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Mi a PGP?

• Pretty Good Privacy (PGP) egy titkosító program

• titkosítási adatvédelmet és hitelesítést biztosít az 

adatkommunikációhoz

• szövegek, e-mailek, fájlok, könyvtárak és egész lemezpartíciók aláírására, 

titkosítására és visszafejtésére, valamint az e-mail kommunikáció 

biztonságának növelésére használják
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Presentation Notes
A Pretty Good Privacy (PGP) egy titkosító program, amely titkosítási adatvédelmet és hitelesítést biztosít az adatkommunikációhoz. A PGP-t szövegek, e-mailek, fájlok, könyvtárak és egész lemezpartíciók aláírására, titkosítására és visszafejtésére, valamint az e-mail kommunikáció biztonságának növelésére használják. Phil Zimmermann 1991-ben fejlesztette ki a PGP-t[3]. A PGP titkosítás a hashelés, az adattömörítés, a szimmetrikus kulcsú titkosítás és végül a nyilvános kulcsú titkosítás sorozatos kombinációját használja; minden lépés a több támogatott algoritmus egyikét használja. Minden nyilvános kulcs egy felhasználónévhez vagy e-mail címhez van kötve. A PGP-kulcs egy üzenetek és fájlok aláírására és titkosítására használható nyilvános kulcs. A PGP-kulcs létrehozásakor egy nyilvános és egy személyes kulcsból álló kulcspár jön létre. A nyilvános kulcsot bárkivel megoszthatja, aki Önnek aláírt vagy titkosított üzeneteket vagy fájlokat szeretne küldeni. A visszafejtésre használható személyes kulcshoz viszont Önön kívül senkinek sem szabad hozzáférnie.



OpenPGP • PGP 

• RFC 1991 PGP Message Exchange Formats (obsolete)[40]

• OpenPGP

• RFC 2440 OpenPGP Message Format (obsolete)[40]

• RFC 4880 OpenPGP Message Format

• RFC 5581 The Camellia Cipher in OpenPGP

• RFC 6637 Elliptic Curve Cryptography (ECC) in OpenPGP

• RFC 4880 OpenPGP Message Format

• RFC 5881 The Camellia Cipher in OpenPGP

• PGP/MIME 

• RFC 2015 MIME Security with Pretty Good Privacy (PGP)

• RFC 3156 MIME Security with OpenPGP

• PGP/DANE

• RFC 7929 DNS-Based Authentication of Named Entities (DANE) 
Bindings for OpenPGP

a PGP titkosító
szoftver nyílt 
szabványa
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A PGP és a hasonló szoftverek az OpenPGP, a PGP titkosító szoftver nyílt szabványát, az OpenPGP szabványt (RFC 4880) követik az adatok titkosítására és visszafejtésére. 1991-es megalakulása óta számos PGP szoftver változata jött létre. 1997-ben Phil Zimmerman javaslatot tett az Internet Engineering Task Force (IETF) számára egy nyílt forráskódú PGP szabvány létrehozására. A javaslat elfogadásra került, és az OpenPGP protokoll létrehozásához vezetett, amely meghatározza a titkosítási kulcsok és üzenetek szabványformátumát.

https://tools.ietf.org/html/rfc1991
https://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy#cite_note-tools.ietf.org-40
https://tools.ietf.org/html/rfc2440
https://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy#cite_note-tools.ietf.org-40
https://tools.ietf.org/html/rfc4880
https://tools.ietf.org/html/rfc5581
https://tools.ietf.org/html/rfc6637
https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-openpgp-rfc4880bis
https://tools.ietf.org/html/rfc5581
https://tools.ietf.org/html/rfc2015
https://tools.ietf.org/html/rfc3156
https://tools.ietf.org/html/rfc7929


Háttértörténet
• Phil Zimmermann (Ralph's Pretty Good Grocery)

• atomellenes aktivista volt -> hasonlóan gondolkodó emberek biztonságosan használhassák a 

BBS-eket, és biztonságosan tárolhassák az üzeneteket és fájlokat

• első verzió egy szimmetrikus kulcsú algoritmust tartalmazott, amelyet Zimmermann maga 

tervezett

• 1991. június 5.-én küldte el barátainak, hogy feltöltsék az internetre.

• A PGP megtalálta az utat az internetre, és gyorsan jelentős számú követőre tett szert világszerte

• 1993 februárja, a 40 bitnél nagyobb kulcsokat használó kriptorendszerek az amerikai 

exportszabályok meghatározása szerint lőszernek minősültek; a PGP soha nem használt 128 

bitnél kisebb kulcsokat, így akkoriban ez a rendszer is annak minősült
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Phil Zimmermann 1991-ben készítette el a PGP titkosítás első változatát. A "Pretty Good Privacy" nevet egy élelmiszerbolt neve, a "Ralph's Pretty Good Grocery" ihlette, amely Garrison Keillor rádiós műsorvezető kitalált városában, Lake Wobegonban található.[23] Ez az első verzió egy szimmetrikus kulcsú algoritmust tartalmazott, amelyet Zimmermann maga tervezett, és amelyet egy Saturday Night Live szkeccs után BassOmaticnak neveztek el. Zimmermann régóta atomellenes aktivista volt, és azért hozta létre a PGP titkosítást, hogy a hasonlóan gondolkodó emberek biztonságosan használhassák a BBS-eket, és biztonságosan tárolhassák az üzeneteket és fájlokat. A nem kereskedelmi célú felhasználáshoz nem kellett licencdíjat fizetni, és minden másolathoz mellékelték a teljes forráskódot. Egy 2001. június 5-i bejegyzésben, amelynek címe "A PGP 10 éves évfordulója",[24] Zimmermann leírja a PGP kiadásának körülményeit:     A PGP első kiadását 1991-ben ezen a napon küldtem el néhány barátomnak, hogy feltöltsék az internetre. Először Allan Hoeltje-nek küldtem el, aki feltette a Peacenetre, egy olyan internetszolgáltatóra, amely alulról szerveződő politikai szervezetekre specializálódott, főként a békemozgalomban. A Peacenet a világ minden tájáról elérhető volt politikai aktivisták számára. Ezután feltöltöttem Kelly Goenhez, aki továbbküldte egy forráskódok terjesztésére szakosodott Usenet hírcsoportba. Kérésemre a Usenet-bejegyzést "csak az USA-ban" jelöléssel látta el. Kelly az ország számos BBS-rendszerébe is feltöltötte. Nem emlékszem, hogy az internetre való feltöltés június 5-én vagy 6-án kezdődött. Egyesek számára meglepő lehet, hogy 1991-ben még nem tudtam eleget a Usenet hírcsoportokról ahhoz, hogy felismerjem, hogy a "csak az Egyesült Államokban" megjelölés csupán egy tanácsadói megjelölés, amelynek kevés valódi hatása van arra, hogy a Usenet hogyan terjeszti a hírcsoportok bejegyzéseit. Azt hittem, hogy valójában azt szabályozza, hogy a Usenet hogyan irányítja a bejegyzést. De akkoriban fogalmam sem volt arról, hogyan kell bármit is közzétenni egy hírcsoportban, és még csak fogalmam sem volt arról, hogy mi az a hírcsoport. A PGP megtalálta az utat az internetre, és gyorsan jelentős számú követőre tett szert világszerte. A felhasználók és támogatók között voltak totalitárius országok disszidensek (néhány Zimmermannhoz intézett, őt érintő levelet tettek közzé, amelyek közül néhányat az amerikai kongresszus előtti tanúvallomásban is szerepeltettek), a világ más részein élő polgári szabadságjogok hívei (lásd Zimmermann különböző meghallgatásokon tett közzétett tanúvallomásait), valamint a magukat cypherpunksnak nevező "szabad kommunikáció" aktivistái (akik mind a nyilvánosságot, mind a terjesztést biztosították); évtizedekkel később a CryptoParty aktivistái a Twitteren keresztül nagyjából ugyanezt tették.Bűnügyi nyomozás Röviddel a megjelenése után a PGP titkosítás az Egyesült Államokon kívülre is eljutott, és 1993 februárjában Zimmermann hivatalosan is az amerikai kormány büntetőeljárásának célpontjává vált "engedély nélküli lőszerkivitel" miatt. Abban az időben a 40 bitnél nagyobb kulcsokat használó kriptorendszerek az amerikai exportszabályok meghatározása szerint lőszernek minősültek; a PGP soha nem használt 128 bitnél kisebb kulcsokat, így akkoriban ez a rendszer is annak minősült. A jogsértésért járó büntetések, ha bűnösnek találták, jelentősek voltak. Több év elteltével a Zimmermann elleni vizsgálatot anélkül zárták le, hogy ellene vagy bárki más ellen büntetőeljárást indítottak volna. Zimmermann ötletes módon támadta meg ezeket a szabályokat. A PGP teljes forráskódját egy keménykötéses könyvben[25] tette közzé az MIT Press révén, amelyet széles körben terjesztettek és árultak. Bárki, aki saját példányt akart készíteni a PGP-ből, levághatta a borítót, szétválaszthatta az oldalakat, és OCR programmal beszkennelhette őket (vagy elképzelhető, hogy gépíró programmal beírta, ha nem állt rendelkezésre OCR szoftver), létrehozva ezzel a forráskód szövegfájljait. Az alkalmazást ezután a szabadon elérhető GNU Compiler Collection segítségével lehetne elkészíteni. A PGP így bárhol a világon elérhető lenne. A követelt elv egyszerű volt: a lőszerek - fegyverek, bombák, repülőgépek és szoftverek - exportja korlátozott volt (és az is marad); de a könyvek exportját az Első Kiegészítés védi. A kérdést a bíróságon soha nem vizsgálták a PGP-vel kapcsolatban. Más titkosító szoftverekkel foglalkozó ügyekben azonban két szövetségi fellebbviteli bíróság is megállapította azt a szabályt, hogy a titkosító szoftverek forráskódja az Első Kiegészítés által védett beszéd (a Kilencedik Kerületi Fellebbviteli Bíróság a Bernstein-ügyben és a Hatodik Kerületi Fellebbviteli Bíróság a Junger-ügyben). A kriptográfiára vonatkozó amerikai exportszabályok továbbra is hatályban vannak, de az 1990-es évek végén jelentősen liberalizálták őket. A 2000. év óta a szabályoknak való megfelelés is sokkal könnyebbé vált. A PGP-titkosítás már nem felel meg a nem exportálható fegyver definíciójának, és nemzetközi szinten exportálható, kivéve hét meghatározott országba és egy listán szereplő csoportokba és személyekbe[26] (akikkel a különböző amerikai exportellenőrzések értelmében lényegében minden amerikai kereskedelem tilos).A Bulletin Board System (BBS) egy olyan informatikai rendszer, ami egy adott kör – gyakran bárki – számára elérhetően biztosítja az üzenetek váltását illetve az adatcserét.



Hogyan működik a 
PGP titkosítás 
vizuálisan
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A PGP titkosítás a hashelés, az adattömörítés, a szimmetrikus kulcsú titkosítás és végül a nyilvános kulcsú titkosítás sorozatos kombinációját használja; minden lépés a több támogatott algoritmus egyikét használja. Minden nyilvános kulcs egy felhasználónévhez vagy e-mail címhez van kötve. A rendszer első verzióját általában bizalmi hálónak nevezték, hogy szembeállítsák az X.509-es rendszerrel, amely hierarchikus megközelítést használ, és amely a tanúsító hatóságon alapul, és amely később került be a PGP implementációkba. A PGP-titkosítás jelenlegi változatai tartalmazzák az automatizált kulcskezelő szerveren keresztül történő lehetőségeket.De hogyan is működik?A PGP az első, széles körben elérhető szoftver a nyilvános kulcsú titkosítás megvalósításához. Ez egy hibrid titkosítási rendszer, amely mind a szimmetrikus, mind az aszimmetrikus titkosítást felhasználja a magas szintű biztonság elérése érdekében. A szöveges titkosítás alapfolyamatában egy egyszerű szöveg (egyértelműen értelmezhető adat) titkosított szöveggé alakul (olvashatatlan adat). De mielőtt a titkosítási folyamat megtörténne, a legtöbb PGP rendszer adattömörítést hajt végre. A PGP a lemezfájlok és az átviteli idő tárolását megelőzően egyszerű szövegfájlokat tömörít, miközben a biztonságot is javítja.A fájltömörítést követően kezdődik a tényleges titkosítási folyamat. Ebben a szakaszban a tömörített egyszerű szövegfájlt egy egyszer használatos kulccsal titkosítják, amelyet szekciókulcsnak (session key) neveznek. Ez a kulcs a szimmetrikus kriptográfia használatával véletlenszerűen generálódik, és minden PGP kommunikációs szakasz egy egyedi szekciókulcsot tartalmaz.Ezután a (1) szakasz kulcs titkosítja magát aszimmetrikus titkosítással: a tervezett vevő (Robi) egy nyilvános kulcsot (2) biztosít az üzenet küldőjének (Betti), aki így képes titkosítani a szekciókulcsát. Ez a lépés lehetővé teszi Bettinek, hogy biztonságosan megoszthassa a szekciókulcsot Robival az interneten, függetlenül a biztonsági feltételektől.A szekciókulcs aszimmetrikus titkosítását általában az RSA algoritmus segítségével végezzük. Sok más titkosítási rendszer RSA-t is használ, beleértve a Transport Layer Security (TLS) protokollt, amely az internet nagy részét biztosítja.Amikor az üzenet titkosított szövege és a titkosított szekciókulcsát továbbítják, Robi saját kulcsát (3) használhatja a szekciókulcsának visszafejtéséhez, amelyet ezután a titkosított szöveg dekódolására használnak az eredeti szövegben. A titkosítás és a dekódolás alapfolyamatán kívül a szoftver támogatja a digitális aláírásokat is, amelyek legalább három funkcióval rendelkeznek. Hitelesítési funkcióval, aminek köszönhetően Robi ellenőrizheti, hogy az üzenet küldője Betti volt. Másik az integritás, amikor Robi biztos lehet abban, hogy az üzenetet nem változtatták meg és végül az elutasítás, amikor az üzenet digitális aláírása után Betti nem állíthatja az, hogy nem küldte el az üzenetet. 



Gyakorlati használata

• leggyakrabban az e-mailek védelmére használják

• szöveges üzenetek biztosítására

• egyedi eszközök titkosítására is alkalmazható

• Progmaként installálható saját gépre

• Levelező kliensekhez add-on

• Webes felületeken

Presenter
Presentation Notes
Gyakorlati használataA PGP leggyakrabban az e-mailek védelmére használják. A PGP-vel védett e-maileket olvashatatlan karakterekké alakítja (titkosított szöveg), és csak a megfelelő dekódolási kulcs segítségével lehet megfejteni. A munkamechanizmusok gyakorlatilag megegyeznek a szöveges üzenetek biztosítására, és vannak olyan szoftveralkalmazások is, amelyek lehetővé teszik, hogy a PGP más alkalmazásokon is végrehajtható legyen, hatékonyan hozzáadva egy titkosítási rendszert a nem biztosított üzenetrendszerekhez.�Habár a PGP-t leginkább az internetes kommunikáció biztosítására használják, egyedi eszközök titkosítására is alkalmazható. Ebben az összefüggésben a szoftver alkalmazható számítógép vagy mobil eszköz lemez felosztására. A merevlemez titkosításával a felhasználónak minden alkalommal, jelszóval kell magát azonosítania, amikor a rendszer elindul.Milyen előnyei és hátrányai vannakA szimmetrikus és aszimmetrikus titkosítás kombinált használatának köszönhetően a PGP lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az interneten keresztül biztonságosan megosszák az információkat és a kriptográfiai kulcsokat. Hibrid rendszerként a PGP mind az aszimmetrikus titkosítás biztonságának és a szimmetrikus titkosítás sebességének előnyét képes nyújtani. A biztonság és a sebesség mellett a digitális aláírások biztosítják az adatok integritását és a küldő hitelességét.Az OpenPGP protokoll lehetővé tette a szabványosított versenykörnyezet kialakulását, és a PGP megoldásokat több vállalat és szervezet biztosítja. Az összes Pretty Good Privacy program, amely megfelel az OpenPGP szabványoknak, kompatibilisek egymással. Ez azt jelenti, hogy az egyik programban létrehozott fájlokat és kulcsokat problémamentesen lehet használni a másikban.A hátrányok tekintetében a PGP rendszerek nem olyan egyszerűek és könnyen érthetőek, különösen a kevés technikai ismeretekkel rendelkező felhasználók számára. A nyilvános kulcsok hosszát sokan eléggé kellemetlennek tartják.2018-ban az Electronic Frontier Foundation (EFF) közzétette az EFAIL nevű biztonsági rést. Az EFAIL megjegyezte azt, hogy a támadók aktív HTML tartalmat használhatnak a titkosított e-mailekben, és így hozzáférhetnek az üzenetek egyszerű szöveges változataihoz. Habár az EFAIL által leírt aggályokat a PGP közösség már ismerte az 1990-es évek vége óta, az valójában az e-mail kliensek különböző feladataihoz és azok sebezhetőségéhez kapcsolódnak, nem pedig a PGP-hez. A riasztó és félrevezető címek ellenére a PGP nem sérült, és továbbra is nagyon biztonságos.1991-es fejlesztése óta a PGP az adatvédelem egyik alapvető eszköze, és ma már számos alkalmazásban használják, biztosítva a titoktartást, a biztonságot és a hitelesítést több kommunikációs rendszer és digitális szolgáltató számára. Míg az EFAIL hiba 2018-as felfedezése komoly aggályokat vetett fel a protokoll életképességét illetően, a magtechnológiát még mindig robusztusnak és kriptográfiailag megbízhatónak tekintik. Érdemes megjegyezni, hogy a különböző PGP kivitelezések különböző szintű biztonságot jelenthetnek.



Elérhető alkalmazások

• https://www.openpgp.org/software/

Windows
Claws Mail
eM Client
EverDesk
The Bat!
Outlook: 

gpg4o
Gpg4win
p≡p

Postbox using Enigmail
Thunderbird: 

Autocrypt
Enigmail

Mac OS
Apple Mail: GPGTools
Canary Mail
Mutt
Postbox using Enigmail
Thunderbird: 

Autocrypt
Enigmail

Android
FairEmail
K-9 Mail: 
OpenKeychain
p≡p
R2Mail2
iOS
Canary Mail
iPGMail
PGPro
Safe Easy Privacy

Linux
Claws Mail
Evolution: Seahorse
KMail: Kleopatra
Mutt
Thunderbird: 

Autocrypt
Enigmail
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https://www.openpgp.org/software/claws/
https://www.openpgp.org/software/seahorse/
https://www.openpgp.org/software/kleopatra/
https://www.openpgp.org/software/mutt/
https://www.openpgp.org/software/autocrypt/
https://www.openpgp.org/software/enigmail/












https://support.mozilla.org/en-US/kb/openpgp-thunderbird-howto-and-faq
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Felhasznált irodalom
• https://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy

• https://www.smashingmagazine.com

• https://coinmixed.eu/pgp-avagy-titkositasi-modok-melyekkel-megvedhetjuk-adatainkat/

• https://www.igolder.com/pgp/generate-key/
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