
  

Jak podpisać i uwierzytelnić wiadomość 

 
W większości przypadków, gdy otrzymujemy wiadomość od kogoś, przyjmujemy za pewnik, że 

pochodzi ona od tego, za kogo adresat się podaje. Jednak w niektórych przypadkach możemy 

otrzymać fałszywy e-mail, który faktycznie pochodzi od kogoś innego. 

W tym poradniku pokażemy, jak podpisać i uwierzytelnić wiadomość przy użyciu szyfrowania 

asymetrycznego i bezpłatnego oprogramowania portable1 o nazwie gpg4usb2. Zakłada się, że 

oprogramowanie zostało już użyte i skonfigurowane zgodnie z opisem w sekcji nt. jak 

przeprowadzać szyfrowanie asymetryczne. 

Oto kroki, które należy wykonać: 

1. Uruchom gpg4usb i napisz wiadomość (w celu uwierzytelnienia) w lewym obszarze. 

 

2. Następnie zaznacz pole obok klucza, kliknij przycisk Sign na pasku narzędzi. 

3. Zostaniesz poproszony o podanie hasła, wprowadź je i naciśnij enter lub kliknij OK.  

 

                                                
1 Oprogramowanie przenośne nie wymaga instalacji na komputerze. Zwykle jest w pliku .zip i wszystko, 

co musisz zrobić, to rozpakować go w jakimś miejscu i stamtąd uruchomić. Możesz nawet uruchomić 
go z pamięci USB. 

2 Wersja użyta do tego poradnika to gpg4usb 0.3.3, wydana w 2016 r. Jest dostępna do pobrania pod 
adresem: https://www.gpg4usb.org/. 

https://www.gpg4usb.org/


4. Ta wiadomość jest teraz podpisana przez Ciebie. Przedstawia to poniższe zdjęcie. 

 

5. Zwróć uwagę, że sama wiadomość NIE jest zaszyfrowana. Nie o to chodzi. Chodzi o to, 

aby wiadomość była autentyczna i pochodziła od Ciebie. Zaznacz cały tekst obszaru 

(możesz kliknąć  Edit -> Select All) i skopiuj go. 

6. Teraz utwórz nową wiadomość e-mail, którą wyślesz do Boba, i wklej tekst w treści 

wiadomości. 

 

7. Kliknij Send, aby wysłać wiadomość. 

 



Gdy Bob otrzyma tę wiadomość, może wykonać następujące kroki w celu uwierzytelnienia: 

1. Otwórz wiadomość e-mail. 

2. Zaznacz całą zawartość i skopiuj ją. 

3. Wklej skopiowany tekst w polu tekstowym w gpg4usb. 

 

4. Użyj polecenia Edit -> Remove spacing command. 

 

5. A teraz kliknij przycisk Verify na pasku narzędzi. Biorąc pod uwagę, że Bob ma klucz 

publiczny Sue, wiadomość zostanie uwierzytelniona, a wynik potwierdzony dla 

użytkownika. 

 



6. Teraz Bob może mieć pewność, że wiadomość jest autentyczna. 

 

 

Podpis cyfrowy uwierzytelnia wiadomość. Uwierzytelnianie polega na upewnieniu się, że 

wiadomość pochodzi od tego, za kogo adresat się podaje, i że wiadomość nie została 

zmieniona. Nie ma znaczenia, kto widzi wiadomość, o ile ma pewność, że jest ona autentyczna. 


