisovanje na pametne kartice ISO 7816-1,2,3,4, T=0 in T=1 protokol
Priključek USB za priklop na računalnik
Dva priključka USB tip A
Priključek RJ-45 LAN Ethernet
Grafični prikazni zaslon
Tipkovnica z desetimi številčnimi tipkami, štirimi funkcijskimi in tremi navigacijskimi tipkami
Certificirani gonilniki Microsoft (WHQL) za Windows
PC/SC združljivost
Certifikat Common Criteria Protection Profile EAL3+
Oznaka CE
Certifikat RoHS
Napajanje 7V s priloženim pretvornikom
Mere (mm): D180 x Š114 x V75
Masa (g): 535.

Pred priklopom čitalnika in nameščanjem gonilnika za čitalnik GCR5500-Si pozorno preberite tudi
Navodila za uporabo (ločen dokument), v katerih se nahajajo splošni napotki za varno uporabo
čitalnika.
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3. Priprava za namestitev čitalnika GCR5500-Si
3.1. Potrebna strojna in programska oprema
Čitalnik GCR5500-Si je v okolju Linux mogoče uporabiti z novimi, »on-line« aplikacijami, ki za dostop
do pametne kartice uporabljajo standard PC/SC.
Potrebno je upoštevati, da hitrost uporabljene strojne opreme bistveno vpliva na hitrost in kakovost
dela z aplikacijami, tako da je priporočljivo uporabljati zmogljivejši računalnik.
Minimalne zahteve so sledeče:









procesor tipa Intel Pentium© II ali zmogljivejši, ali primerljiv procesor drugega proizvajalca,
operacijski sistem Linux (32 in 64 bit): Ubuntu 9.04, OpenSUSE 11.1, Debian 5, RedHat EL 5.
64 bitna različica gonilnikov je na voljo, vendar uradno ni podprta. Prav tako je zelo verjetno
gonilnike mogoče uporabljati v drugih distribucijah Linux, vendar ta možnost uradno ni
podprta,
priključek USB,
minimalna količina pomnilnika, zahtevana za posamezni operacijski sistem,
10 MB prostega prostora na trdem disku,
barvni zaslon z ločljivostjo 800 x 600 slikovnih pik in 16 bitno barvno paleto in
CD-ROM za namestitev.

Opomba: V primeru uporabe Linux distribucije RedHat EL ali Debian morate ročno nadgraditi jedro
Linux na različico 2.6.27.8 ali novejšo. Starejše različice, ki so privzeto vključene v omenjeni
distribuciji, imajo namreč okvarjen modul za podporo protokola CDC-ACM, ki se uporablja za
komunikacijo s čitalnikom GCR5500-Si. V kolikor nadgradnje ne boste izvedli, bo operacijski sistem
zaznal priključen čitalnik, vendar pa bo pri delu s pametnimi karticami prihajalo do različnih težav!
Opomba: Gonilnike GCR5500-Si za okolje Linux je mogoče uporabljati skupaj z odprtokodno knjižnico
pcsc-lite različica 1.3.3 ali novejšo. Podprte distribucije imajo nameščeno različico 1.4.102 (razen
distribucije RedHat EL 5, kjer je nameščena različica 1.3.3).
Opomba: V implementaciji odprtokodne knjižnice pcsc-lite različice 1.4 so bile najdene napake, ki
onemogočajo normalno uporabo s podaljšanimi APDUji. To lahko povzroči težave pri delu z npr.
daljšimi digitalnimi potrdili. Priporočamo, da izvedete nadgradnjo knjižnice na novejšo različico, kar je
opisano v poglavju »Nadgradnja odprtokodne knjižnice pcsc-lite«.
Opomba: Za namestitev gonilnikov GCR5500-Si morate imeti skrbniške (root, sudo) pravice.
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3.2. Vsebina CD-ROM
Na CD-ju, priloženem čitalniku GCR5500-Si, se nahajajo naslednje datoteke:
| Gonilniki\
| PCSCGonilnik-V1.0.0.8_32bit_Win2k&WinXP&WinVista&Win7.msi
| PCSCGonilnik-V1.0.0.8_64bit_WinXP&WinVista&Win7.msi
| Linux_PCSCGonilnik-V1.2_32bit_Ubuntu904_i386.deb
| Linux_PCSCGonilnik-V1.2_64bit_Ubuntu904_amd64.deb
| Linux_PCSCGonilnik-V1.2_32bit_RedHatEL5.i386.rpm
| Linux_PCSCGonilnik-V1.2_64bit_RedHatEL5.x86_64.rpm
| Linux_PCSCGonilnik-V1.2_32bit_Debian5_i386.deb
| Linux_PCSCGonilnik-V1.2_64bit_Debian5_amd64.deb
| Linux_PCSCGonilnik-V1.2_32bit_openSUSE.i386.rpm
| Linux_PCSCGonilnik-V1.2_64bit_openSUSE.x86_64.rpm
| Navodila\
| GCR5500-Si Uporabniski prirocnik.pdf
| GCR5500-Si Navodila za namestitev v okolju Windows.pdf
| GCR5500-Si Navodila za namestitev v okolju Linux.pdf
| GCR5500-Si Kratka navodila za namestitev v okolju Windows.pdf
| Pripomočki\
| Pregledovalnik PDF\
| AdobeReader-7.0.9_WinNT,9x
| AdobeReader-9.3.0_SI_Win2k,XP,Vista,Win7
| AdobeReader-9.3.0_EN_Win2k,XP,Vista,Win7
| AdobeReader-9.3.0-1_i486linux.tar
|berime.txt
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4. Namestitev čitalnika GCR5500-Si
Opomba: Pred namestitvijo gonilnika za čitalnik GCR5500-Si, zaprite vse odprte aplikacije, stanje naj
bo takšno, kot je ob zagonu okolja Linux.
Opomba: V primeru, ko je pred uporabo čitalnika GCR5500-Si potrebno namestiti gonilnike, čitalnik
priključite na priključek USB šele potem, ko bodo gonilniki uspešno nameščeni. V kolikor je pred
nameščanjem gonilnikov čitalnik že priključen na vrata, izvlecite priključek USB (čitalnika ni potrebno
ugasniti).

4.1. Uporaba čitalnika v okolju Linux
Za uporabo čitalnika GCR5500-Si v okolju Linux je potrebno namestiti gonilnik PC/SC, ki se nahaja na
priloženem CD-ROM oziroma na spletnem mestu dobavitelja.

1. Pred pričetkom nameščanja se prepričajte, da je na računalniku prost priključek USB za priklop
čitalnika.
2. Preverite, ali imate ustrezno različico operacijskega sistema (na računalniku morate imeti
nameščeno eno od podprtih distribucij operacijskega sistema Linux).
3. Prepričajte se, da imate nameščeno podporo za standard PC/SC. V okolju Linux je temu namenjena
storitev (daemon) pcscd. Ali je storitev nameščena in katera različica storitve je nameščena lahko
preverite tako, da v terminal vtipkate ukaz:
$prompt> pkg-config –-modversion libpcsclite
$prompt> pkg-config –-modversion pcscd
$prompt> pcscd --version
Na nekaterih distribucijah bo uporabne rezultate vrnil samo eden od gornjih ukazov.
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4. Gonilnike za določeno distribucijo namestite s pomočjo navodil, ki se nahajajo v naslednjih
poglavjih.
5. Po končani namestitvi gonilnikov povežite čitalnik s prostim vhodom USB s povezovalnim kablom
USB in čitalnik vključite. Na zaslonu naprave se po začetnih obvestilih o poteku zagona prikaže
sporočilo:

6. Da lahko z gotovostjo potrdite pravilno delovanje čitalnika GCR5500-Si, v režo vstavite pametno
kartico KZZ in/ali PK ter v terminal vtipkajte ukaz:
$prompt> pcsc_scan -n
V kolikor je ta pripomoček nameščen bo rezultat podoben naslednjemu:
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Če pripomočka nimate nameščenega, namestite programski paket pcsc-tools.
Dodatno lahko delovanje čitalnika preverite v
primeru, da imate nameščeno katero od
medprogramij za delo s pametnimi karticami. V
primeru, da imate nameščeno medprogramje
Gemalto Classic Client for Linux, ki se uporablja za
delo s pametnimi karticami ZZZS, lahko zaženete
pripomoček CCChangePinTool:
$prompt> CCChangePinTool
Pri tem je pomembno, da je vsaj v eno od rež vstavljena ustrezna pametna kartica.

4.1.1. Namestitev v distribucijah Ubuntu in Debian
Na namestitvenem CD-ju se nahajajo naslednje datoteke z gonilniki PC/SC za distribuciji Ubuntu in
Debian operacijskega sistema Linux:
Operacijski sistem
Datoteka
Ubuntu 9.04
32-bit
Linux_PCSCGonilnik-V1.2_32bit_Ubuntu904_i386.deb
64-bit
Linux_PCSCGonilnik-V1.2_64bit_Ubuntu904_amd64.deb
Debian 5
32-bit
Linux_PCSCGonilnik-V1.2_32bit_Debian5_i386.deb
64-bit
Linux_PCSCGonilnik-V1.2_64bit_Debian5_amd64.deb

Namestitev v terminalskem oknu
V terminalu je potrebno vnesti naslednji ukaz:
$prompt > cd /pot/do/datoteke/z/gonilnikom/
$prompt > sudo dpkg –i datoteka-z-gonilnikom.deb
Kjer je /pot/do/datoteke/z/gonilnikom naziv mape v kateri se nahaja datoteka z gonilnikom,
datoteka-z-gonilnikom pa je ime namestitvene datoteke.
Uporaba ukaza sudo za potrditev sistemske operacije zahteva vnos uporabniškega gesla. Če geslo ni
pravo, se ukaz ne bo izvedel. V primeru, da ste v operacijski sistem prijavljeni kot uporabnik root,
uporaba ukaza sudo ni potrebna.
Prikazano bo okno z licenčnimi pogoji za končnega uporabnika. Za nadaljevanje namestitve potrdite,
da ste pogoje prebrali.
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Čez besedilo pogojev se lahko premikate s smernimi tipkami na tipkovnici, s tipko TAB izberite gumb
Ok, nato pa izbiro potrdite s pritiskom na tipko Enter.
Prikaže se okno za potrditev strinjanja z licenčnimi pogoji:
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Želeni gumb izberite s tipko TAB, nato pa izbiro potrdite s tipko Enter. Če izberete možnost <No>, bo
namestitev gonilnikov zaključena, v kolikor pa se z licenčnimi pogoji strinjate in ste izbrali možnost
<Yes> se bo nameščanje gonilnikov nadaljevalo in v primeru, da imate na sistemu nameščene vse
ustrezne podredne knjižnice (dependancies), tudi uspešno zaključilo.
V kolikor manjka kateri od podrednih paketov, se v terminalu izpiše sporočilo z opisom
napake. Manjkajoče podredne pakete nato namestite s pripomočkom apt-get:
$prompt > sudo apt-get install –-yes libc6 libpcsclite1 libusb-0.1-4
$prompt > sudo apt-get install –-yes pcscd libhal1 libdbus-1.3
Če so navedeni paketi že nameščeni, bo nameščanje le-teh preskočeno in bodo nameščeni
samo manjkajoči paketi.
Namestitev v grafičnem okolju
Distribucija Ubuntu vam omogoča uporabo GDebi GUI pripomočka, ki vam omogoča namestitev
gonilnika neposredno iz upravitelja datotek. Zaženite upravitelja datotek, nato izbrskajte mapo, v
kateri se nahajajo datoteke z gonilnikom in z desnim gumbom miške kliknite na datoteko, pri čemer
se odpre kontekstni meni. V meniju izberite možnost Open With ter GDebi Package Installer.
Orodje GDebi omogoča preprostejšo nameščanje programskih paketov – manjkajoči podredni
programski paketi bodo nameščeni samodejno pred namestitvijo paketa z gonilniki za čitalnik
GCR5500-Si:
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Kliknite na edino možnost za nadaljevanje, Install Package. Za potrditev nameščanja vnesite geslo
vašega uporabniškega računa, nakar bo prikazano okno z licenčnimi pogoji za končnega uporabnika.
Namestitev gonilnikov zaključite tako, da potrdite strinjanje z licenčnimi pogoji in kliknete na gumb
Forward.

4.1.2. Namestitev v distribucijah RedHat EL in openSUSE
Na namestitvenem CD-ju se nahajajo naslednje datoteke z gonilniki PC/SC za distribuciji RedHat EL in
openSUSE operacijskega sistema Linux:
Operacijski sistem
Datoteka
RedHat EL
32-bit
Linux_PCSCGonilnik-V1.2_32bit_RedHatEL5.i386.rpm
64-bit
Linux_PCSCGonilnik-V1.2_64bit_RedHatEL5.x86_64.rpm
openSUSE
32-bit
Linux_PCSCGonilnik-V1.2_32bit_openSUSE.i386.rpm
64-bit
Linux_PCSCGonilnik-V1.2_64bit_openSUSE.x86_64.rpm

Namestitev v terminalskem oknu
V terminalu je potrebno vnesti naslednji ukaz:
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$prompt > cd /pot/do/datoteke/z/gonilnikom/
$prompt > su
$prompt > rpm –-install datoteka-z-gonilnikom.rpm
Kjer je /pot/do/datoteke/z/gonilnikom naziv mape v kateri se nahaja datoteka z gonilnikom,
datoteka-z-gonilnikom pa je ime namestitvene datoteke.
Uporaba ukaza su za preklop seje v skrbniški način zahteva vnos skrbniškega (root) gesla. Če geslo ni
pravo, uporaba ukaza rpm ne bo mogoča. V primeru, da ste v operacijski sistem prijavljeni kot
uporabnik root, uporaba ukaza su ni potrebna.
Prikazano bo okno z licenčnimi pogoji za končnega uporabnika. Za nadaljevanje namestitve potrdite,
da ste pogoje prebrali.

Skozi besedilo pogojev se lahko premikate s smernimi tipkami na tipkovnici, s tipko TAB izberite
gumb Next, nato pa izbiro potrdite s pritiskom na tipko Enter.
Prikaže se okno za potrditev strinjanja z licenčnimi pogoji:
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Želeni gumb izberite s tipko TAB, nato pa izbiro potrdite s tipko Enter. Če izberete možnost <No>, bo
namestitev gonilnikov zaključena, v kolikor pa se z licenčnimi pogoji strinjate in ste izbrali možnost
<Yes>, se bo nameščanje gonilnikov nadaljevalo in v primeru, da imate na sistemu nameščene vse
ustrezne podredne knjižnice (dependancies), tudi uspešno zaključilo.
V kolikor manjka kateri od podrednih paketov, se v terminalu izpiše sporočilo z opisom napake. V
okolju openSUSE je potrebno manjkajoče pakete namestiti z ukazom zypper:
$prompt > sudo zypper install dialog pcsc-lite libusb-0_1-4 hal dbus-1
V okolju RedHat EL je za enak postopek na voljo ukaz up2date:
$prompt > sudo up2date --install dialog pcsc-lite pcsc-lite-libs
$prompt > sudo up2date --install libusb-0_1-4 hal dbus-1
Če so navedeni paketi že nameščeni, bo nameščanje le-teh preskočeno in bodo nameščeni
samo manjkajoči paketi.
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4.2. Nadgradnja odprtokodne knjižnice pcsc-lite
V različicah 1.4.x knjižnice pcsc-lite je bila najdena napaka, ki onemogoča normalno delo s
podaljšanimi APDUji (extended APDUs), kar povzroči nepravilnosti pri operacijah, kot je npr. branje
dolgih digitalnih potrdil s pametne kartice. Težave so bile odpravljene v različici 1.5.1 in novejših
različicah.
Več informacij o napaki je mogoče prebrati na spletni strani:
http://svn.debian.org/viewsvn/pcsclite/trunk/PCSC/ChangeLog?view=markup&pathrev=3273
Opomba: Opisana izvedba postopka je zgolj informativna. Ponudnik in proizvajalec ne nudita
podpore pri izvedbi oziroma pri odpravi morebitnih težav, ki bi nastale kot posledica izvedbe
postopka.
Zadnjo različico knjižnice pcsc-lite je mogoče prenesti s spletnega mesta:
https://alioth.debian.org/frs/?group_id=30105
Na tem naslovu se nahaja izvorna koda knjižnice pcsc-lite. Izvorno kodo morate najprej prevesti, za
kar morajo biti na računalniku nameščena ustrezna razvojna orodja. Nato pa dobljene binarne
datoteke namestite.
Omenjena postopka izvedete v terminalu z naslednjimi ukazi:
$prompt > cd /pot/do/arhiva/
$prompt > bunzip2 pcsc-lite-x.y.z.tar.bz2
$prompt > tar xvf pcsc-lite-x.y.z.tar
$prompt > cd pcsc-lite-x.y.z/
$prompt > ./configure [MOŽNOSTI]
$prompt > make
$prompt > sudo make install
V gornjem seznamu ukazov, x.y.z predstavljajo različico paketa z izvorno kodo pcsc-lite, ki ste jo
prenesli s spletnega mesta. Z oznako [MOŽNOSTI] so označene možnosti, ki jih je potrebno dodati
konfiguracijskemu pripomočku in so odvisne od distribucije operacijskega sistema.
32-bit
Ubuntu 9.04, Debian 5, RedHat EL 5
--prefix=/usr
--exec-prefix=/usr
--libdir=/usr/lib
--enable-usbdropdir=/usr/lib/pcsc/drivers
--sysconfdir=/etc
--includedir=/usr/include/PCSC
openSUSE 11.1
--prefix=/usr
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64-bit
--prefix=/usr
--exec-prefix=/usr
--libdir=/usr/lib
--enable-usbdropdir=/usr/lib/pcsc/drivers
--sysconfdir=/etc
--includedir=/usr/include/PCSC
--prefix=/usr
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--exec-prefix=/usr
--libdir=/usr/lib
--enable-usbdropdir=/usr/lib/readers
--sysconfdir=/etc
--includedir=/usr/include/PCSC
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--exec-prefix=/usr
--libdir=/usr/lib64
--enableusbdropdir=/usr/lib64/readers
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