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SŁOWO WSTĘPNE
Dziesiąty numer kwartalnika Przegląd Nauk Stosowanych ma charakter przeglądowy. Jest to pierwszy numer, którego wydawcą jest Politechnika Opolska.
Większość nowych członków Komitetu Naukowego i Redakcyjnego stanowią
pracownicy Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Nowa Redakcja będzie starała się
kontynuować dobre praktyki przyjęte w poprzedniej lokalizacji Przeglądu Nauk
Stosowanych (GWSP w Gliwicach), w tym deklaruje otwarcie na szeroką problematykę i autorów pochodzących z różnych ośrodków naukowych.
Wśród ośmiu artykułów zgłoszonych do publikacji znalazły się dwa dotyczące
problematyki gospodarczej, trzy odnoszące się do wykorzystania nowych technologii informatycznych w edukacji i życiu codziennym, z perspektywy związanych
z tym szans i zagrożeń, trzy ostatnie artykuły przygotowane zostały przez przedstawicieli nauk prawnych.
Pierwsze zamieszczone opracowanie dotyczy roli gospodarczej długoterminowych oszczędności gospodarstw domowych. Z jednej strony, są one istotne
dla bezpiecznej przyszłości gospodarstw domowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę
problemy demograficzne i związane z nimi niebezpieczeństwo poważnego spadku
dochodów w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Z drugiej strony, w skali
makroekonomicznej oszczędności długoterminowe gospodarstw domowych są
źródłem finansowania inwestycji w gospodarce narodowej. W opracowaniu zwrócono uwagę na czynniki determinujące skłonność do oszczędzania, skupiając się
zwłaszcza na dochodach do dyspozycji i etapach cyklu życia. Drugi z artykułów
o tematyce ekonomicznej dotyczy charakterystyki i porównania przedsiębiorstw
działających na zasadach rynkowych (zmierzających, w uproszczeniu, do maksymalizacji zysku) i organizacji non-profit. Rozważania skupiły się na podstawowych
różnicach w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości i podatków. Zwrócono
także uwagę na podstawowe bariery w rozwoju tych dwóch grup podmiotów.
Istotną część artykułu stanowi porównanie podmiotów gospodarczych i non-profit
w zakresie modelowej sytuacji obliczania podatku dochodowego. Część badawcza
artykułu oparta jest na danych liczbowych dotyczących Republiki Czeskiej.
Pierwszy z artykułów z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki podejmuje
problem „cyfrowej szkoły”, jako synonimu nowoczesnego podejścia do procesu
dydaktycznego z wykorzystaniem multimediów. Tezą artykułu jest stwierdzenie,
że znaczący odsetek polskich szkół podstawowych w Polsce Wschodniej nie jest
jeszcze przygotowany do powszechnego wdrożenia cyfrowej dydaktyki, co stwarza
realne zagrożenia dla tworzenia równych szans edukacyjnych wszystkich dzieci.
Wiele miejsca w rozważaniach poświęcono zdynamizowaniu działań na rzecz
rozwoju kompetencji ucznia w kontekście wprowadzenia powszechnego procesu
cyfryzacji dydaktyki szkolnej. Hipoteza artykułu weryfikowana była na bazie badań przeprowadzonych w latach 2012–2014, dotyczących kompetencji medialnych

nauczycieli w kontekście procesu cyfryzacji szkół podstawowych. Kolejny artykuł
traktuje o cyberprzestrzeni i jej wpływie na codzienność młodzieży. Anonimowość oraz łatwy dostęp sprawiają, że w cyberprzestrzeni funkcjonują także osoby
prowadzące działalność negatywną. Zmiany kulturowo-społeczne sprawiają, że
młodzież coraz częściej korzysta z informacji w Internecie, często bez weryfikacji
ich wiarygodności i rzetelności. Możliwość uniknięcia zagrożeń jakie niesie cyberprzestrzeń stwarza rozsądne korzystanie z jej zasobów oraz związane z tym działania edukacyjne i profilaktyczne. Ostatnie z opracowań o charaterze pedagogicznym
poświęcono e-learningowi jako formie kształcenia osób z niepełnosprawnościami,
na przykładzie osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym (SM). W artykule
przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania kursów e-learningowych
przez osoby chore na stwardnienie rozsiane.
Trzecia grupa artykułów odnosi się do problematyki prawnej. Pierwszy artykuł
w tej grupie podejmuje tematykę informatycznego wsparcia kryminalistycznych
analiz informacji. Ze względu na rozwój technologiczny, organa ścigania coraz
częściej korzystają z nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu dokonywania
analizy informacji, w tym analizy kryminalnej oraz analizy śledczej. W artykule
szczególną uwagę zwrócono na możliwości pozyskiwania materiału dowodowego
z wykorzystaniem danych pochodzących z telefonów komórkowych, zwłaszcza
osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Drugi w tej grupie artykuł rozpatruje powstanie, funkcjonowanie i niebezpieczeństwa związane z pojawieniem
się w cyberprzestrzeni tzw. waluty cyfrowej, w postaci monet kryptograficznych.
Spowodowało ono szereg zmian w funkcjonowaniu użytkowników w sieci, w tym
rozszerzenie pola działań cyberprzestępców. Artykuł ma na celu ukazanie wpływu
pojawienia się monet typu bitcoin na powstanie nowych form oszustw występujących w Internecie. Ostatni z opublikowanych artykułów prezentuje tematykę
funkcjonowania karteli narkotykowych w Meksyku w XX i XXI wieku, które stały
się ponadnarodowymi organizacjami przestępczymi. W artykule odniesiono się do
wpływu sytuacji politycznej państwa i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych
na funkcjonowanie przemysłu narkotykowego oraz konieczności reorganizacji jego
struktur, zapoczątkowanej w 2000 roku, kiedy rozpoczął się okres krwawych walk
między organizacjami przestępczymi.
Numer czasopisma zamyka recenzja książki Marriage and family in interfaith
dialogue, której autorem jest doc. PhDr. ThDr. Pavol Tománek (członek Komitetu Naukowego Przeglądu Nauk Stosowanych). Książka ukazała się nakładem
Wydawnictwa Tribun EU w Brnie w 2016 roku. Autorem recenzji jest Prof. ThDr.
Pavel Procházka, PhD.
Mariusz Zieliński

Rafał Wielki

INFORMATYCZNE WSPARCIE
KRYMINALISTYCZNYCH ANALIZ INFORMACJI
Streszczenie: W opracowaniu podejmowana jest tematyka informatycznego wsparcia kryminalistycznych analiz informacji. Ze względu na ogrom następujących przemian społeczno-gospodarczych rośnie znaczenie implementacji nowych rozwiązań we współczesnej kryminalistyce.
Rozwój technologiczny wymusza na organach ścigania korzystanie z nowoczesnych narzędzi
informatycznych w celu dokonywania analizy informacji, w tym analizy kryminalnej oraz analizy śledczej. Obszarem dostrzeżonym w sektorze prywatnym są rozwiązania mobilne – skupione
wokół telefonów komórkowych – które wciąż stanowią niewykorzystany w pełni potencjał na
gruncie przeciwdziałania przestępczości.
Słowa kluczowe: analiza informacji, kryminalistyka, informatyka, oprogramowanie.

IT SUPPORT FOR FORENSIC INFORMATION ANALYSIS

Summary: The article presents IT support for forensic information analysis. The study is undertaken subject IT support forensic analysis of information. Due to the enormity of the following
socio-economic changes importance is increasing implementation of new solutions in modern
forensics. Technological development obliges law enforcement agencies to use modern IT
solutions in order to analyze information, including criminal analysis and intelligence analysis.
Service sector already noticed importance of mobile solutions – focused on smartphones which
still represent untapped full potential on the basis of crime prevention.
Keywords: information analysis, forensics, IT, software.

1. WSTĘP
Rozwój kryminalistyki jest ściśle powiązany z postępami w innych dyscyplinach
naukowych z uwagi na ich możliwą adaptację na potrzeby zwalczania przestępczości lub prowadzonego dochodzenia albo śledztwa [Gruza 2008: 19]. Działania
podejmowane przez organy ścigania na etapie gromadzenia materiału dowodowego wymagają coraz większego wykorzystania wsparcia informatycznego w postaci
oprogramowania umożliwiającego zabezpieczenie miejsca zdarzenia, akwizycję
danych, tworzenie analiz śledczych w elektronicznych zbiorach informacji czy
przy podejmowaniu czynności administracyjnych przyspieszających i systematyzujących prowadzone postępowanie przygotowawcze.
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Według szacunków przeprowadzonych w ramach badania IDC Digital Universe „Extracting Value from Chaos” w roku 2013 na świecie przetworzono ok. 4,4
zetabajtów danych cyfrowych, a do roku 2020 liczba ta wzrośnie dziesięciokrotnie
[Gantz 2014: 1], co stopniowo powoduje dezaktualizację prawa Moore’a1. Nie pozostaje to bez wpływu na świat przestępczy, który korzystając ze zdobyczy nowych
technologii przyjmuje nową formę, co implikuje potrzebę adaptowania nowych
rozwiązań z zakresu informatyki w kryminalistyce, w celu przyjęcia przez organy
ścigania postawy ofensywnej [Bach 2000: 86].
Z uwagi na lawinowo rosnącą ilość informacji, nie sposób pominąć znaczenia
analizy informacji, zwłaszcza ze względu na potrzebę jej wykorzystania w celu
prewencyjnego przeciwdziałania terroryzmowi czy działalności zorganizowanych
grup przestępczych [Konieczny 2012: 22]. Konieczność wykorzystania zaawansowanych analiz zbiorów danych, rozwiązań w chmurze czy narzędzi mobilnych
dostrzegana jest w obszarze świadczenia nowoczesnych usług dla klientów [Jadczak
2015], m.in. z zakresu ochrony zdrowia, gdzie dzięki pozyskiwanym informacjom
przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe potrafią zaproponować mocno spersonalizowaną ofertę adekwatną do potrzeb klienta [Burkitt 2014: 7]. Przeniesienie podobnych
środków na grunt postępowania karnego może stanowić nowoczesny kryminalistyczny instrument, służący kwestiom prawnodowodowym.
Należy zauważyć, że zarówno analiza kryminalna, jak i analiza śledcza mieszczą
się w zakresie kryminalistycznej analizy informacji, przez co zdają się wymagać
wykorzystania wsparcia informatycznego. Szczególnie interesujące wydaje się wykorzystanie kryminalistycznych badań komputerowych nastawionych na akwizycję
danych z nowoczesnych telefonów komórkowych (smartfonów) pod kątem ich
zagospodarowania do przeprowadzenia analizy informacji. Spektrum zastosowań
rozwiązań informatycznych w kryminalistycznej analizie informacji należy uznać
za ogromne, wobec czego w niniejszym opracowaniu – z uwagi na konieczność
syntetycznego ujęcia materii – skoncentrowano się na przywołaniu przykładu
kryminalistycznych badań telefonów komórkowych. Ich umiejętne wykorzystanie, przy zastosowaniu informatycznego wsparcia, służyć może zdobyciu nowych
dowodów w sprawach karnych, co zostało zaprezentowane w badaniu zawartym
w dalszej części pracy.

2. ISTOTA KRYMINALISTYCZNYCH ANALIZ INFORMACJI ORAZ
JEJ POWIĄZANIA Z INFORMATYKĄ
W polskiej praktyce kryminalistycznej częściej operuje się pojęciem analizy
kryminalnej, która definiowana jest jako zorganizowany, systematyczny analityczny proces ukierunkowany na dostarczanie aktualnych i użytecznych infor1
Prawo Moore’a, które pierwotnie odnosiło się do ilości tranzystorów w jednym układzie
scalonym, obecnie jest stosowane właściwie do określania praktycznie każdego postępu technologicznego. Podobne sformułowania odnoszą się między innymi do mocy obliczeniowych procesorów,
pojemności dysków twardych, rozmiarów pamięci RAM, przepustowości łącz internetowych itp.
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macji dotyczących wzorów przestępczych zachowań, trendów przestępczych w
celu wsparcia działań policyjnych. Obejmuje planowanie rozmieszczania sił policyjnych, wsparcie procesu wykrywczego, zwiększenie efektywności zatrzymań
i wyjaśniania spraw karnych [Gottlieb 1994: 13]. Na gruncie polskiej literatury
zauważono, że w polskim porządku prawnym funkcjonuje również jej definicja
normatywna [Chlebowicz 2011: 33]. Analiza kryminalna z uwagi na swój charakter
nastawiona jest na wykorzystanie jej wyników w celach operacyjnych, rozpoznawczych czy werbunkowych.
Istnieje również pojęcie analizy śledczej, które w doktrynie jest stosunkowo
nowe i pojawia się rzadko, wobec czego konieczne jest jego wyłonienie jako osobnej
materii, definiowanej:
a) jako czynność stanowiącą procedurę myślową, polegającą na ścisłym i krytycznym przedstawieniu ustaleń faktycznych danej sprawy i zbudowaniu na
tej podstawie jej opisu (narracji) oraz argumentów dowodowych, służących
możliwie najpełniejszemu poparciu hipotezy aktu oskarżenia;
b) jako wytwór będący formą dokumentu służącego prowadzącemu sprawę w uporządkowanym, konsekwentnym i optymalnym osiąganiu celów w określonym
procesie karnym.
W procesie tworzenia analizy śledczej na gruncie postępowania karnego ważne
jest wykorzystanie narzędzi ułatwiających analitykowi rozumowanie dowodowe.
Wyróżnić można trzy główne nurty związane z analizą śledczą [Bex 2010: 7]:
a) podejście argumentacyjne, stanowiące konfrontowanie hipotez z wygenerowanymi argumentami, które wykorzystane może być w rozumowaniu dotyczącym
dowodów [Ibek 2012: 30]. Genezy podejścia argumentacyjnego należy upatrywać w opracowaniach z pierwszej połowy dwudziestego wieku autorstwa Johna
Henry’ego Wigmore’a;
b) podejście narracyjne, według którego – zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Penningtona oraz Hastiego – ludzie mają skłonność do organizowania
dowodów poprzez budowanie swoistych opowieści, stanowiących sieć zdarzeń
połączonych przyczynowo;
c) podejście hybrydowe, łączące obie metody w postaci kombinacji argumentów
z narracją.
Do podstawowych metod analizy śledczej należy zaliczyć metodę konturową
– związaną z hybrydowym ujęciem – oraz metodę wykresów Wigmore’a, będącą
częścią podejścia argumentacyjnego.
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Rysunek 1. Schematy teorii prowadzenia analizy śledczej

Źródło: Bex F., Argument Mapping and Storytelling in Criminal Cases, Voxpopulii, Cornell University Law
School, https://blog.law.cornell.edu/voxpop/2010/04/16/argument-mapping-and-storytelling-in-criminalcases/, [dostęp: 21.01.2016].

Niezwykle istotne jest, by informacje służące analizie śledczej były zebrane oraz
przeanalizowane w sposób logiczny i strukturyzowany [Newburn 2007: 202]. Przygotowany w sposób zgodny z przytoczoną definicją materiał stanowić może usystematyzowany zbiór danych relewantnych dla potrzeb prowadzonego postępowania
przygotowawczego, a następnie postępowania jurysdykcyjnego, stanowiąc samoistny dowód lub narrację aktu oskarżenia. Wiąże się to z koncepcją data mining jako
podlegających obserwacji zbiorów danych, pozwalających na odnalezienie niespodziewanych relacji oraz ich podsumowania w oryginalny sposób, w celu uczynienia
ich zrozumiałymi oraz użytecznymi dla ich posiadacza [Hand 2001: 1]. Ogromne
ilości danych, z których część może być potencjalnie przydatna pod kątem badania
zdarzeń o charakterze kryminalnym, stanowi wyzwanie, które może być spełnione
z wykorzystaniem zasobów informatyki [Nissan 2012: 486]. Dlatego tak istotne dla
wyjaśnienia okoliczności danej sprawy, jak i uwiarygodnienia – a w konsekwencji
udowodnienia winy podejrzanemu – staje się wykorzystanie wsparcia informatyki
śledczej oraz narzędzi zapewniających możliwość eksploracji danych.
Narzędzia informatyczne mogą być niezwykle pomocne z uwagi na ilość informacji poddawanych analizie. Nie sposób stwierdzić, że analityk pracujący bez
pomocy informatycznego wsparcia nie osiągnie zamierzonego celu, jednakże jego
aktywność znacznie wydłuży się w czasie i zwiększy ryzyko popełnienia błędu.
Spośród elektronicznych narzędzi wspierających procesy systematyzujące wiedzę
zgromadzoną w sprawie, a także ułatwiających prowadzenie analiz oraz wizualizacji ich wyników, jednym z popularniejszych jest i2 Analyst’s Notebook2. Przedmiotowe oprogramowanie może być przydatne pod kątem podejścia narracyjnego do
rozumowania dowodowego, gdyż scenariusz śledztwa oraz jego cała narracja mogą
być podparte wykazaniem istotnych informacji oraz zwizualizowane. Oprogramowanie pozwala przede wszystkim na łączenie wielu elementów w spójny obraz
sytuacji, dzięki zaimplementowanym rozwiązaniom w postaci:

2

Patrz: http://www-03.ibm.com/software/products/pl/analysts-notebook
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•• umożliwienia importowania danych, takich jak: rejestrów połączeń telefonicznych, transakcji finansowych, danych z logowania do sieci bezprzewodowych
oraz innych danych zbieranych przez urządzenia mobilne,
•• możliwości tworzenia analiz czasowych, pozwalających scharakteryzować czasowe zależności pomiędzy zdarzeniami i osobami,
•• tworzenia analiz sieci społecznościowych do identyfikowania osób i relacji
między nimi,
•• intuicyjnego tworzenia diagramów oraz raportów ułatwiających odbiór adresatowi analizy,
•• przyjaznego interfejsu usprawniającego pracę analityka.
Rysunek 2. Diagram połączeń pomiędzy osobami a zdarzeniami
w programie i2 Analyst’s Notebook

Źródło: http://www-03.ibm.com/software/products/pl/analysts-notebook, [dostęp: 21.01.2016].

Należy wspomnieć o istnieniu narzędzi typu freeware ułatwiających tworzenie
diagramów z argumentami, takich jak Araucaria3 czy OVA (Online Visualisation of
Argument) 4. Pierwsze z nich pomaga tworzyć diagramy argumentów za pomocą
prostego interfejsu, dzięki któremu użytkownik może wprowadzić tekst z argumentem, określając jego zależność z innym tekstem, dzięki czemu nastąpi automatyczne
zestawienie wniosków, choć nie można mylić tego z analizą argumentacji, która
należy do zadania użytkownika [Walton 2005: 5]. Drugie wspomniane narzędzie
Patrz: http://discovery.dundee.ac.uk/portal/en/research/araucaria-software-for-argument-analysis-diagramming-and-representation(1e9e5fc0-2c7b-4f14-818c-624257205eef).html
4
Patrz: http://ova.arg-tech.org
3
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– OVA – jest w swoim działaniu bardzo podobne do Araucaria, z tą różnicą, że
funkcjonuje w chmurze obliczeniowej, co na razie wyklucza możliwość jego wykorzystania w prowadzonych postępowaniach z uwagi na pewne ryzyko związane z
niepewnością co do przetwarzania przez program danych, co jest niezwykle istotne
z uwagi na informacje niejawne znajdujące się w aktach sprawy. Pewną ciekawostką
jest możliwość tworzenia diagramów na podstawie stron internetowych otwartych
w wewnętrznej przeglądarce i analizowanie ich treści.
Rysunek 3. Interfejs programu Araucaria

Źródło: http://imag.malavida.com/mvimgbig/download/araucaria-13131-1.jpg, [dostęp: 21.01.2016].

Rysunek 4. Interfejs programu OVA

Źródło: http://www.arg-tech.org/wp-content/uploads/2015/04/ova2-ss.png, [dostęp: 21.01.2016].

Informatyczne wsparcie kryminalistycznych analiz informacji

95

3. SMARTFONY JAKO OBSZAR POSZUKIWANIA INFORMACJI
DLA CELÓW ANALIZY ŚLEDCZEJ
W kontekście wykorzystania analizy śledczej w toku prowadzonego postępowania, warto przyjrzeć się nowoczesnym telefonom komórkowym (smartfonom), których liczbę w Polsce szacuje się na 19 milionów urządzeń [Mobirank 2015], co daje
potężne pole do eksploracji danych istotnych z punktu prowadzonego przez organy
ścigania postępowania przygotowawczego. Warto zauważyć, że moc obliczeniowa
telefonów komórkowych porównywalna jest z tą dostępną w komputerach osobistych, co powoduje, że relewantne jest podniesienie rangi śladu cyfrowego w
nauce kryminalistyki oraz rozwijanie kryminalistycznych aspektów związanych z
zagadnieniami cyfrowymi [Kasprzak 2015: 11]. Zauważa się, że dane przechowywane na urządzeniach mobilnych skupiają coraz większą uwagę śledczych i mogą
osiągnąć podobną wagę jak cyfrowe dokumenty i poczta elektroniczna [Warnke
2014: 5]. Niejednokrotnie zdarza się, że telefony komórkowe stwarzają większe
możliwości od komputerów osobistych w obszarze poszukiwań informacji relewantnych z punktu widzenia prawa dowodowego [Siegel 2013: 298], czego wyrazem
jest chęć wykazania potencjalnych możliwości akwizycji danych ze smartfonów z
wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania w celu poddania ich analizie
informacji. Kryminalistyczne badanie telefonów komórkowych odbywa się w
ramach oględzin rzeczy w myśl art. 207 k.p.k. i w podstawowym zakresie przeprowadzane jest przez grupę oględzinową na miejscu zdarzenia, a jeśli czynność ma
być pogłębiona i jej przeprowadzenie wymaga wiadomości specjalnych, badania
wykonywane są przez biegłego zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 194 k.p.k.
Warto zobrazować tę kwestię na podstawie prostego przykładu:
X.Y. jest podejrzany o wręczenie korzyści majątkowej w dn. 15 marca 2015 r. w
wysokości 150 tys. zł wójtowi gminy O. w zamian za pozytywne rozpatrzenie sprawy
i wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew na terenie należącym do podejrzanego, a także za obietnicę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Teren jest
atrakcyjny z uwagi na jego uzbrojenie oraz bliskość specjalnej strefy ekonomicznej,
jednakże miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie pozwala na budowę
planowanej przez X.Y. fabryki tworzyw sztucznych.
Do organów ścigania wpływa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez X.Y., sporządzone przez sekretarkę podejrzanego A.C., którą łączą z
podejrzanym stosunki pozasłużbowe. Kobieta decyduje się na złożenie obszernych
zeznań obciążających X.Y.
W wyniku zawiadomienia policja decyduje się na przeprowadzenie czynności
operacyjno-rozpoznawczych, które dostarczają decydentom wystarczających podstaw
do wszczęcia postępowania, czego następstwem jest podjęcie czynności procesowych,
w tym oględzin biura X.Y. Postanowiono o zabezpieczeniu materiału dowodowego
do kryminalistycznych badań przez biegłego z zakresu informatyki śledczej.
Podejrzany twierdzi, że w dniu popełnienia czynu był na ważnym spotkaniu
biznesowym w Walencji i nie było go w gminie O. tydzień przed, jak i tydzień po
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zdarzeniu, wobec czego nie mógł dokonać czynu ze względu na brak dostępu do kont
bankowych oraz brak możliwości wręczenia gotówki wójtowi gminy O.
Poniższe schematy obrazują przykładowe, potencjalne możliwości akwizycji
danych w telefonie komórkowym podejrzanego, których właściwe zabezpieczenie
procesowo-kryminalistyczne może pozwolić na uzyskanie informacji istotnych z
punktu widzenia prowadzącego postępowanie przygotowawcze.
Rysunek 5. Uproszczony model umiejscowienia badań kryminalistycznych
telefonu komórkowego oraz analizy śledczej pozyskanych z niego treści
w postępowaniu karnym na przykładzie opracowanego kazusu

Źródło: opracowanie własne.

Z zabezpieczonego telefonu podejrzanego uzyskano następujące informacje:
1. Dane techniczne; marka: iPhone, nr IMEI, nr karty SIM, nr telefonu.
2. Dane geolokalizacyjne; brak danych.
3. Kalendarz; zsynchronizowany z pocztą elektroniczną, wpis o treści: „przelew”
z dn. 15.03.15 r. o godz. 8:50.
4. Serwisy społecznościowe; profil podejrzanego w serwisie Facebook.
5. Historia połączeń; rozmowy z wójtem gminy O., rozmowy z sekretarką A.C.
6. Książka telefoniczna; zapisany nr wójta gminy O.
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7. Historia oraz treści sms/mms; sms do wójta gminy O. o treści: „zalatwione” z
dn. 15.03.15 r. o godz. 15:30.
8. Historia e-mail; wiele korespondencji służbowej, brak cech charakterystycznych.
9. Dane z logowania do sieci GSM; w dniu zdarzenia telefon zalogował się do
sieci +34 (roaming).
10. Dane z logowania do sieci bezprzewodowych; telefon zalogowany w kraju +34
dn. 15.03.15 r., sieć hotelu X w Walencji, godzina korzystania z sieci 15:08.
11. Notatki; notatka o treści: „drzewa – Jurecki” stworzona dn. 13.03.15 r.
12. Dane z chmur obliczeniowych; zdjęcie podejrzanego z dn. 15.03.15 r. z okolic
Estadio Mestalla – stadion klubu Valencia CF.
13. Historia przeglądarki internetowej; strona internetowa gminy O., strona internetowa regionalnych programów operacyjnych, strona internetowa organizacji
ekologicznej.
14. Hasła; hasło do konta Facebook, hasło do poczty elektronicznej.
15. Zainstalowane aplikacje; aplikacja PKO BP (została uruchomiona 15.03.15 r.
o godz. 15:15, niemożliwa jest dalsza penetracja danych).
16. Zdjęcia i filmy; zdjęcia usunięto 15.03.15 r., jest możliwe ich odzyskanie.
Jak można łatwo zauważyć, część pozyskanych informacji ma odniesienie do
okoliczności przytoczonej sprawy oraz wyjaśnień podejrzanego. Wobec twierdzenia podejrzanego, że w dniu zdarzenia był on nieobecny w kraju, można odnaleźć
poszlaki, które odnoszą się do tego faktu. Mimo braku możliwości penetracji
danych geolokalizacyjnych, informacje płynące z logowania się przez telefon do
sieci GSM oraz sieci bezprzewodowych mogą świadczyć o prawdziwości wyjaśnień
podejrzanego o obecności za granicą (w Hiszpanii). W wątpliwość można poddać
twierdzenie, że uczestniczył on w ważnym spotkaniu biznesowym, skoro usunięte
– choć możliwe do odzyskania – zdjęcia z telefonu komórkowego zachowały się
w chmurze obliczeniowej i świadczą o rekreacyjnym charakterze zagranicznej
wizyty. Notatka świadcząca o jakimś związku drzew – być może tych, których
wycinkę podejrzany planował – z wójtem gminy O., przypomnienie w kalendarzu
o konieczności wykonania przelewu w dniu domniemanego popełnienia czynu,
fakt zalogowania się do sieci bezprzewodowej, uruchomienie aplikacji bankowej,
a w następstwie wysłanie wiadomości sms do wójta gminy O. o treści „zalatwione”
już w pierwszym odbiorze wykazuje pewne korelacje w stosunku do okoliczności
czynu, wyjaśnień lub zeznań osób mających udział w sprawie oraz przybliża do
poznania stanu faktycznego poprzez stopniowe budowanie narracji.
Ten prosty przykład jest w stanie zobrazować, jakimi nośnikami informacji mogą być telefony komórkowe i jak wiele są w stanie dostarczyć materiału
niezbędnego analitykowi do dalszej pracy. Co istotne z punktu widzenia prawa
dowodowego, informatyczne wsparcie analizy telefonów komórkowych w postaci
oprogramowania zapewnia najczęściej możliwość zablokowania jakiejkolwiek
ingerencji w treść przez badającego.
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Do najbardziej popularnych narzędzi należy zaliczyć Oxygen Forensic Detective, który jest wykorzystywany przez jednostki śledcze w różnych krajach z zupełnie
odmiennymi systemami prawnymi. Posiada wielozadaniowy i graficzny interfejs,
który umożliwia stosunkowo prostą oraz szybką pracę na badanych materiale. Do
głównych możliwości należy zaliczyć5:
•• znajdowanie haseł oraz tworzenie ich kopii zapasowych,
•• ekstrakcję danych z chmur obliczeniowych, takich jak: iCloud, Google, Microsoft,
•• potencjał analityczny w postaci modułów umożliwiających sortowanie danych,
stosowanie filtrów, zapytań, słów kluczowych, analizę systemu oraz rejestru, przy
jednoczesnej możliwości wykonania kopii binarnej dysku,
•• przeszukiwanie poczty elektronicznej oraz danych dotyczących historii w przeglądarkach internetowych czy usuniętych plików tymczasowych,
•• tworzenie wizualizacji lokalizacji użytkowników, sieci społecznych, połączeń telefonicznych itp.,
•• tworzenie raportów, które są automatycznie generowane w postaci informacji o
przetwarzanych danych, nośnikach, strukturach, plikach i obrazach,
•• wyszukiwanie danych na podstawie słów kluczowych,
•• odzyskiwanie danych, które uległy sformatowaniu lub skasowaniu.
Rysunek 7. Wizualizacja siatki połączeń telefonicznych
w programie Oxygen Forensic Detective

Źródło: http://www.oxygen-forensic.com/en/products/oxygen-forensic-detective/detective/call-data-records, [dostęp: 21.01.2016].

5

Patrz: https://www.guidancesoftware.com/products/Pages/encase-forensic/overview.aspx
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W przypadku analizy telefonów komórkowych bardzo sprawnym narzędziem
jest MOBILedit! Forensic, który pozwala na penetrację zawartości telefonów komórkowych przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed manipulacją lub niechcianą
ingerencją przez biegłego badanych treści. Do największych zalet wspomnianego
oprogramowania należy zaliczyć wysoki poziom automatyzacji procesów, z których
następnie generowany jest pełen raport, służący do stworzenia opinii kryminalistycznej. Do najważniejszych możliwości oprogramowania należy zaliczyć6:
•• analizowanie książki telefonicznej, kontaktów, połączeń, wiadomości SMS, MMS
etc.,
•• obsługę prawie wszystkich dostępnych na rynku rodzajów aparatów telefonicznych,
•• analizowanie danych z karty SIM, w tym usuniętych,
•• wykonywanie kopii binarnej danych,
•• wspieranie wielu formatów raportów pod kątem wykorzystania dowodowego w
różnych systemach prawnych.
Rysunek 8. Wizualizacja okna akwizycji danych w programie MOBILedit! Forensic

Źródło: http://www.softpedia.com/get/Internet/Telephony-SMS-GSM/MOBILedit-Forensic-with-Searchtool-Lite.shtml, [dostęp: 21.01.2016].
6

Patrz: http://www.mobiledit.pl/forensic/mobiledit-forensic/
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Warte uwagi jest oprogramowanie Autopsy z powodu licencji typu open-source,
która pozwala na jego darmowe wykorzystanie przez biegłych oraz stałe wspieranie programu i implementację nowych rozwiązań przez innych użytkowników.
Umożliwia ono m.in.7:
•• tworzenie osi czasu w formie graficznej, która przedstawia aktywność użytkownika na badanym urządzeniu,
•• wyszukiwanie na podstawie słów kluczowych,
•• analizę przeglądarek internetowych oraz ich historii,
•• analizę rejestrów,
•• penetrację treści poczty elektronicznej,
•• uzyskiwanie danych na temat informacji geolokalizacyjnych zawartych w zdjęciach,
•• sortowanie według rodzajów plików,
•• obsługę znaków diakrytycznych,
•• wsparcie analizy systemu operacyjnego Android oraz aparatów telefonicznych
bazujących na jego podstawie,
•• tworzenie zautomatyzowanych raportów.
Rysunek 9. Wizualizacja osi czasu aktywności użytkownika w telefonie
na przykładzie oprogramowania Autopsy

Źródło: http://freeandroidforensics.blogspot.com/2014/11/using-autopsy-to-examine-android-image.html,
[dostęp: 21.01.2016].

7

Patrz: http://www.sleuthkit.org/autopsy/features.php
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4. PODSUMOWANIE
Podsumowując rozważania, warto zauważyć, że potrzeba wykorzystania analizy
śledczej na gruncie postępowania karnego jest coraz bardziej nagląca. Przepływ
informacji w przestrzeni elektronicznej oraz na nośnikach danych elektronicznych
jest każdego roku coraz większy, co powoduje ewolucję metod dobieranych w ramach prowadzonego postępowania przygotowawczego oraz wskazuje na potrzebę
wykorzystania mniej popularnych w praktyce kryminalistycznej rozwiązań, niejednokrotnie funkcjonujących na gruncie innych dyscyplin naukowych.
Zważyć należy, że analiza śledcza może doskonale służyć jako narzędzie porządkujące zbiory informacji pozyskiwanych z różnych źródeł w ramach pracy
operacyjno-rozpoznawczej organów ścigania, a także uzasadniające je w kontekście
prawnodowodowym, co w następstwie kolejnych przeobrażeń powinno pozwolić
na wyodrębnienie nowej metody na gruncie polskiej kryminalistyki.
Istniejące informatyczne narzędzia wspierające działania analityka są w stanie
zaspokoić potrzeby wynikające z ich prac i stanowią duże ułatwienie, pod warunkiem, że są one wykorzystywane z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych.
Dostępne narzędzia – zarówno darmowe, jak i z płatną licencją – pozwalają na
eksplorowanie obszarów z pozoru owianych tajemnicą, choć należy stwierdzić, że
są one niezastąpione. W przypadku braku dostępu do specjalistycznego oprogramowania wiele czynności można wykonać z pomocą kartki papieru czy narzędzi
biurowych dostępnych w prawie każdym komputerze, choć wymagałoby to większych kompetencji od osoby analizującej dane zagadnienia oraz dużego nakładu
pracy i czasu.
Warto zwrócić szczególną uwagę na obszar kryminalistycznego badania urządzeń mobilnych, a w dużej mierze telefonów komórkowych jako nośników ogromnej ilości danych, mogących mieć istotne znaczenie dla danego postępowania.
Niemniej, potrzeba właściwego kryminalistyczno-procesowego zabezpieczenia
potencjalnych dowodów dla celów kryminalistycznych badań komputerowych,
które pozwalają na akwizycję danych cyfrowych i mogą zostać poddane późniejszej analizie śledczej, wymaga współpracy policyjnych informatyków śledczych z
analitykami. Z całą pewnością należy stwierdzić, że obszar ten jest niezagospodarowany na gruncie polskiej kryminalistyki i może być podstawą do opracowania
w przyszłości metodyki kompleksowej opinii kryminalistycznej z obu obszarów.
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