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Opisane poniżej przypadki oraz liczne komentarze na grupach dyskusyjnych zwracają uwagę na częste
zjawisko niekompetencji przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości podczas zabezpieczania sprzętu
komputerowego. Wypowiedzi te są zapewne w dużej mierze tendencyjne, ale nawet jeśli prawda leży
gdzieś pośrodku, to i tak stosowane procedury są dalekie od doskonałości, czy też przynajmniej zdrowego
rozsądku.

Systemy komputerowe stanowią obecnie podstawę działania większości przedsiębiorstw, których
egzystencja jest w wielu przypadkach całkowicie zależna od poprawnego działania sieci oraz baz danych.
Mówiąc wprost, akcja Policji nie powinna paraliżować pracy przedsiębiorstwa na dłużej, niż jest to
konieczne dla poprawnego zabezpieczenia śladów domniemanego przestępstwa. Tym bardziej nie powinna
ona działać na szkodę osób trzecich, czyli w tym wypadku operatora. Zatrzymanie sprzętu na ponad
tydzień po to, by okazało się że nie ma konieczności jego badania (przypadek opisany przez LinuxNews
[1], kiedy prokuratura zarekwirowała sprzęt operatora Internetu, jak się okazało niepotrzebnie, bo
chodziło o jego klienta) jest po prostu nieuzasadnione. Ostateczna konkluzja, że właściwie to nie o ten
sprzęt chodzi, wystawia natomiast kompromitujące świadectwo stosowanym przez wymiar
sprawiedliwości procedurom.

Jeśli dodamy do tego skalę przestępstwa (pomniejsze naruszenie prawa autorskiego), zastosowana
procedura rażąco narusza zasadę proporcjonalności środków i jest faktycznie marnowaniem zarówno
czasu prokuratury, jak i podejrzanego, który jak się okazało nie był wcale podejrzanym. Czy można było
to stwierdzić przed podjęciem decyzji o zajęciu sprzętu? Niewątpliwie tak.

Czy poszkodowana firma mogła zrobić coś, aby uniknąć takich przypadków w przyszłości? Raczej nie.
Uważa się [2], że prewencyjne poszukiwanie nielegalnych danych przez operatora Internetu na stronach
swoich klientów jest w praktyce niewykonalne, jak i nieuzasadnione. Co więcej, w tym przypadku nie
było przesłanek by sądzić, że operator został wcześniej uprzedzony o tym, że jego klient narusza prawo, co
mogłoby faktycznie uzasadniać kroki podjęte przeciwko samemu usługodawcy.

Można powiedzieć, że sporadyczne pomyłki tego rodzaju się zdarzają i, tak jak w tym wypadku, nie
wywołują większych konsekwencji dla poszkodowanych firm. Gdyby jednak w tym konkretnym
przypadku faktycznie zarekwirowano serwer, a nie (jak się wydaje tylko przez pomyłkę) mniej ważny
sprzęt, to ta firma mogłaby po prostu przestać istnieć. Unieruchomienie na ponad tydzień usług
stanowiących podstawę działalności firmy powoduje trudne do ocenienia straty, w wielu przypadkach
zagrażające jej istnieniu. Weźmy przy tym pod uwagę, że większość największych polski operatorów
Internetu [3] to spółki cywilne, które rzadko zatrudniają prawnika, nie wspominając już o środkach
pozwalających na kosztowną i długotrwałą walkę z niekompetencją wymiaru sprawiedliwości.

Jednym z takich przypadków było bankructwo warszawskiej firmy Zbych Shareware, handlującej tanim
oprogramowaniem na licencji shareware. Firmie tej zajęto całość stanowiących podstawę działalności
dyskietek z programami na podstawie podejrzenia o piractwo na szkodę polskiej firmy produkującej
programy antywirusowe. Podejrzenie, zainicjowane przez doniesienie Lege Artis, okazało się
nieprawdziwe, ponieważ firma miała podpisaną odpowiednią umowę z producentem. Jednak
przedłużające się poza wszelkie rozsądne granice śledztwo spowodowało ostatecznie upadek firmy, dla
której zwrócone po ponad pół roku komputery stanowiły już tylko masę upadłościową.

Według osoby związanej ze Zbychem, współpraca z wymiarem sprawiedliwości była praktycznie
niemożliwa, ponieważ osoby odpowiedzialne za śledztwo unikały przyjmowania jakichkolwiek odwołań i
wyjaśnień, przebywając bez przerwy na urlopach lub zwolnieniach chorobowych. Zarekwirowane
dyskietki nadal są w posiadaniu prokuratury, a sprawa nie została nigdy doprowadzona do umorzenia lub
postawienia zarzutów, tylko zawieszona z powodu ,,konieczności powołania biegłych z NOT''. Dodajmy
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jeszcze tylko, że początek tej sprawy przypada na rok 1996, a zatem biegli ci powoływani są już od niemal
pięciu lat. Czy doprowadzenie niewielkiej, prywatnej firmy do upadku było konieczne?

Komputery i kryminolodzy

Problemy ze stworzeniem jasnych i skutecznych procedur zabezpieczania sprzętu komputerowego
wynikają z dwóch powodów. Pierwszy z nich, wspomniany w artykule "Przestępstwo, Policjant,
komputery i co dalej?" panów Ciszka i Kosińskiego na temat policyjnych procedur zabezpieczania śladów,
to fakt, że jest to stosunkowo nowa dziedzina kryminalistyki w skali światowej, a tym bardziej w skali
naszego kraju.

Drugim powodem jest ogromna różnica jakościowa pomiędzy dotychczas znanymi śladami
kryminalistycznymi, a śladami występującymi w przypadku szeroko pojętych przestępstw
komputerowych. W dotychczasowej praktyce przeważnie zabezpieczany jest obiekt materialny,
przedmiot, substancja lub jej ślad na różnych powierzchniach (np. w daktyloskopii). Metody utrwalania
takich śladów oraz metody analizy fizykochemicznych ich własności są rozwijane przynajmniej od kilku
stuleci, dobrze znane i usystematyzowane w postaci różnych gałęzi nauki. Jednym z odbiorców ich
osiągnięć jest właśnie kryminalistyka.

W przypadku systemów komputerowych najczęściej faktycznym śladem przestępstwa jest informacja,
zapisana w różnych formatach na różnych nośnikach. Informacja nie jest fizycznym przedmiotem, który
można zapakować do torebki, materialny jest tylko jej nośnik, czy to będzie papier, czy dysk twardy
komputera. Kolejną konsekwencją jest praktycznie nieograniczona możliwość kopiowania informacji, a
więc przenoszenia jej na inny nośnik bez utraty oryginału. Cechy te faktycznie zaczęto badać w sposób
naukowy wraz z rozwojem informatyki, jest to więc nauka o co najmniej kilkunastokrotnie krótszym stażu
niż te stanowiące podstawę tradycyjnej kryminologii, nawet jeśli ona sama jest rozwijana dopiero od XIX
wieku.

Wiedząc to, nie należy się dziwić, że tak naprawdę obecny stan wiedzy na temat metod analizy zapisów
informacji jest dość fragmentaryczny i jest w dużej mierze oparty o praktyczne doświadczenia wynikające
z potrzeby chwili. Chodzi tutaj o metody analizy działania programów komputerowych, kompletowania
informacji zapisanej na uszkodzonych nośnikach lub w inny sposób fragmentarycznej oraz identyfikacji
danych celowo ukrytych lub zamazanych. W porównaniu do tego jak zaawansowane są na przykład
metody, takie jak mikroskopia czy spektrografia, wyżej wymienione dziedziny są naprawdę na bardzo
wczesnym etapie rozwoju. Nie pozostaje to bez wpływu na stosowane obecnie metody zabezpieczania
śladów przestępstw z użyciem sprzętu komputerowego.

Prawdopodobnie największym problemem w takich przypadkach jest przyzwyczajenie wymiaru
sprawiedliwości do materialności materiału dowodowego. Złudne, bo faktycznym dowodem może być
informacja zapisana na twardym dysku, a nie sam dysk który jest tylko kawałkiem elektroniki. Znaczenie
dla gromadzenia dowodów może on mieć tylko w pewnych wypadkach (o czym poniżej), które są raczej
rzadsze niż częstsze. Podobnie, jak dowodem jest raczej odcisk palca skopiowany na odpowiedni nośnik, a
nie na przykład całe drzwi z klamką, na której ten odcisk znaleziono.

Niestety, w chwili obecnej procedury zabezpieczania sprzętu komputerowego przypominają raczej
sytuację, w której zabiera się całe drzwi zamiast skopiować interesujący ślad na miejscu. Wynika to w
dużej mierze z braku odpowiedniej wiedzy, narzędzi oraz procedur, które zapewniałyby poprawne
zabezpieczenie dowodów. Są to jednak braki możliwe do nadrobienia bez zmniejszania wartości tak
zebranych śladów.

Jak zabezpieczać ślady komputerowe?

Przedstawiane w artykule panów Ciszka i Kosińskiego procedury zabezpieczania śladów przestępstw
komputerowych są spójne i konsekwentne, ale pomijają esencję, czyli samo techniczne pozyskanie i
zabezpieczenie danych stanowiących materiał dowodowy w przestępstwie. Tymczasem charakter tych
danych jest kluczowy dla sposobu ich pozyskiwania, a co za tym idzie wielkości szkód dokonanych w
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badanym systemie, niezbędnych dla pozyskania niepodważalnych dowodów. W większości przypadków
szkody te można ograniczyć do minimum. Poniższy wywód dotyczy typowych przypadków, decyzja o
podjęciu szczególnych środków ostrożności powinna być podjęta przez prowadzącego śledztwo na
podstawie charakteru domniemanego przestępstwa i innych przesłanek. Wszystkie omówione techniki są
powszechnie znane i stosowane przez specjalistów podczas odtwarzania systemów po awariach lub
włamaniach.

System plików

Sposób zbierania śladów wynika wprost ze sposobu, w jaki przechowywane są informacje na obecnie
stosowanych nośnikach danych. Na najwyższym poziomie, w warstwie bezpośrednio osiągalnej dla
użytkownika, jest tzw. system plików czyli zależny m.in. od systemu operacyjnego system organizacji
danych w katalogi, pliki, pliki specjalne oraz dodatkowe informacje o właścicielu, prawach dostępu oraz
czasach modyfikacji. Z innego systemu plików korzysta DOS, z innego Windows 95/98, z jeszcze innych
Windows NT, Linux i inne systemy operacyjne. W warstwie tej znajdziemy dane mogące stanowić
bezpośredni materiał dowodowy i możemy je pozyskać w sposób nie naruszający w żaden sposób pracy
systemu. Najczęściej będzie to polegało po prostu na skopiowaniu podejrzanych plików na dyskietkę lub
CD-ROM, sporządzeniu dokładnych listingów tych plików (daty modyfikacji, rozmiary itp.)
Autentyczność tak pozyskanych danych nie podlega wątpliwości i jedyną możliwością jej naruszenia
byłoby celowe działanie osób prowadzących śledztwo. Procedury te są proste do zalgorytmizowania i
stosowania nawet przez osoby nie posiadające żadnej wiedzy specjalistycznej. Środek ten jest w
zupełności wystarczającym w większości wszczynanych obecnie śledztw w sprawie piractwa
komputerowego, naruszeń praw autorskich i tym podobnych.

Między systemem plików a nośnikiem

W wielu przypadkach konieczne jest pozyskanie danych, które celowo lub w wyniku awarii zostały
usunięte lub zniszczone. Pomimo, że ,,oficjalnie'' nie są one dostępne dla systemu plików, to w większości
przypadków nadal znajdują się one na nośniku danych. Dzieje się tak ponieważ system plików faktycznie
nie usuwa skasowanych danych, tylko zaznacza zajmowane przez nie miejsce jako nieużywane. Jest ono
wykorzystywane przez system podczas zapisywania nowych danych w przyszłości i ogólna zasada jest w
tym wypadku taka, że szanse nadpisania nieużywanych obszarów dysku rosną z czasem, jaki upłynął od
ich zwolnienia. Konsekwencją tego jest zalecany sposób zabezpieczania takiego systemu, który powinien
zostać zatrzymany tak szybko jak to możliwe, by uniemożliwić przypadkowe nadpisanie istotnych danych.

Zabezpieczenie nośnika, który podejrzewamy o obecność tego rodzaju informacji również nie wymaga
jego fizycznego zatrzymania. Konieczne jest natomiast wykonanie dokładnej kopii, stanowiącej dokładne
odwzorowanie wewnętrznej struktury systemu plików. Jest to operacja technicznie prosta, ale wymagająca
posiadania nośnika o równej lub większej pojemności oraz trochę czasu, jeśli kopiowany jest duży dysk.
Późniejsze przeszukiwanie ,,surowego'' systemu plików jest natomiast znacznie bardziej czasochłonne i
wymaga sporo czasu, który w niektórych przypadkach można znacznie zredukować dzięki zastosowaniu
odpowiednich narzędzi [4]. Powszechnym zastosowaniem tej metody jest na przykład odzyskiwanie
danych skasowanych przez wirusy lub przez włamywacza w serwerze do którego dokonano włamania.
Dane te często zawierają informacje, skąd łączył się włamywacz, ile czasu spędził w systemie, jakie
komendy wykonywał itp.

Spektakularnym przykładem skuteczności tej metody był sukces duńskiej policji, która odzyskała
zaszyfrowane dane z komputerów osób podejrzanych o przestępstwa podatkowe [5]. Materiał dowodowy
pozyskano nie na skutek żmudnego łamania użytych szyfrów, ale odnajdując hasła do nich w
skasowanych plikach lub podejmując udane próby ich odgadnięcia na podstawie innych znalezionych
wskazówek.

Czasochłonność tej metody jest kolejnym argumentem, dla której zabezpieczanie nośnika powinno mieć
charakter względnie szybki i nie paraliżujący pracy serwera przez cały czas analizy. Niespełnienie tego
postulatu, a w konsekwencji perspektywa zatrzymania kluczowych nośników danych na nieokreślony
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czas, może zniechęcić ofiary przestępstw komputerowych do składania wniosków o ich ściganie i trudno
się im dziwić.

Analiza nośnika fizycznego

Bywają przypadki, kiedy podejrzany świadomy ograniczeń zwykłego kasowania plików nadpisuje je
uprzednio losowymi danymi, a dopiero potem kasuje. Takie działanie uniemożliwia -- przeważnie
skutecznie -- odzyskanie tych danych nawet za pomocą analizy systemu plików. Jednak i w tym wypadku
skasowanie ich z poziomu oprogramowania nie zawsze bywa ostateczne. Zjawiska fizyczne stojące u
podstaw zapisu danych na nośnikach magnetycznych powodują, że każdy zapisany w jednym miejscu bit
pozostawia ślad, który może przetrwać przynajmniej kilka kolejnych operacji zapisu. Jego odczytanie
wiąże się jednak z zastosowaniem specjalistycznych i kosztownych metod, takich jak mikroskopia sił
magnetycznych oraz oprogramowanie konsolidujące uzyskane informacje.

Inne metody ,,sprzętowe'' pozwalają na przykład na czytanie dysków zabezpieczonych hasłem zgodnie ze
standardem wprowadzonym przez specyfikację ATA-3 (zabezpieczenie to jest szeroko stosowane w
notebookach). W tym celu przejmuje się sterowanie głowicami dysku z pominięciem wymuszającego
zabezpieczenie oryginalnego sterownika. Dla porównania, szacunkowy koszt takiej analizy wynosi
minimum 10 tys. złotych.

Wysoki koszt jest kompensowany przez skuteczność tych metod, nieporównywalnie wyższą od technik
programowych. Te dwa czynniki powodują jednak, że metody sprzętowe nie są raczej wykorzystywane do
zbierania dowodów w przypadkach ,,pospolitych'' przestępstw komputerowych takich jak piractwo czy
włamania do systemów o charakterze chuligańskim.

System w sieci

W przypadku zabezpieczania systemów komputerowych istotny jest fakt, że obecnie większość z nich jest
połączona za pomocą sieci lub w ogóle włączona do publicznego Internetu. W związku z tym należy
zdawać sobie sprawę, że nawet jeśli uniemożliwi się operatorowi danej maszyny korzystanie z niej, to
zmiany (np. kasowanie plików) mogą być faktycznie dokonane skądkolwiek i przez kogokolwiek,
posiadającego odpowiednie uprawnienia w systemie. W związku z tym procedury zabezpieczania
systemów komputerowych powinny uwzględniać konieczność odłączenia danego systemu od sieci. Jest to
również jeden z aspektów, który nie pojawia się raczej w tradycyjnej kryminologii.

Operator systemu

Równocześnie jednak w wielu sytuacjach, szczególnie w przypadku pospolitych przestępstw, błędem jest
traktowanie operatora systemu identycznie jak osoby podejrzanej. Dotyczy to przypadków, kiedy
faktycznym podejrzanym jest użytkownik systemu, który jest jednym z kilkuset lub kilku tysięcy innych
klientów danego dostawcy Internetu. W takim wypadku w interesie operatora jest zapewnienie jak
najdalej idącej pomocy na przykład w zabezpieczeniu zawartości konta podejrzanego użytkownika.

Podsłuch

Warto przy tym wspomnieć, że ustawodawca podjął już raz próbę sformalizowania podobnej współpracy,
niestety w zupełnie chybiony sposób, sprzeczny z europejskimi trendami w tej dziedzinie. Chodzi o
wysuniętą w grudniu 2000 roku propozycję rozporządzenia MŁ/MSWiA [5], by wszyscy krajowi
operatorzy telekomunikacyjni oraz operatorzy Internetu zainstalowali na własny koszt urządzenia oraz
niezbędne łącza, pozwalające służbom śledczym na monitorowanie w dowolnym momencie całego ruchu
przechodzącego przez danego operatora, który miał na dodatek obowiązek archiwizować przechwycone
dane na użytek uprawnionych organów. Pomijając techniczną absurdalność tego pomysłu oraz
katastrofalne skutki finansowe, jakie jego wprowadzenie miałoby dla mniejszych operatorów, globalny i
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niekontrolowany podsłuch prewencyjny nie należy obecnie do najpopularniejszych trendów w
prawodawstwie państw w naszym kręgu kulturowym.

Nie ulega jednak wątpliwości, że w przypadku sieci komputerowych potrzebne są mechanizmy
analogiczne do podsłuchu połączeń w telefonii stacjonarnej i komórkowej. Sporo negatywnych
komentarzy w mediach wzbudził amerykański system DCS1000 (Carnivore) [7], który ma postać
urządzenia włączanego do sieci operatora na podstawie decyzji prokuratora i pozwala na śledzenie
wybranych połączeń sieciowych. Wbrew pozorom, system ten, na podstawie publicznie dostępnych
informacji, sprawia wrażenie zaprojektowanego i wdrażanego w równowadze pomiędzy interesem
wymiaru sprawiedliwości, a poszanowaniem prywatności osób trzecich oraz interesu operatora.

Podsumowanie

Z opisanych przypadków wynika niestety, że wymiar sprawiedliwości ma nadal spore problemy ze
zrozumieniem istoty dowodów spotykanych w przestępstwach komputerowych. Przekłada się to
bezpośrednio na sposób ich zabezpieczania, który często prowadzi do zupełnie niepotrzebnego naruszenia
podstawowych praw osób nie związanych z podejrzanymi, paraliżowania pracy firm czy wręcz
wszczynaniu postępowania wobec niewłaściwych osób. Techniczna część tego artykułu stanowi
uzasadnienie argumentacji, że dotychczas stosowane środki są nieefektywne i niepotrzebne. Pozostała
część artykułu jest w dużej części próbą racjonalnego usystematyzowania głosów publikowanych
wielokrotnie na grupach dyskusyjnych lub przekazywanych mi prywatnie i pochodzących od osób, które
bezpośrednio zetknęły się ze stosowanymi przez Policję procedurami. Mam nadzieję, że artykuł ten
przyczyni się przynajmniej do nawiązania dyskusji, której efektem będzie wypracowanie procedur,
pozwalającej funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości działać faktycznie w jej obronie.

[1] http://hedera.linuxnews.pl/_news/2001/06/19/_long/419.html

[2] http://www.prawnik.net.pl/pwi/isp.htm

[3] http://www.top100.pl/

[4] Takich jak The Coroner's Toolkit (http://www.porcupine.org/tct/) lub narzędzia komercyjne, np.
NTI (http://www.forensics-intl.com/intro.html)

[5] http://ipsec.pl/article/?nid=350

[6] http://ipsec.pl/podsluch/

[7] http://www.fbi.gov/hq/lab/carnivore/carnivore2.htm

Autor od ponad 8 lat zajmuje się bezpieczeństwem sieci, pracując jako konsultant, projektant oraz
analityk zabezpieczeń systemów komputerowych. Jest autorem wielu artykułów oraz wystąpień na
konferencjach poświęconych bezpieczeństwu sieci, od 2 lat prowadzi serwis http://ipsec.pl/
poświęcony w całości tej tematyce. Kontakt pod adresem kravietz@aba.krakow.pl.
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