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Powołany zarządzeniami Prezydentów Miasta Zabrze oraz staraniem Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej w Zabrzu, Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców Zabrza, pracuje już szósty rok. Wnioski, które zostały opracowane i umieszczone
w Raporcie „Diagnoza zagrożeń patologiami występującymi wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrza”, w 2005 roku
są cały czas wdrażanie. Jednym z nich jest cykl pomocników pn. „„Zabrzańskie Abecadło Pomocowe”.
Przedstawiamy Państwu zeszyt specjalny „Zabrzańskiego Abecadła Pomocowego” dotyczący zagrożeń
wynikających z korzystania z sieci internetowej. „W obszarze diagnozowanych zagrożeń, na pierwszy plan wyłania się
niebezpieczeństwo jakie grozi najmłodszym użytkownikom sieci. […] Globalna sieć pełna jest najróżniejszych treści,
z którymi niekoniecznie powinny zapoznawać się dzieci. […] Zainteresujmy się z kim i na jakie tematy nasze dziecko
koresponduje, rozmawiajmy z dzieckiem o potencjalnych zagrożeniach i symptomach jego pojawienia się” (ze wstępu
Pana mł. insp. Romana Rabsztyna - Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu).

Mamy nadzieję, że lektura pomocnika pomoże Państwu uzmysłowić sobie z jak wspaniałym, a jednocześnie
poważnym i niebezpiecznym zjawiskiem mamy do czynienia.
Zespół

W ramach „Zabrzańskiego Abecadła Pomocowego”. ukazały się:
A. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu; (wyd. I – 2006, wyd. II – 2009)
B. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych; (2006)
C. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych; (2007)
D. Policja i Straż Miejska w Zabrzu. Informator pomocowy; (2007)
E. A co po szkole? Informator pomocowy o zajęciach pozaszkolnych w Zabrzu; (2008)
F. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu; (2009)
G. Kibic!? Co o nim wiem? Informator pomocowy do zajęć wychowawczych z zakresu kultury kibicowania (2009)
H. Informator o możliwościach kształcenia w Zabrzu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010)
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Cyberprzestępc@!? Co o nim wiem?

Szanowni Państwo,
Rozwój oraz powszechność dostępu do sieci internetowej jest jednym z wyznaczników rozwoju naszej cywilizacji.
Spoglądając wstecz zaledwie dekadę, widać wyraźnie jak dynamicznie przyrosła liczba użytkowników Internetu. Praktycznie
z miesiąca na miesiąc następuje poprawa szybkości łącz. Zjawiskiem powszechnym staje się mobilny dostęp do sieci oraz tworzenie
ogólnodostępnych stref korzystania z Internetu. Momentami trudno nam sobie jest wyobrazić jak mogliśmy żyć bez dostępu do sieci
internetowej. Oczywiście Internet jest narzędziem niezwykle ułatwiającym życie, ale jednocześnie niesie za sobą szereg zagrożeń
i niebezpieczeństw - zwłaszcza dla ludzi młodych i bardzo młodych.
W obszarze diagnozowanych zagrożeń, na pierwszy plan wyłania się niebezpieczeństwo jakie grozi najmłodszym
użytkownikom sieci. Policja coraz częściej dociera do osób trudniących się rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej. Globalna
sieć pełna jest najróżniejszych treści, z którymi niekoniecznie powinny zapoznawać się dzieci.
Nie pozostawajmy bierni na te zagrożenia, zainteresujmy się z kim i na jakie tematy nasze dziecko koresponduje,
rozmawiajmy z dzieckiem o potencjalnych zagrożeniach i symptomach jego pojawienia się.
Innym źródłem niebezpieczeństw jakie niesie za sobą Internet są przestępstwa dokonywane przez osoby trudniące się
włamywaniem się na konta bankowe, łamaniem zabezpieczeń do kont, kart kredytowych, portali aukcyjnych itp. Otóż bez stosowania
wystarczających środków ostrożności, możemy stać się bardzo szybko ofiarą przestępstwa.
Opisane powyżej obszary zagrożeń możliwe do wystąpienia w trakcie korzystania z sieci internetowej są tylko maleńkim
wycinkiem zagadnienia. Oddając w Państwa ręce poradnik, w którym autorzy dogłębnie pochylają się nad różnymi aspektami
omawianej problematyki, wierzę, że jego lektura pomoże Państwu uzmysłowić sobie z jak wspaniałym, a jednocześnie poważnym
i niebezpiecznym zjawiskiem mamy do czynienia.
Używając nomenklatury medycznej można powiedzieć, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego starajmy się zapobiegać
potencjalnym zagrożeniom wynikającym z faktu korzystania z sieci. Zróbmy wszystko aby zdobycze nauki
i techniki współczesnego świata służyły dla człowieka, a nie przeciwko człowiekowi.
Komendant Miejski Policji w Zabrzu
mł. insp. Roman Rabsztyn
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Od autorów – zamiast wstępu...
Było piękne sierpniowe popołudnie, kiedy pan Kazio wrócił właśnie ze wczasów wraz z żoną oraz dziećmi.
W najlepsze trwało rozpakowywanie bagaży gdy okazało się, że po trzytygodniowym pobycie w górach, lodówka jest
zwyczajnie pusta. Żona pana Kazia – Ewa udała się więc do sklepu. Po zapełnieniu wózka w markecie potrzebnymi
artykułami udała się do kasy, gdzie pojawił się pierwszy problem – nie mogła zapłacić kartą. Ponieważ pozostały jej
jeszcze w portfelu pieniążki z wyjazdu zapłaciła nimi myśląc: „pewnie jakiś problem z łącznością, to nie możliwe
przecież, żeby nie było na koncie pieniędzy!”. Po powrocie do domu zastała męża siedzącego na schodach
i rwącego włosy z głowy. Po krótkiej rozmowie okazało się, że ich drugi, nowy samochód znanej marki, którego jeszcze
nie zdążyli nawet zarejestrować zniknął z garażu przy domu. Jak dziwiła się Pani Ewa? Nie ma nawet śladu po
włamaniu, wyważeniu drzwi czy rozwierceniu zamka…? Opowiedziała też mężowi o „zablokowanej” karcie. W tym
czasie z domu wybiegła młodsza córka i natychmiast podbiegając do ojca, zgłosiła mu pretensje, że ten schował jej
komputer bo nie chce żeby do późna w nocy korzystała z Internetu. I może było by wszystko w porządku gdyby nie fakt,
że Pan Kazio nic takiego nie zrobił. W tej samej chwili pod dom podjechał granatowy samochód z którego wysiadło
dwóch łysych panów. Podeszli do Pana Kazia i zapytali o nazwisko. Gdy ten im się przedstawił natychmiast wylądował
na ziemi z twarzą przyciśniętą ciężkim butem do asfaltu. Zadawali pytania nie szczędząc Kaziowi „komplementów”.
O jakiś aparat pytali. Za sześć tysięcy, że niby mu zapłacili, a nie dostali…, że nie pójdą na policję tylko mu twarz obiją
jak zaraz tych pieniędzy nie zwróci. Kazio oczywiście starał się być elokwentny na ile to możliwe jednak Panowie nie byli
skorzy do współpracy na cywilizowanym poziomie…
Dwa dni później pana Kazia na oddziale szpitalnym odwiedzili Panowie Policjanci z Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą. O jakimś wyłudzeniu mówili, siedemdziesięciu tysiącach złotych, popularnym serwisie
aukcyjnym… nic Pan Kazio nie kumał z tego – jak zwykła mawiać jego córka.
Kolejnego dnia na salę Pana Kazia dostawiono łóżko na którym wylądował młody człowiek po wypadku
motocyklowym. Szybko się zaprzyjaźnili. Kazio jako, że w lepszej kondycji pomagał „towarzyszowi niedoli”. Nawiązali
kontakt. Pan Kazio nie rozumiejąc swego położenia opowiedział młodemu człowiekowi co go spotkało. Ten roześmiał
się…
-

Co w tym śmiesznego? – spytał poirytowany śmiechem młodego człowieka Kazik.
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-

-

-
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Śmiesznego może nic – odparł młodzieniec – ale – kontynuował – chyba padłeś przyjacielu ofiarą swojej
własnej nieostrożności!
Tak, jasne byłem nieostrożny wyjeżdżając na wakacje na 3 tygodnie. Czy ty jesteś młody człowieku poważny?!
– mówił poirytowany – Zaraz mi powiesz, że sam się okradłem, a ta cała sytuacja to pozoranctwo i nic więcej?!
Wszystko zabezpieczyłem, dom ma alarm, zamki szyfrowe na drzwiach wejściowych i garażu, a samochód był
nowej generacji, bez kluczyka… na kartę chipową z PIN-em!
Nie denerwuj się bo to nic nie pomoże. – odparł młodzieniec.
Już przed urlopem mnie nieszczęścia spotykały, myślałem, że jestem przemęczony i urlop coś zmieni,
odpocznę, zacznę lepiej myśleć, wrócę do formy i wszystko wróci jakoś do normy.
Cóż się takiego stało przed tym urlopem? – zapytał młody człowiek uznając, że może Pan Kazio ochłonie
trochę jak się komuś wyżali.
Najpierw kontrakt, – zaczął Kazik – wycofał się kontrahent, później okazało się, że inny kontrahent po prostu
zbankrutował, firma nasza nie dostała pieniążków i miałem problem bo jestem dyrektorem działu reklamy
i marketingu, a przez to bankructwo kontrahenta Prezes o 70% obciął wydatki na reklamę, no i w łeb wziął mój
projekt marketingowy. Sam stres! Mówię ci! Ostatni miesiąc przed urlopem to jakaś makabra była!
To straszne! – litował się młody człowiek pozwalając Kazikowi kontynuować…
No i jeszcze ta awaria komputera – wszystkie dane straciłem… a kopii nie miałem! Przyszedł nasz informatyk,
wymienił dysk i wszystkie kwity musiałem na nowo robić. Co prawda był fachowiec który miał dane odzyskać
ale powiedział, że dysk jest tak uszkodzony, że nie można nic zrobić…
Rany! – krzyknął młodzieniec – Czy ty przypadkiem nie miałeś kodów do zamków w domu zapisanych na tym
dysku albo jakiś innych rzeczy które pomogły by komuś dostać się do twojego domu?
No miałem… - odpowiedział Pan Kazio i posmutniał – ale to nic… dysk jest i tak uszkodzony i nikt niczego się
z niego nie dowie.
Ha! Nic bardziej błędnego! Jestem informatykiem i wiem co mówię. Dzwoń do firmy która przysłała ci tego
fachowca od odzyskiwania danych.
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Kazio chwycił za komórkę. Po chwili rozmowy z Panią z firmy mina mu całkiem zrzedła. Dowiedział się bowiem,
że firma nie przyjmowała takiego zlecenia! Co więcej – ekspert o podanym nazwisku nigdy u nich nie pracował!
No to mamy jasność – powiedział młodzieniec – ów fałszywy serwisant odzyskał dane, znalazł na Twoim dysku
kody do zamków szyfrowych więc mógł wejść do domu, na komputerze córki pewnie korzystałeś z serwisu
aukcyjnego i poczty zaznaczając opcję zapamiętywania haseł – stąd bandzior uzyskał dostęp do Twojej poczty
oraz konta w serwisie aukcyjnym i powystawiał na Twoje nazwisko fikcyjne przedmioty za które otrzymał
zapłatę na zmienione przez siebie w ustawieniach konta serwisu aukcyjnego konto bankowe…
- No… ale… eeeee… – stękał Pan Kazio, by po chwili wykrztusić: no, a konto w banku i samochód?
- Sam nie wiem. – odparł młody człowiek – może karty do nich były w domu podczas waszej nieobecności…?
- No w istocie były… ale przecież złodziej nie znał PIN-u…- w tym momencie Pan Kazio zamarł.
Zaniepokojony młodzieniec zaczął go szturchać w ramię pytając:
-

-

Co Panu jest?
PIN… - odparł Kazio.
Młodzieniec zaczął się poważnie obawiać o kondycję psychiczną znajomego.

Normalnie PIN… był wszędzie ten sam… dzień i miesiąc urodzin mojej żony, a te daty są przecież na
dokumentach które były na służbowym… o ironio… uszkodzonym dysku – powiedział Pan Kazio opadając bez sił na
łóżko…
Czy wy drodzy czytelnicy chcielibyście stać się taki „Kaziem”?
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Zagrożenia i zasady bezpieczeństwa
„Cyberprzestępczość już dojrzała i przekształciła się w ogromny biznes. Przestępcy mogą szybko zarobić
ponosząc minimalne ryzyko, przez co ich szeregi cały czas rosną. Wraz z rozwojem technologii wzrasta też liczba okazji
dla przestępców - okazji mających globalny charakter, nieograniczony geograficznie zasięg i nie znających barier
językowych”
Greg Day, analityk ds. bezpieczeństwa w firmie McAfee

Cyberprzestępstwo
Na początku naszego podręcznika powiemy kim tak naprawdę jest cyberprzestępca rozwiewając mit który
kojarzy tę osobę z otyłą sylwetką człowieka noszącego grube okulary, odzianego w poplamioną koszulkę, spędzającego
setki godzin przed komputerem.
Jak wiemy przestępstwo jest czynem zabronionym pod groźbą kary, zawinionym oraz społecznie szkodliwym
w stopniu wyższym niż znikomy. Czym jest więc cyberprzestępstwo? Nosi ono wszelkie znamiona przestępstwa jednak
jedna cecha wyróżnia je spośród innych przestępstw. Jest to fakt iż do jego popełnienia wykorzystuje się komputer, sieć
teleinformatyczną lub inny sprzęt komputerowy, przy czym środki te można postrzegać w trojako: jako cel przestępstwa,
1
pośrednika w dokonaniu przestępstwa lub jako jego przyczynę . Korelując dwa wyżej przytoczone pojęcia oraz fakt iż do
poruszania się w świecie nowoczesnych technik informacyjno-informatycznych konieczna jest rozległa wiedza
otrzymujemy obraz przeciętnego cyberprzestępcy. Jawi się on nam jako osoba inteligentna, posiadająca znaczny zasób
wiedzy z zakresu informatyki, a niejednokrotnie i psychologii, która dodatkowo pozbawiona jest moralnych wątpliwości co
pozwala jej na popełnianie czynów niezgodnych z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Fakt ten
potwierdzają postacie znanych hackerów takich jak: Kevin David Mitnick, Tsutomu Shimomura, Adrian Lamo, MafiaBoy
(personaliów nie ujawniono ze względu na prawo obowiązujące w Kanadzie), Anthony Chris Zboralski, Garry McKinnon,
2
Dan Farmer, Robert Tappan Morris, Kevin Poulsen czy Justin Peterson znany jako Agent Steal .
1

źródło: www.symantec.com – stan na dzień 15.08.2010r.
szersze informacje na temat tych postaci można znaleźć w Internecie pod adresem: http://hack.pl/baza-wiedzy/znani-hakerzy.html - stan na dzień
01.08.2010r.
2

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

12

Cyberprzestępc@!? Co o nim wiem?

Cyberprzestępca
Kim on jest i jakie ma cele?
Przede wszystkim, na samym początku naszych rozważań nad cyberprzestępczością musimy uzmysłowić sobie
o jak szerokim zakresie działań mówimy. Bardzo często cyberprzestępcę postrzegamy jako jednostkę młodą, której
głównym zajęciem jest łamanie zabezpieczeń przed kopiowaniem nowego oprogramowania i udostępniania go w sieci.
Część nazwy naszego przestępcy zawierająca zwrot „cyber” mylnie odnosi go do działania jedynie
w przestrzeni cybernetycznej często mylonej z przestrzenią wirtualną bowiem jego zakres działania jest najczęściej –
jeśli jest on oczywiście świadomym swego postępowania – rozszerzony na wiele innych aspektów życia.
Zauważyć należy, że to właśnie określenie sprawia, że wielu z nas, a przynajmniej znacząca większość lokuje
takiego przestępcę jedynie w roli kogoś kto do popełnienia świadomie czynu zabronionego wykorzystuje komputery. Nic
bardziej mylnego. Cyberprzestępca bowiem przez lata ewoluował. Od prostej postaci – wykorzystującej świadomie
jedynie komputery do popełniania nieskomplikowanych, utrudniających innym życie czynów, do postaci niejednokrotnie
wielce wyrafinowanej, posługującej się nie tylko systemami i sieciami komputerowymi ale i wszystkimi innymi dostępnymi
technikami i technologiami wykorzystującymi przepływ informacji.
Działanie to rozszerzyło się na takie dziedziny życia codziennego jak, użytkowanie bankomatów, telefonów
stacjonarnych i komórkowych, systemów alarmowych, zamków szyfrowych, systemów bankowości elektronicznej
pozainternetowej (kioski, wpłatomaty) czy inżynierię społeczną.
Innym godnym zauważenia faktem jest to, że w dobie wszechobecnej informatyzacji i rozbudowanych
uregulowań prawnych niemal każdy z nas może stać się nieświadomie osobą jaką na co dzień klasyfikujemy w kategorii
„cyberprzestępca”. Jak? – zapytacie. Zadajmy sobie więc pytania następującej treści: czy idąc do księgarni kradnę
książki? czy idąc do sklepu z akcesoriami komputerowymi kradnę jakieś podzespoły lub programy? czy idąc do sklepu
muzycznego wynoszę potajemnie płyty lub kasety z nagraniami? Zapewne wszyscy czytający odpowiedzieli na te
pytania przecząco. Przyjrzyjmy się teraz naszym działaniom w sieci Internet i zadajmy sobie podobne pytania: czy
ściągnąłeś kiedykolwiek jakikolwiek utwór muzyczny z sieci? czy ściągnąłeś kiedykolwiek z sieci e-booka? czy pobrałeś
kiedykolwiek z sieci program komputerowy który później zainstalowałeś i wykorzystałeś? Tym razem zapewne większość
odpowiedziała na te pytania twierdząco. Teraz zadajmy sobie jeszcze trud odpowiedzi na pytanie: czy pobrane przeze
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mnie dane były zawsze udostępniane na licencji umożliwiającej darmowe korzystanie z nich? Czy może autorowi
należało się jakieś wynagrodzenie za włożoną pracę i trud tak samo jak autorowi „papierowej” książki, programu
kupionego na CD w sklepie, czy muzykowi którego najnowszy album kupiliśmy tydzień temu w pobliskim sklepie
muzycznym? Jeśli tak to czy zapłaciłem/am za to?
Tu właśnie zaczyna się cienka linia oddzielająca zwykłego człowieka od cyberprzestępcy. Problem z grubością
tej granicy polega na fakcie jej rozmywania się w myśl przysłów, że okazja czyni złodzieja, a nieświadomość jest
najsłodszą formą niewiedzy. Teraz wystarczy jedynie określić czy pobierając i korzystając z treści umieszczonych w sieci
jeżeli łamiemy prawo to czynimy to świadomie czy też stajemy się ofiarami własnego braku wiedzy. Jeśli łamiemy prawo
nieświadomi tego… cóż… „ignorantia iuris nocet” (nieznajomość prawa szkodzi) i nie miejmy wówczas pretensji za
ewentualne konsekwencje naszych czynów. W końcu wywołane one będą tym, że nie przeczytaliśmy licencji, nie
wiedzieliśmy co to jest P2P czy torrent. Jeśli czynimy to świadomie… dokończenie tego zdania pozostawiamy wam
drodzy czytelnicy.
My zajmiemy się w niniejszym poradniku jedynie kategoriami przestępstw w kontekście tego co powinniśmy
wiedzieć by nie paść ich ofiarami i by ich nieświadomie nie popełniać. Będzie to miało również na celu uświadomienie
Wam jak szeroki jest zakres działań cyberprzestępców i z jak niejednokrotnie inteligentnymi i wyrafinowanymi ludźmi
przyjdzie Wam się spotkać poruszając się po wirtualnych światkach.

Komputer w domu – od czego zacząć?
Oto nadszedł dzień w którym owa maszyna trafiła pod dach naszego domostwa. Z reguły składamy taki zestaw,
bądź robi to za Nas pan z firmy w której sprzęt zakupiliśmy i wciskamy przycisk oznaczony napisem „POWER” lub
mający charakterystyczny symbol okręgu przeciętego kreseczką. Gdy tylko okaże się, że komputer działa i ładuje się
zainstalowany w sklepie system operacyjny, z reguły sprzęt zaczynają okupować nasze pociechy… i… ani chwili nie
zastanawiamy się czy system operacyjny zainstalowany w komputerze jest legalny, jakie są w nim zainstalowane
programy, jakie są w nim umieszczone obrazki, ani nad tym na jaką stronę internetową za chwilę wejdzie nasze dziecko
bądź jego kolega/koleżanka. A przecież to ma znaczenie…
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Czy ja mam legalne oprogramowanie?
System operacyjny
Pierwszą rzeczą jaką powinniśmy się zainteresować jest to czy posiadamy legalny system operacyjny. System
operacyjny jest podstawowym oprogramowanie każdego komputera osobistego (ang. Personal Computer – stąd
popularny slangowy PeCet). Najczęściej występującymi systemami operacyjnymi na rynku indywidualnym są systemy
®
®
firmy Microsoft – tyczy się to całej rodziny Windows (Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/7). Cechą tych systemów jest
fakt iż nie są one darmowe, a możliwość ich wykorzystania jest ograniczona postanowieniami licencji. Samych wersji
systemów Windows jest wiele, podobnie jak wiele jest rodzajów licencji na których są one udostępniane klientom.
Ważnym elementem świadczącym o legalności systemu z rodziny Windows jest specjalna naklejka dostarczona wraz
z systemem, którą należy umieścić na obudowie komputera w którym system jest zainstalowany.
Nieco niżej przedstawiamy państwu wygląd takiej naklejki. Oczywiście w zależności od wersji systemu
operacyjnego będą się one różniły jednakże podstawowe wyróżnione na naklejce elementy są zachowane na każdej
z nich. Naklejka ta to tak zwany COA (ang. Certificate of Authenticity) czyli Certyfikat Autentyczności. Jak pisze na swojej
®
stronie internetowej producent oprogramowania Windows : „Bez tego certyfikatu użytkownik nie ma prawnego
pozwolenia na uruchamianie oprogramowania firmy Microsoft. Certyfikat Autentyczności nie jest licencją na
oprogramowanie. Jest to jedynie wizualny identyfikator pomagający w ustaleniu, czy używane oprogramowanie firmy
Microsoft jest legalne. Certyfikat Autentyczności nie powinien być nigdy kupowany osobno (bez oprogramowania,
którego autentyczność potwierdza).”
Innymi systemami operacyjnymi jakie można spotkać na rynku indywidualnym są systemy takie jak Linux
(w różnych dystrybucjach Np.: Ubuntu, Debian, RedHat Linux), UNIX, FreeBSD, BeOS itd. Podobnie jak w wypadku
systemów firmy Microsoft tak i te udostępniane są na różnych licencjach. Ciekawostką jest w tym miejscu fakt iż
większość tych licencji pozwala na nieodpłatne użytkowanie tych systemów, a systemy same w sobie stanowią tzw.
Oprogramowanie Otwarte (ang. Open Source) co oznacza, że jeśli tylko potrafimy to możemy je zmieniać jak nam się
tylko spodoba, dostosowując je w ten sposób do swoich potrzeb. Nie zapominajmy jednak, że użyliśmy słowa
„większość”, a nie „wszystkie” – przed zainstalowaniem w komputerze jakiegokolwiek systemu operacyjnego (czy innego
oprogramowania) zawsze powinniśmy się zapoznać z treścią licencji na jakiej jest on (ono) udostępnianie. Jeśli problem
stanowi obcy język w jakim jest licencja napisana z całą pewnością przyjdzie nam z pomocą witryna internetowa
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producenta oprogramowania. Możemy z niej przecież skorzystać u znajomych lub uruchomić jakiś system z płyty CD
co do którego mamy pewność, że jest darmowy (np. Ubuntu).
Przykładowa naklejka licencyjna systemu Microsoft Windows XP
Professional. Widać, że zawiera elementy, które są ważne z punktu
widzenia licencjobiorcy dla udowodnienia legalności oprogramowania
oraz w celu umożliwienia jego zainstalowania:
-

rodzaj systemu,

-

dystrybutor (nie zawsze występuje)

-

Produkt Key – klucz produktu (potrzebny do instalacji)

-

Numer Seryjny

-

adres w sieci Internet pod którym można znaleźć
informacje na temat licencji, legalności oprogramowania
oraz cech jakimi charakteryzują się oryginalne wersje
programów
i systemów

Jeśli decydujesz się jednak na korzystanie z systemu komercyjnego np. firmy Microsoft powinieneś zapoznać
się z warunkami jego udostępniania przez producenta. W kwestii wyżej wymienionego Certyfikatu Autentyczności
większą ilość wiadomości na jego temat znajdziesz na stronie internetowej firmy Microsoft znajdującej się pod adresem:
http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=pl&pg=coa.
Zauważ również iż w przytoczonym przez nas cytacie jest wyraźnie mowa o tym, że certyfikat ten nie jest
licencją. Aby w legalny sposób korzystać z takiego oprogramowania należy przede wszystkim dowiedzieć się, gdzie
można je legalnie nabyć oraz jaka wersja dla jakiego użytkownika jest przeznaczona. Informacje takie można zdobyć na
®
stronach internetowych producenta oprogramowania. W wypadku oprogramowanie Windows stosowne informacje
można znaleźć pod adresem: http://www.microsoft.com/howtotell/content.aspx?displaylang=pl&pg=prepurchase.

Programy i gry – czyli kontrola zainstalowanego oprogramowania
Aby w pełni korzystać z możliwości jakie oferuje nam komputer musimy w nim zainstalować odpowiednie
oprogramowanie poza oczywiście systemem operacyjnym. Tutaj wybór jest gigantyczny. Mamy wiele różnych
programów, służących różnym celom i… tak samo wiele różnych licencji, które warunkują możliwość ich użytkowania.
Często cena danego programu jest czynnikiem determinującym jego zakup. Często też w naszych, polskich, warunkach
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wielu użytkowników z powodu ceny oprogramowania decyduje się na „próbne” jak później tłumaczą, zainstalowanie
nieautoryzowanej kopii czyli po prostu pirackiej wersji danego oprogramowania, w której zostały złamane zabezpieczenia
przed nielegalnym kopiowaniem i dystrybuowaniem.
Takie zachowania oprócz tego, że pociągają za sobą konsekwencje karne, mogą narazić nas na niemałe
kłopoty związane z funkcjonowaniem naszego komputera. Wersje nielegalne często zaopatrywane są w różnego typu
dodatki takie jak wirusy, oprogramowanie szpiegujące i tym podobne mające na celu niejednokrotnie nie tylko
uprzykrzenie życia dla samej zabawy ale również narażenie nas na konkretne straty materialne. O tym jakie
konsekwencje może spowodować zainstalowanie takich „atrakcyjnych dodatków” napiszemy w dalszej części poradnika.
Wracając jednak do tematu kosztów jakie wiążą się z zakupem legalnego oprogramowania należy wspomnieć,
że obecnie niemal każdy płatny program ma swój darmowy odpowiednik. Owszem może to być program nieco gorszej
jakości, jednak godnym zastanowienia jest fakt czy aby na pewno program płatny, przygotowany dla profesjonalistów
posiadający mnóstwo funkcji jest nam w domu potrzebny. Rozważmy to na przykładzie edytora tekstu. Istnieje
rozwiązanie płatne znanej firmy, posiadające mnóstwo funkcji i ulepszeń oraz oprogramowanie darmowe realizujące
podobną funkcję. Zadajmy sobie teraz pytanie: dlaczego mam kupować drogi komercyjny program, z mnóstwem funkcji,
a już w szczególności instalować jego nielegalną kopię skoro wykorzystam zaledwie 5% jego możliwości, z których to
pięciu procent wszystkie znajdę w darmowym odpowiedniku?
W tej materii jest tak jak w starym porzekadle: „koniec języka za przewodnika”. Zapytaj więc znajomych,
porozmawiaj z fachowcami, zaglądnij na fora internetowe jeśli nie stać Cię na zakup komercyjnego oprogramowania.
Z całą pewnością znajdziesz odpowiedzi na zadane pytania oraz odpowiednie darmowe programy korzystanie z których
nie narazi Cię na konflikt z prawem i inne nieprzyjemności.
Kluczem do sukcesu podczas wybierania konkretnego oprogramowania jest dokładne przemyślenie co tak
naprawdę jest nam potrzebne i jakie powinno spełniać wymagania.
Sprawa w znaczący sposób komplikuje się w wypadku gier komputerowych. Przeważająca większość gier to
bowiem produkty typowo komercyjne, nastawione na zysk. W niewielu wypadkach, w przeciwieństwie do programów
użytkowych, znalazły się grupy zapaleńców, które tworzyły by ich darmowe odpowiedniki, poświęcając swój czas
i środki, choć takie się zdarzają – przykładem może być dobrze znany projekt Open Arena (http://www.openarena.ws).
Jeśli więc chcecie waszym pociechom sprawić przyjemność w niejednym wypadku będzie trzeba liczyć się z pewnym
wydatkiem.
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Niżej pokazaliśmy jak uzyskać listę zainstalowanego oprogramowania na przykładzie systemu Windows XP:
KROK 1:
uruchom Panel Sterowania klikając Menu START  Ustawienia
 Panel Sterowania.

KROK 2:
w panelu sterowania wybierz aplet Dodaj lub usuń programy

KROK 3:
wyświetliła
się
lista
oprogramowania
zainstalowanego
w komputerze; zauważ, że jest na niej dostępna opcja Usuń umożliwiająca deinstalację oprogramowania, które nie jest nam
potrzebne, lub na korzystanie z którego wygasła nam licencja

Oczywiście lista zainstalowanych aplikacji dostępna jest w każdym systemie, a podany przykład jest jedynie
poglądowym. Szczegółowe informacje na temat zarządzania programami zainstalowanymi w komputerze znajdziecie
Państwo w plikach pomocy systemu jaki macie zainstalowany na swoim komputerze lub w Internecie, my natomiast
powiemy o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Chodzi o programy, które nie pokażą się w liście zainstalowanego
oprogramowania. Dzieje się tak dlatego, że nie wszystkie programy wymagają instalacji. Część programów pobranych
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z Globalnej Sieci po prostu działa po uruchomieniu ich głównego pliku wykonywalnego (noszącego w systemach
Windows rozszerzenie *.exe). Te programy też posiadają licencje z którymi należy się zaznajomić, a w celu dalszego
użytkowania takich programów – wypełnić jej postanowienia. Niestety jedyną metodą na odnalezienie tego typu
programów jest manualne przeanalizowanie zawartości naszego komputera.

Kontrola plików zapisanych na nośnikach
Ponieważ częstym problem w kwestii łamania praw autorskich stanowią inne pliki niż tylko te powiązane
z zainstalowanymi programami – na przykład pliki zawierające filmy lub muzykę – do pozostania w zgodzie z prawem
przyda nam się umiejętność określenia czasu w jakim został zapisany na dysku naszego komputera bowiem jak
dowiemy się z części tratującej o aspektach prawnych zagadnień związanych z prawem autorskim, przyda nam się do
stwierdzenia czy dany plik posiadamy legalnie, czy też powinniśmy go usunąć.
Wszystkie systemy umożliwiają nam sprawdzenie dokładnej daty i czasu w jakim plik został zapisany na dysku
twardym. Aby tego dokonać należy odnaleźć określony plik, a następnie uzyskać dostęp do jego właściwości.
W systemie Windows XP wygląda to następująco:
KROK 1:

KROK 2:

kliknij prawym przyciskiem
myszki na plik który Cię
interesuje; z menu które się
ukazało
wybierz
opcję
Właściwości

z formatki która się ukazała
odczytaj czas utworzenia
pliku; czasem przydatna jest
też wiedza na temat czasu
ostatniej
modyfikacji
lub
użycia

Powyższe kontrole nabierają szczególnego znaczenia w świetle faktu, że z komputera może korzystać więcej
niż jedna osoba. Istnieje przecież możliwość, że Ty jako właściciel komputera będziesz starannie dobierać
oprogramowanie tak aby komercyjne było legalne, a te które jest darmowe było jak najlepiej dobrane do potrzeb
użytkowników, natomiast inny użytkownik pod wpływem bliżej nieznanych Ci okoliczności zainstaluje jakieś inne
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oprogramowanie lub pobierze na dysk twardy pliki w sposób naruszający prawa autorskie np.: film czy muzykę. O tym
dalej.
Nie ukrywamy, że pisząc wyżej słowa „inny użytkownik” mamy na myśli głównie dzieci. Powodów takiej sytuacji
jest kilka. Dzieci, jak mianowicie wiadomo, bardzo szybko chłoną wiedzę, także tę związaną z technicznymi aspektami
eksploatacji komputerów. Niestety pomijają one najczęściej ważne kwestie takie jak legalność czy bezpieczeństwo
oprogramowania. Wspomnieć też należy, że dziecko pozostawione przy komputerze same sobie, z właściwą sobie
ufnością często potraktuje każdą treść jako przyjazną czy użyteczną niezależnie od tego jaka ona naprawdę będzie.
Tutaj zaczyna się rola osób dorosłych czyli nas. To właśnie nasza wiedza i świadomość problemu, a nie najlepsze
programy zabezpieczające stanowią najlepszą ochronę młodego człowieka przed agresywnymi treściami, a nas
samych przed katastrofalnymi skutkami niekontrolowanego użytkowania komputerów przez dzieci i innych
użytkowników. Programy służące do nadzoru oraz wbudowane w systemy operacyjne funkcje kontroli dostępu z
pewnością jednak będą pomocne.

Jaki to plik?
Innym ważnym aspektem w walce z nielegalnie posiadanymi treściami cyfrowymi jest znajomość typów plików.
Jak pewnie każdy z użytkowników komputera zauważył nazwa pliku składa się z pewnego stałego elementu rozszerzenia następującego po kropce. Rozszerzenie to jest w systemach z rodziny Microsoft obligatoryjne do
prawidłowego skojarzenia pliku z programem umożliwiającym jego otwarcie, choć nie zawsze jest ono wyświetlane.
W systemach z rodziny *NIX sprawa ma się nieco inaczej jednak nie będziemy tutaj roztrząsać kwestii technicznych.
Stwierdzamy jedynie, że rozszerzenie nazwy składające się zazwyczaj z trzech znaków jest niezwykle pomocne
w określeniu typu danych przechowywanych przez w pliku. Wymienienie wszystkich możliwych typów plików znacznie
przekroczyłoby ramy całego niniejszego opracowania, toteż przytoczymy jedynie kilka z nich, które są najczęściej
używane i przy użyciu których najczęściej są popełniane przestępstwa poprzez magazynowanie nieautoryzowanych
treści.
Popularne pliki dźwiękowe to:
*.mp3, *.mp3pro (może też być zapisany jako *.mp3, *.mp4, *.ogg (Ogg Vorbis), *.qt (Quick Time Audio),
*.ra (Real Audio), *.wma (Windows Media Audio), *.rmf (Rich Music Format), *.wav (Wale), *.aif (AIF,
AIFF, AIFC, AIFR), *.mp2, *.mpg, *.mpe, *.mpeg, *.mpeg2.
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Popularne pliki audio-wideo:
*.avi, *.mpeg, *.mpeg4, *.mov (Quick Time), *.asf, *.wmv, *.rm (Real Movie), *.divx, *.xvid, *.ogg, *.ogm,
*.mkv (матрёшка)
Popularne pliki dokumentów tekstowych lub arkuszy kalkulacyjnych:
*.txt, *.doc (MS Word), *.docx (MS Word, Open Office Writer), *.odf, *.odt, *.ods, *.pdf, *.rtf, *.stw, *.mcw
(Microsoft Wird dla platformy Macintosh), *.123, *.xls, *.pps, *.ppt, *.sxi, *.odp
Popularne pliki graficzne:
*.jpg, *.jpeg, *.djvu, *.tiff, *.png, *.bmp, *.xcf, *.psd, *.svg, *.cdr, *.swf, *.eps
Posiadanie na dysku twardym czy innym nośniku plików służących do przechowywania dźwięku, filmów,
czy dokumentów nie musi stanowić o tym, że na naszym komputerze jest umieszczona nielegalna treść. Pliki te możemy
użytkować zupełnie legalnie bowiem prawo własności autorskich i tym podobnych zależy od konkretnych danych
przechowywanych w danym pliku. Oznacza to, że jeśli posiadamy jakiś utwór na dysku twardym za korzystanie
lub posiadanie którego uiściliśmy stosowne opłaty plik taki możemy zupełnie legalnie przechowywać i użytkować.
WAŻNE! Czy wiesz za co płacisz?
W tym miejscu pozwolę sobie na drobną dygresję – aczkolwiek niezmiernie ważną – na temat wnoszenia opłat za pobieranie utworów. Należy
rozróżnić opłatę za pobranie utworu, a więc za transfer danych od opłaty za nabycie utworu w sensie uiszczenia stosownego honorarium wobec
autora(ów) utworu. Proszę zwrócić uwagę na fakt istnienia serwisów umożliwiających odpłatne udostępnianie danych. Przykładem takiego serwisu może
być strona www.chomikuj.pl. Płacimy tutaj za możliwość pobierania plików czyli za udostępniony transfer, a nie za prawo do użytkowania konkretnych
utworów. W takim wypadku płacąc za transfer, czy udostępnioną przestrzeń do przechowywania plików de facto nie płacimy za prawo do utworu.
Pobierając więc cokolwiek z takich serwisów powinniśmy zadać sobie pytanie czy właściciel konta udostępniającego pliki ma prawo do rozpowszechniania
utworów w tych plikach przechowywanych. Konkluzja jest więc taka, że pewnie wielu z użytkowników komputerów zapłaciło za możliwość pobrania
utworów, nazwijmy to po imieniu, pirackich, nielegalnych, do rozpowszechniania których udostępniający nie miał prawa, i mimo to żyją w błędnym
przekonaniu, że skoro zapłacili, to utwór posiadają legalnie – nic bardziej błędnego była to opłata dla serwisu za transfer czy powierzchnię do
przechowania danych, a nie honorarium dla autora, dające nam możliwość zgodnego z prawem użytkowania utworu Powinniśmy wiedzieć za co płacimy,
a kluczem do sukcesu jest tutaj jest dokładne przeczytanie regulaminu serwisu udostępniającego pliki i znajomość obowiązujących regulacji prawnych.
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Administrator
Każdy system operacyjny obecnie eksploatowany daje możliwość zarządzania dostępnością poszczególnych
swoich funkcji i zasobów. Począwszy od sterowania możliwościami instalowania oprogramowania po dostępność
poszczególnych zasobów znajdujących się w komputerze.
Dla nas najistotniejszą rzeczą jest posiadanie możliwości tworzenia w systemie indywidualnych kont dla
poszczególnych użytkowników i zarządzania ich uprawnieniami.
Teraz pewnie wielu z Was zastanawia się nad tym tajemniczym słowem – administrator. Przez wiele lat rozwoju
informatyki w naszym kraju utarło się, że ludzie z branży informatycznej posługują się skomplikowanym i w zasadzie
nikomu poza nimi nie zrozumiałym slangiem, w którym zwyczajne słowa nabierały znaczenia, którego osoba
niewtajemniczona nie jest w stanie zrozumieć. Nic bardziej mylnego. Wszystkie określenia spotykane w świecie
informatyki mają bowiem swój rodowód w powszechnej mowie, a jedyny problem może stanowić fakt iż posiadają one
anglojęzyczne pochodzenie. Wróćmy jednak do naszego administratora. Jest on osobą posiadającą specyficzne
uprawnienia w systemie – dające mu większe możliwości niż mają pozostali użytkownicy. Możliwości te związane są
z zarządzaniem systemem. Dają one przeważnie sposobność decydowania o tym, kto w danym systemie może
pracować i na jakich prawach.
Tak specyficzne uprawnienia dają nie tylko możliwości ale również niosą pewne, całkiem znaczne, zagrożenia.
Osoba posiadająca dostęp do konta administratora w większości wypadków może zrobić w systemie wszystko.
Wyobraźmy sobie więc co mogło by się stać gdyby osoba nieuprawniona do pracy w systemie lub posiadania zawartych
w nim informacji uzyskała takie uprawnienia?
WAŻNE! Kiedy pracujemy na koncie z uprawnieniami administratora?
Konta z uprawnieniami administratora powinno być wykorzystywane jedynie do pracy wymagających tak szerokich uprawnień. Codzienna
praca na koncie administratora, czyli wykorzystywanie go do zadań w których tak szerokie uprawniania nie są wymagane naraża nasz system na
niebezpieczeństwo. Ułatwia to osobom niepożądanym łatwiejsze zdobycie dostępu do szerszych uprawnień, jak również w wypadku niektórych wirusów
komputerowych ułatwia ich rozprzestrzenianie się.

W domowych komputerach zazwyczaj jedna lub więcej osób ma uprawniania administratora. Jeśli zdarzy się
tak, że więcej osób musi mieć takie uprawnienia zadbajmy o to by tylko absolutne minimum osób je posiadało. Jeśli
wystarczy jedno konto z takimi uprawnieniami zadbajmy by faktycznie było tylko jedno.
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Jakie uprawnienia i dla kogo?
Nad odpowiedzią na tak postawione pytanie można by prowadzić wielogodzinne dyskusje. Dzieje się tak
ponieważ przydzielanie uprawnień użytkownikom, zwłaszcza w mocno rozbudowanych systemach informatycznych
wiąże się z bezpośrednim oddziaływaniem na bezpieczeństwo tych systemów. Na szczęście w warunkach domowych
nie będziemy musieli prowadzić szczegółowych rozważań na te tematy ponieważ sytuacja wymaga zachowania jedynie
elementarnych zasad bezpieczeństwa. W systemach stosowanych dla potrzeb domowych mamy zazwyczaj tylko trzy
możliwości: albo konto czynimy kontem zwykłego użytkownika i wówczas ma ono najmniejsze przywileje, albo ustalamy
jego rodzaj na poziom użytkownik zaawansowany i dajemy mu tym sposobem uprawnienia, które pozwalają na instalację
niektórych programów oraz zmianę niektórych ustawień, albo też czynimy konto kontem administratora, co pociąga za
sobą nadanie jego użytkownikowi „władzy absolutnej”. Użytkownik zaawansowany jest często porównywany do znanego
z systemów z rodziny *NIX (Linux, UNIX itp.) superużytkownika (ang. superuser), jednak porównanie takie z pewnych
względów technicznych jest zupełnie nieprawidłowe. Korzystając z systemów zarówno firmy Microsoft jak i innych tak
naprawdę mamy całą gamę możliwości ograniczania funkcjonalności kont użytkowników. My jednak pozostaniemy przy
naszym nie skomplikowanym podziale, a osoby zainteresowane głębszymi aspektami tego tematu odsyłamy w tym
miejscu do dokumentacji systemu wydanej przez jego producenta.
W wypadku kont których posiadaczami są dzieci uprawnienia zawsze powinny być możliwie jak najmniejsze.
Powinniśmy uniemożliwić instalowanie programów, a także w wypadku bardzo młodych amatorów komputeryzacji
zainstalować specjalne oprogramowanie filtrujące określone, potencjalnie szkodliwe, treści. Pamiętajmy o skutecznym
przeciwdziałaniu możliwości korzystania przez dzieci z plików wytworzonych lub pobranych przez innych użytkowników.
Systemy MS Windows XP/VISTA/7 dają możliwość „uznania plików za prywatne” już na etapie tworzenia konta danego
użytkownika.
Zarządzając systemem uprawnień należy pamiętać, że raz podjęte decyzje nie są wiążące na całe życie
instalacji systemu, a administrator w każdej chwili może poszerzyć lub zawęzić zestaw uprawnień przydzielonych
użytkownikowi. Jest to bardzo praktyczna możliwość, zwłaszcza w kontekście użytkowania komputera przez dzieci.

W sieci
Największym ułatwieniem dla współczesnego człowieka, a jednocześnie ogromnym zagrożeniem dla niego jest
możliwość łatwego i szybkiego przesyłania nawet wielkich ilości informacji na odległości ograniczone to tej pory „jedynie”
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do rozmiarów naszej planety. Takie możliwości ułatwiają życie w zakresie dostępu do kont bankowych, przeprowadzania
rozmów czy konferencji w skali globalnej bez wychodzenia zza biurka, przesyłania dokumentów i ich uwiarygodniania,
i wszystkiego co tylko można w jakikolwiek sposób powiązać z przesyłaniem informacji. Ta szybkość i wydajność ma
jednak również ciemne strony. Dając takie możliwości szerokiej społeczności, umożliwiono także korzystanie z nich
ludziom o nieczystych intencjach oraz takim dla których wykorzystywanie słabych stron ludzkiej psychiki oraz systemów
teleinformatycznych służy w tej chwili jedynie generowaniu własnych zysków w sposób odległy od legalnego, zgodnego
z prawem działania.
Przez wzgląd na powyższe tytuł tego rozdziału należy odczytywać dwojako: po pierwsze dosłownie gdyż
większość niebezpieczeństw czyha na nas w sieciach komputerowych, po drugie – w przenośni: bowiem po przeczytaniu
niniejszego opracowania zrozumiecie Państwo jak wielką „sieć – pułapkę” może stanowić nieświadome korzystanie
z komputerów i sieci komputerowych.

Potencjalne zagrożenia o ochrona przed nimi
Kradzież tożsamości
To enigmatyczne dla wielu ludzi pojęcie w rzeczywistości jest bardzo proste do zdefiniowania, a jednocześnie
w kontekście wykorzystania w sieciach komputerowych stanowi niezwykle niebezpieczne zjawisko.
WAŻNE!
Kradzież tożsamości (ściślej fałszerstwo tożsamości) jest to celowe używanie danych osobowych innej osoby, adresu zameldowania, numeru
PESEL, danych logowania do określonych systemów itp. w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do pewnych usług lub zasobów. Najczęściej celem
uzyskania takiego dostępu jest chęć zdobycia korzyści – najczęściej majątkowych – kosztem ofiary której tożsamość została skradziona (sfałszowana).

Najpowszechniej kradzieże tożsamości wywołane są przez brak uwagi i wiedzy ofiary. Występują one nie tylko
w sieciach komputerowych czy jednostkowych systemach ale również na płaszczyźnie fizycznej (np. poprzez kradzieże
i fałszowanie dokumentów). My jednak zajmiemy się komputerową wersją kradzieży tożsamości.
Załóżmy teraz, że Ty czytelniku jesteś posiadaczem konta w systemie aukcyjnym. Pewnego dnia otrzymujesz
wiadomość e-mail od administratora tego systemu z prośbą o kliknięcie w link umieszczony w tej wiadomości i na tak
otwartej stronie internetowej o zalogowanie się do systemu. Od razu przypominasz sobie, że gdy zakładałeś konto w tym
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portalu przeczytałeś w regulaminie, że administrator tego systemu nigdy nie prosi o takie rzeczy. Na wiadomość więc
reagujesz w jedyny słuszny sposób – informujesz właściwego administratora o zajściu i nie wykonujesz poleceń
zawartych w wiadomości e-mail. Jesteś bezpieczny, a resztą zajmie się administracja portalu. Taką samą wiadomość
otrzymała jednak większa ilość użytkowników. Część z nich wykonała polecenia zawarte we wiadomości jaką otrzymali.
Niestety cel linku w tej wiadomości jedynie udawał stronę logowania oryginalnego serwisu i tym sposobem do bazy
danych przestępcy trafiła ich nazwa użytkownika oraz hasło. Teraz wystarczy, że przestępcy w ustawieniach kont
zmienią hasła oraz numery kont bankowych, a pieniążki za fikcyjnie wystawione towary będą trafiały na ich konta.
Niestety – ścigany za to będziesz Ty.
To jeden z wielu scenariuszy. Najprostszy i dla przestępcy najmniej skuteczny, bowiem świadomość społeczna
rośnie i coraz mniej osób daje się nabierać na tym podobne podstępy – bywają jednak wyjątki. Niżej zamieściliśmy kilka
porad, które skutecznie poprawią poziom bezpieczeństwa i ograniczą możliwość wystąpienia nieprzyjemności
spowodowanych kradzieżą tożsamości:
1.

Chroń swój PESEL. Nigdy nie udostępniaj swojego numeru PESEL nikomu o ile nie zajdzie taka
konieczność. Jeśli musisz to uczynić zawsze pytaj w jakim celu odbiorcy jest potrzebna taka
informacja. Nigdy nie podawaj tej informacji osobie, która prosi Cię o to przez telefon, ponieważ nie
masz możliwości zweryfikowania kim naprawdę jest dzwoniący. Nigdy nie przekazuj numeru PESEL
w poczcie elektronicznej. Powyższe dotyczy również numeru dowodu osobistego.

2.

Pozbywaj się niepotrzebnych dokumentów w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Dokumenty
takie jak wyciągi z kont bankowych, wnioski kredytowe, zaświadczenia o zarobkach, dowody zapłaty
kartą kredytową i tym podobne, a także ich kopie całkowite lub częściowe są źródłem informacji, które
mogą zostać wykorzystane przez przestępców, a wielu z Was pewnie zdziwiło by się wiedząc jakie
informacje na temat danej osoby można znaleźć w jej koszu na śmieci. Przemyśl swoje potrzeby w tym
zakresie – może warto zainwestować w niszczarkę do papieru?

3.

Zmieniaj kody PIN oraz hasła. Nie używaj do tworzenia kodów PIN oraz haseł dat urodzin swoich czy
bliskich Tobie osób jak również ich kombinacji. Nie używaj też imion członków swojej rodziny czy
bliskich znajomych. Nigdy nie zapisuj kodu PIN na karcie – uwaga ta może i banalna i z pozoru
mogąca się wydawać na taką, która z góry poddaje pod wątpliwość inteligencję posiadacza karty
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jednak uzasadniona – autor nie jednokrotnie w swojej praktyce zawodowej spotykał ludzi, którzy
utracili karty i znaczne sumy pieniędzy ponieważ kody PIN zapisali właśnie na kartach.
4.

Dokładnie sprawdzaj wyciągi z konta i kart kredytowych. Gdy znajdziesz coś niepokojącego,
jakąkolwiek nieprawidłowość natychmiast poinformuj o tym stosowne służby bankowe.

5.

Zgłaszaj natychmiast kradzież lub zagubienie istotnych dokumentów takich jak dowód osobisty, prawo
jazdy, karty kredytowe czy bankomatowe. Takie zdarzenia należy zgłaszać na Policji oraz
w odpowiedniej dokumentowi firmie (w wypadku kart kredytowych bankomatowych – w banku).
Zachowanie takie nie zabezpieczy Cię w 100% od razu przed wszystkimi możliwymi
nieprzyjemnościami związanymi z ewentualnym przestępstwem jednak pozwoli skutecznie obronić się
przed długofalowymi konsekwencjami.

6.

Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą kradzieży tożsamości natychmiast zgłoś się na Policję i przedstaw
wszystkie znane Ci okoliczności związane z tą sprawą.

7.

Zwracaj uwagę na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Nie podawaj nikomu loginów i haseł
do komputerów, programów i tym podobnych. One jednoznacznie Cię identyfikują – jeśli ktoś w sposób
przestępczy wykorzysta hasło które mu podałeś, możesz mieć znaczne nieprzyjemności. Gdy
opuszczasz stanowisko pracy na dłużej pamiętaj aby się wylogować. Nie zapamiętuj też haseł
w przeglądarkach internetowych. Nie zapisuj ich też w łatwo dostępnych miejscach.

8.

Poddawaj pod wątpliwość wszystkie informacje z prośbami o udostępnienie jakichkolwiek danych
dopóki nie będziesz pewien co do źródła takiej prośby oraz celowości i konieczności podania tych
danych.

Przemoc w sieci – stalking , realny „kosiarz umysłów”
Oglądając lata temu kultowy dziś dla „ludzi sieci” film Lawnmower Man (Kosiarz Umysłów) większość z nas
uznawała jego fabułę za prawdziwą fantastykę naukową… z naciskiem na słowo fantastykę. Jednak już wtedy
w laboratoriach firm zajmujących się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i informatycznymi powstawały
projekty, które w niedługim czasie miały się w rzeczywistości odcisnąć trwałym śladem w umysłach wielu użytkowników
tych dobrodziejstw cywilizacji. Fabuła filmu w skrócie sprowadzała się do faktu prowadzenia eksperymentów nad
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wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej do sterowania ludzkim umysłem. Eksperyment wymknął się spod kontroli,
a przysłowiowy doświadczalny królik, upośledzony umysłowo Jobe zyskał inteligencję, która w połączeniu z brakiem
moralnych zasad oraz kontroli doprowadziła do znacznych zniszczeń w wyniku przejawianej przez niego agresji.
Wówczas, w 1992 roku wielu z nas z przymrużeniem oka spoglądało na pomysł tego jak wirtualna rzeczywistość może
zmienić coś tak autonomicznego jak ludzki umysł? Dziś już wiemy, że owo przymrużenie oka było naukowym nietaktem
– bowiem wszystko należy badać zanim się oceni. Może nie mamy do czynienia z działaniami zakrojonymi na tak
szeroką skalę i usystematyzowanymi naukowo jak te przedstawione w rzeczonym filmie, jednak wystarczy sobie
przypomnieć przypadek 14-sto letniej Ani z Gdańska, która popełniła samobójstwo w efekcie opublikowanego
w Internecie nagrania z jej udziałem, by uświadomić sobie jak potężnym narzędziem do wpływania na ludzką psychikę
są media (w tym Internet) którymi dysponujemy. W nagraniu tym jej rówieśnicy przedstawiają zachowania symulujące
gwałt na tej właśnie dziewczynie.
Dramat Ani, mimo tego że miał miejsce lata wstecz spowodowany był problemem, który do dziś dla wielu osób,
nie tylko dzieci, jest nie tylko aktualny ale i coraz poważniejszy. Nosi on nazwę cyberprzemocy.
Czym tak naprawdę jest cyberprzemoc? Jest to forma prześladowania polegająca na wykorzystaniu do tego
celu nowoczesnych technologii wymiany informacji. Masowość nowych technologii, takich jak na przykład Internet,
sprawia że cyberprzemoc nie tylko ma nieograniczony zasięg pod względem odległości ale również w kryterium
ilościowym. Znane bowiem są przypadki nękania za pośrednictwem sieci całych grup ludzi, a nie tylko jednostek.
Oczerniające i obraźliwe informacje możemy otrzymywać poprzez pocztę elektroniczną oraz komunikatory,
możemy również spotkać się z publikowaniem obraźliwych komentarzy na naszym blogu czy też zakładaniem stron
internetowych publikujących nieprzychylne informacje na temat naszej osoby. Internet to jednak nie jedyne miejsce
w którym możemy spotkać się z cyberprzemocą. Inne jej formy wykorzystują inne technologie i techniki. Może to być
np. telefonia komórkowa, publikowanie oczerniających dokumentów w formie papierowej spreparowanych na podstawie
informacji pozyskanych z sieci (np. portali społecznościowych), czy nawet wykorzystanie technik związanych
z blokowaniem kont bankowych czy dostępu do bankomatów.
Rodzaje cyberprzemocy są przeróżne. Cyberprzemoc może pozostać na poziomie wirtualnym. Wówczas
zaczyna się i kończy w Internecie czy telefonie komórkowym. Gorzej jeśli ofiara i prześladowca spotykają się ze sobą
w rzeczywistym świecie. Być może nawet dobrze się znają. W takich sytuacjach prześladowca niejednokrotnie ma
dostęp do znacznie większej ilości informacji, które odpowiednio spreparowane i udostępnione czy wykorzystanie w inny
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sposób mogą wyrządzić poważne szkody ofierze. Informacjami takimi może być dosłownie wszystko. Mogą one
dotyczyć znajomych, spotkań i wyjazdów zarówno prywatnych jak i służbowych, miejscach dokonywania zakupów,
prowadzonych projektów czy planów dotyczących zmiany miejsca pracy… cokolwiek! Niejednokrotnie w takich
sytuacjach relacje ofiary z oprawcą w świece rzeczywistym zdają się być na całkiem dobrym poziomie. Zdarza się wręcz,
że niektóre z ofiar określały je mianem „przyjacielskich”. Są też sytuacje zgoła odwrotne. Wówczas cyberprzemoc staje
się dopełnieniem przemocy fizycznej stosowanej wobec ofiary w rzeczywistym świecie lub odwrotnie. Często w ramach
dręczenia jednej osoby mniejsze lub większe skutki odczuwają także jej znajomi. Bardzo często do prowadzenia działań
klasyfikowanych jako cyberprzemoc wykorzystuje się omawianą już wyżej przez nas wcześniej kradzież tożsamości.
W wypadku osób dorosłych cyberprzemoc jest zjawiskiem z którym często skutecznie one sobie radzą, przy
pomocy odpowiednich temu celowi narzędzi i instytucji. Jednak problemem niesamowicie wielkim jest cyberprzemoc
dotykająca dzieci oraz młodzież. Bardzo niekorzystnie może ona wpłynąć na ich psychikę, a niejednokrotnie na całe
późniejsze życie. Coraz częstsze są przypadki, jak ten wspomniany na początku rozdziału – kiedy młoda osoba czując
się całkowicie osaczona i bezradna postanawia targnąć się na własne życie.
W pojęcie cyberprzemocy można również wpisać działania pedofilskie w sieci. Niestety, te często pociągają za
sobą tragiczne skutki. Również niestety, nie tylko na poziomie wirtualnym, ale niemal zawsze rzeczywistym. Powodują
spustoszenia w psychice młodych ludzi, często marnując całe ich przyszłe życie.
Jak uniknąć cyberprzemocy? Cóż… temat jest dosyć skomplikowany ze względu na praktycznie nieograniczoną
mnogość pomysłów na to jak uprzykrzyć innym. Zastosowanie się jednak do kilku prostych zasad może przynajmniej
w znacznym stopniu ograniczyć przestępcy możliwości działania.
1.

Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. W komunikatorach posługuj
się pseudonimem – dane takie jaki imię i nazwisko, adres zamieszkania i tym podobne mogą być
przekazywane przez sieć jedynie przez zaufane strony, posiadające stosowne certyfikaty
uwierzytelniające; w przeciwnym razie nigdy nie mamy pewności co do tego gdzie tak naprawdę trafią
informacje wpisane przez nas w pola wyświetlone w przeglądarce czy wysłanej przed chwilą
wiadomości elektronicznej.

2.

Nigdy nie podawaj w Internecie swojego adresu zamieszkania. Twoi znajomi z pewnością go znają,
a jeśli nie to przekażesz im tą informację osobiście lub telefonicznie kiedy Ty do nich zadzwonisz na
znany sobie numer telefonu. Jeśli podajesz osobie poznanej przez Internet informacje na temat
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miejsca swojego zamieszkania narażasz się na poważne niebezpieczeństwo – nigdy bowiem nie wiesz
do kogo trafią te informacje i w jakim celu zostaną wykorzystane.
3.

Umieszczając na portalach społecznościowych zdjęcia weź pod uwagę, że mogą one nieść całą masę
informacji na temat twojej osoby. Unikaj więc umieszczania na takich portalach fotografii obrazujących
twój status majątkowy czy manifestujących poglądy polityczne czy przekonania religijne.

4.

Uświadom swoim dzieciom, by w wypadku otrzymania wiadomości o niepokojącej treści
tz. zawierającej pornografię, wulgarnej, obelżywej nie odpowiadało na nią lecz natychmiast Ciebie
o poinformowało o fakcie jej otrzymania.

5.

Uświadom dziecku, że osoba z którą rozmawia za pośrednictwem komunikatora internetowego lub
z którą wymienia e-mail’e niekoniecznie musi być tym za kogo się podaje. Jeśli masz taką możliwość
możesz skontaktować się poprzez Internet ze swoją własną pociechą podając się za jego rówieśnika –
dobitnie uświadomi to dziecku jak łatwo może narazić się na niebezpieczeństwo.

6.

Korzystając z dobrodziejstw Internetu należy wiedzieć, że jest to skarbnica wiedzy – jednak nie
wszystkie informacje w niej przechowywane są prawdziwe! Zawsze staraj się potwierdzić ich
wiarygodność lub wiarygodność źródeł z jakich pochodzą.

7.

Spotkania z osobami poznanymi w sieci mogą okazać się niebezpieczne. Zwłaszcza dla dzieci oraz
młodzieży! Jeśli zachodzi konieczność spotkania osobistego z kimś poznanym w sieci niech odbędzie
się ono w miejscu publicznym. Najlepiej będzie jeśli zabierzesz na takie spotkanie kogoś ze
znajomych. Uczul na tę problematykę swoje dzieci. Jeśli koniecznie będą się chciały spotkać
z rówieśnikiem (?!) poznanym w Internecie niech Ci o tym powiedzą – zawsze można zaaranżować
spotkanie przy udziale rodziców (autorowi tego zapisu znane są przypadki tak zawartych, udanych
znajomości rówieśniczych),

8.

Uważaj na zawartość wiadomości poczty elektronicznej pochodzących od nieznanych Ci osób. Często
poczta elektroniczna służy przestępcą do wykradania informacji poprzez zamieszczanie
w wiadomościach załączników ze złośliwym oprogramowaniem czy przesyłanie łącz do
niebezpiecznych stron wyłudzających informacje. Jeśli masz podejrzenie od kogo otrzymałeś
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wiadomość ale nie jesteś tego pewien – skontaktuj się z domniemanym nadawcą osobiście. Pomoże
to wyjaśnić wątpliwości co do zawartości przesyłki oraz intencji jakimi kierował się nadawca.
9.

Zapamiętaj żelazną zasadę: hasła po coś wymyślono. Nie bez powodu się je utajnia. Nie podawaj
więc NIKOMU swoich haseł. Pamiętaj, że żaden operator, jakiegokolwiek serwisu czy banku
internetowego NIGDY nie stosuje praktyk polegających na potwierdzaniu hasła dostępu do usług
świadczonych przez WWW poprzez wpisanie ich na jakiejkolwiek stronie internetowej. Login oraz
hasło to Twój prywatny klucz i nikt poza Tobą nie ma prawa do jego posiadania, a udostępnianie haseł
innym… no cóż… pozostawmy bez komentarza.

Pisząc o cyberprzemocy nie sposób jest nie wspomnieć kilku słów na temat portali społecznościowych oraz
blogów. Od razu nadmieniam że nie chodzi tu o to aby odstraszyć użytkowników sieci od korzystania z takich
dobrodziejstw, lecz o to by uświadomić jakie zachowania mogą być ryzykowne. Wyżej pisaliśmy o zwracaniu uwagi na
zawartość fotografii, które umieszczamy na takich portalach. Wspomnieć należy jeszcze o innych materiałach jakie
możemy zamieścić na takim portalu, a jakie mogą sprawić że padniemy ofiarą przestępczego procederu. Sama lista
znajomych może przestępcy wiele o nas powiedzieć. To z kim się spotykamy, z kim znamy ma często bezpośredni
wpływ na to jakie mamy, z punktu widzenia przestępcy, możliwości działania. Mając w liście znajomych, którzy są
osobami znanymi z życia publicznego musimy brać pod uwagę, że możemy stać się ofiarami stalkingu tylko dlatego, że
stanowimy jakiś mniej lub bardziej ważny etap na drodze przestępczego procederu, którego celem jest zupełnie inna
osoba.
Podobnie sytuacja ma się w przypadku blogów. Często publikujemy na nich wiadomości przeróżnego typu.
Wśród nich można znaleźć tak cenne dla przestępców informacje jak daty wyjazdów czy też sposoby załatwiania
różnego typu spraw. Ponad to wpisy takie niosą informacje ukryte, mogące obnażać nasz status materialny np. poprzez
ujawnienie zajmowanego stanowiska pracy oraz firmy w jakiej jesteśmy zatrudnieni. Informacje na blogu czy
społecznościowych portalach branżowych mogą ujawnić niejednokrotnie listę naszych kontrahentów i ułatwić przestępcy
dezorganizację naszego życia zawodowego, czy wręcz uniemożliwienie normalnego funkcjonowania w firmie, a tym
samym odcięcie ofierze dopływu środków finansowych potrzebnych do normalnego funkcjonowania.
Teraz rodzi się pytanie: a co jeśli się stanie? Co w przypadku jeśli ktoś obraża nas w Internecie, publikuje treści
naruszające nasze dobra osobiste i co gorsza robi to w sposób nagminny i z premedytacją? Jak w takiej sytuacji się
bronić?
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Niestety każde działanie przestępcze podjęte w tym kierunku pozostawi – nie oszukujmy się – jakieś mniej lub
bardziej trwałe ślady w naszym życiu… ale na szczęście – nie tylko w nim. Nie istnieje bowiem w Internecie coś takiego
jak całkowita anonimowość, a każdy podjęty krok pozostawia pewne ślady. Istnieją odpowiednie narzędzia oraz ludzie
wyposażeni w odpowiednią wiedzę, którzy potrafią zlokalizować źródło przestępczych informacji.
W świetle prawa obowiązującego w naszym kraju, kwestie nękania poprzez środki masowej komunikacji takie
jak Internet czy telefon są traktowane jak przestępstwa w związku z czym podlegają one ściganiu. Dodam jeszcze tylko
że owo ściganie odbywa się na wniosek pokrzywdzonego, tak więc jeśli już się stało tak, że Waszą skrzynkę pocztową
zasypuje obraźliwy spam, na blogu pojawiają się złośliwe komentarze i telefon dzwoni w środku nocy tylko po to by
Ciebie obudzić, czy ewentualnie zapchać skrzynkę SMS kolejnymi niepożądanymi treściami – to znak że nieodzowna
jest wizyta we właściwiej twojemu miejscu zamieszkania jednostce Policji.

Spam
Spam to inaczej określenie niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych najczęściej
rozpowszechnianych za pomocą poczty elektronicznej. Może trudno w to uwierzyć ale nazwa tej naprzykrzającej się
użytkownikom sieci przestępczej działalności wzięła się od nazwy popularnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej, produkowanej nieprzerwanie od lat 30. XX wieku, przez firmę Hormel Foods,… wieprzowej mielonki
konserwowej! Nie jest co prawda jasne w jakich okolicznościach nazwa ta została użyta po raz pierwszy jednak samo
pochodzenie potocznej nazwy niechcianych wiadomości elektronicznych zawsze dziwi.
Pierwszy odnotowany w historii sieci spam został wysłany przez Einara Stefferuda 1 maja 1978 roku. Jego
działanie polegało na tym, że dysponując dostępem do kompletnego zbioru adresów poczty elektronicznej wysłał on
około tysiąc wiadomości z zaproszeniem na swoje urodziny co stało się przyczyną wielu zabawnych odpowiedzi, które
momentalnie zapełniły nośniki na komputerze spamera. Cóż… „jaką bronią wojujesz od takiej giniesz”, chciało by się
powiedzieć…
W naszych czasach problem jest niestety znacznie większy niż tysiąc zaproszeń na urodziny. Dziennie na
całym świecie przez sieć Internet przesyłane są miliony wiadomości elektronicznych. W roku 2009 według firmy Sophos
z wszystkich przesłanych za pomocą sieci wiadomości aż 15,9% stanowił spam. Również według danych tego raportu –
o ironio – największa jego ilość pochodzi z kraju w którym swoje początki wzięła globalna sieć Internet czyli USA.

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

31

Cyberprzestępc@!? Co o nim wiem?

Spam za zwyczaj, choć nie zawsze, wysyłany jest masowo. Najczęściej jest to działanie celowe, choć zdarzają
się osoby szufladkowane jako spamerzy mimo tego, że pewne działania podejmują nie będąc do końca świadomymi
tego co robią.
Tak więc jak rozpoznać spam i samemu nie stać się spamerem? Rozpoznanie spamu raczej nikomu nie sprawi
trudności bowiem nosi on trzy charakterystyczne cechy:
1.

treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być
skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców,

2.

odbiorca wiadomości nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze
odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości,

3.

treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, że nadawca wskutek jej wysłania może
odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania.

Znajomość tych trzech cech spamu sprawi, że na pewno każdy użytkownik poczty elektronicznej
lub komunikatora internetowego od razu rozpozna tego typu wiadomości.
Z pewnością zostanę zapytany w tym miejscu dlaczego spam jest szkodliwy skoro niechcianą wiadomość
można przecież usunąć lub zignorować? Odpowiadam: owszem można usunąć, można też nie wziąć jej pod uwagę,
jednak co zrobisz drogi użytkowniku poczty gdy na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej w ciągu każdej kolejnej doby
będzie wpływało pół tysiąca niechcianych wiadomości? Czy będziesz je przeglądał? Trzeba przecież wiadomość
otworzyć by wiedzieć czy można ją potraktować jako niechcianą czy może nasz znajomy celowo wysłał nam wiadomość
której nadał dziwny temat, a której treść jest dla nas jak najbardziej przydatna i pożądana. No właśnie! Spam jest
szkodliwy ponieważ:
1.

powoduje zatykanie łączny i zajmuje niepotrzebnie miejsce na twardych dyskach,

2.

przetworzenie spamu zabiera niepotrzebnie czas, spowalniając tym samym pracę serwerów,

3.

powoduje stratę czasu poszczególnych, indywidualnych użytkowników Internetu ponieważ muszą oni
czytać te wiadomości w celu wyłowienia ich z pośród wiadomości pożądanych – utrudnia więc czytanie
normalnej poczty,
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4.

naraża operatorów Internetu oraz użytkowników na dodatkowe koszty spowodowane koniecznością
walki z tym zjawiskiem,

5.

zawiera treści jakich odbiorca nie życzyłby sobie oglądać, np nieodpowiednie dla dzieci, obraźliwe
czy pornograficzne,

6.

jest nośnikiem wirusów komputerowych oraz innego złośliwego oprogramowania,

7.

ogranicza funkcjonalność poczty elektronicznej,

8.

powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej, blokując tym sposobem nowe możliwości
rozwoju.

Teraz skoro wiemy już czym jest spam i na jakie niekorzystne czynniki nas naraża wielu z Was zastanawia się
jak przeciwdziałać temu nieprzyjemnemu i z pozoru niewinnie wyglądającemu przestępczemu procederowi. Po pierwsze
powiemy jak samemu bronić się przed spamem. Oto kilka zasad:
1.

nie odpowiadaj spamem na spam; sam w ten sposób stajesz się spamerem tworząc tzw.: flame;
często adres podany jako adres nadawcy spamu jest tak naprawdę adresem innej ofiary tego
procederu,

2.

nie reaguj pozytywnie na spam; wiadomości te często zawierają łącza do stron, które zdaniem
nadawcy spamu „powinniśmy” odwiedzić, lub prośby o podanie swoich danych; jeśli taki spam
to jednorazowa wiadomość – zignoruj go, jeśli przychodzi systematycznie z tego samego adresu –
załóż na ten adres filtr antyspamowy,

3.

stosuj filtry antyspamowe działające po stronie klienta (czyli na twoim komputerze); nie są one
doskonałe – w żadnym wypadku; nie spowodują one zmniejszenia obciążenia łącza przez spam
jednak ułatwią życie Tobie poprzez eliminowanie spamu ze skrzynki odbiorczej; przez niedoskonałość
mamy na myśli fakt iż czasem mogą one odfiltrować wiadomość pożądaną; najbardziej zaawansowane
mechanizmy stosują tzw. filtr Bayesa potrafiącego analizować treść całej wiadomości zanim zdecydują
o jej zakwalifikowaniu jako spam; ponad to potrafią się one „uczyć” na postawie decyzji użytkownika
o tym jakie wiadomości kwalifikuje on jako spam,
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4.

jeśli Twój program pocztowy posiada obsługę niżej wymienionych technologii wyłącz je:
a.

Java Script

b.

automatyczne otwieranie programów załączonych do wiadomości,

c.

w programach firmy Microsoft wyłącz opcję automatycznego podglądu,

5.

instaluj uaktualnienia swojego klienta poczty,

6.

wykorzystuj oprogramowanie antywirusowe mające możliwość współpracy z klientami poczty w celu jej
skanowania podczas odbierania,

7.

podając swój adres poczty elektronicznej w miejscu publicznym, np. na forach czy innych stronach
internetowych nigdy nie podawaj go w dokładnym brzmieniu lecz w formie nieco udziwnionej np.:
zamiast napisać jan.kowalski@gmail.com napisz jan.kowalski@gmail.com_wytnij_to.pl; takie
rozwiązanie spowoduje że automaty wyszukujące dla spamerów adresy poczty elektronicznej (zwane
żniwiarkami – ang. harvester) będą otrzymywały adresy z nieistniejących domen; może to znacznie
utrudnić życie spamerom; pamiętaj by „wstawkę antyspamową” umieszczać w adresie tak aby
zafałszować nazwę domeny,

Dobrym pomysłem na obronę przed spamem, choć może nieco niechętnie przyjmowanym, jest stosowanie
mało popularnych klientów poczty elektronicznej. Przyczyną skuteczności takiego rozwiązania jest fakt, że większość
szkodliwego oprogramowania rozpowszechnianego za pomocą spamu jest przystosowana do, nazwijmy to, współpracy
tylko z najpopularniejszymi klientami poczty, co z kolei podyktowane jest chęcią dotarcia z pozytywnym dla przestępcy
rezultatem, do jak największej ilości potencjalnych ofiar.
Jeśli chodzi o korzystanie z popularnych klientów poczty elektronicznej nie możemy powiedzieć, że osoby
używające ich są bezbronne. W większości dysponują one rozbudowanymi filtrami antyspamowymi.
Jednym z najpopularniejszych darmowych klientów poczty elektronicznej jest Thunderbird. Posiada on
pseudointeligentny filtr, za pomocą którego możemy usuwać niechciane wiadomości do oddzielnego folderu (a później
np. zdecydować o ich trwałym usunięciu). Działanie tego filtru polega na uczeniu się, na podstawie podejmowanych
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przez nas decyzji, jakie wiadomości ma traktować jak spam, a jakie jako pożądane. Oznaczenie wiadomości jako spam
odbywa się tutaj jednym kliknięciem myszki. Przykład na zrzucie ekranowym przedstawionym poniżej.
Przykład oznaczenia wiadomości jako spam w programie
pocztowym Thunderbird. Wystarczy jedno kliknięcie by
postawić przy wiadomości symbol płomienia. Tak
oznaczona wiadomość będzie przez program traktowana
jako spam, tak samo jak kolejne wiadomości pochodzące
od tego samego nadawcy, bądź przenoszące zbliżone
treści.

Godnym polecenia sposobem walki ze spamem jest także korzystanie z odpowiednio zabezpieczonych przed
nim systemów pocztowych. W obecnej chwili większość znanych operatorów poczty wyposaża swoje serwery
w oprogramowanie antyspamowe. Popularny serwis google.com oferuje usługę Gmail (bezpłatną) która podobnie jak
wyżej opisywany klient poczty elektronicznej, wyposażona jest w filtr antyspamowy w którym to użytkownik decyduje
jakie wiadomości traktować jako spam. Korzystanie z tego typu usług jak Gmail jest o tyle dogodne iż niechciane
wiadomości można zlikwidować już na poziomie serwera tz. nie pobierając ich na dysk lokalny.
Usługa
pocztowa
Gmail
(http://google.com)
umożliwia
oznaczenie określonych wiadomości jako spam i automatycznie
przenoszenie wiadomości z tego samego źródła lub o podobnej
treści do specjalnego katalogu – Spam:


należy zaznaczyć wiadomości uznane przez nas
za spam,



następnie kliknąć przycisk Zgłoś spam
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Tyle o walce ze spamem prowadzonej na poziomie naszego komputera. Jest natomiast jeszcze jedna rzecz
o której warto wspomnieć. Jest to komunikacja z dostawcami Internetu oraz administratorami usług pocztowych.
Informowanie ich o fakcie otrzymywania spamu, o jego źródłach i inna współpraca z nimi w zakresie zwalczania spamu
jest czynnikiem znacznie utrudniającym skuteczne rozsyłanie spamu więc nie powinniśmy się jej bać. Jeśli masz obawy
przed kontaktem z administratorem poczty czy dostawcą Internetu – pozbądź się ich, bowiem ci ludzie są między innymi
od tego by utrudniać życie spamerom i ułatwiać je zwykłym użytkownikom Internetu, czyli takim którzy nie parają się
przestępczym procederem.
Mówiąc o spamie należy również wspomnieć o innych jego gałęziach niż tylko poczta elektroniczna. Mowa
3
tu o spamie w kontekście stron internetowych stworzonych po to by pozycjonować inne zasoby sieci. Takie witryny
internetowe charakteryzują się zazwyczaj niskim poziomem zawartości, która najczęściej jest sztucznie generowana lub
powielana z innych serwisów internetowych. Znaczna jest także ilość odnośników zamieszczanych na tego typu stronach
internetowych, a ilość słów kluczowych (czyli elementów dzięki którym wyszukiwarki internetowe określają zawartość
strony i potrafią ją przyporządkować do określonych zapytań) jest na tyle znaczna i zróżnicowana, że strony te są
lokalizowane przez wyszukiwarki również podczas poszukiwania zupełnie innych tematów tj. nie związanych z tematyką
tej strony.

Złośliwe oprogramowanie – Wirusy
Każdy z nas, niezależnie od tego czy miał kiedykolwiek do czynienia z komputerami czy też nie, kiedyś spotkał
się z pojęciem „wirusa komputerowego”. Przez lata sława tych programów, bo tym są właśnie wirusy komputerowe,
urastała do rangi legendy. Jak jednak jest naprawdę i co, a może kto kryje się za tym pojęciem?
Często kiedy oglądamy w na kinowym ekranie lub też w telewizji filmowych bohaterów walczących
niezmordowanie z wirusami komputerowymi, które zagrażają globalnemu bezpieczeństwu mamy wrażenie, że wirusy
komputerowe to potężne, doskonale przemyślane programy. Owszem – niektóre wirusy komputerowe są doskonale
przemyślanymi maszynami szpiegującymi lub niszczącymi jednak jeśli chodzi o rozmiar tych programów, to już nie
do końca jest z tym rozmiarem tak jak sobie to wyobrażamy. Wszystkie wirusy są programami o niewielkich rozmiarach.
Oczywiście stopień szkodliwości nie jest uwarunkowany rozmiarem złośliwego programu. Mniejsze mogą być znacznie
3

działania zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych
dla wybranych słów i wyrażeń kluczowych
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groźniejsze niż te o dłuższym kodzie. Stopień szkodliwości wirusa zależy wyłączenie od jego autora – jego intencji oraz
zaawansowania wiedzy związanej z komputerami. Faktem jest, że ilość złośliwego oprogramowania działającego
na platformach operacyjnych niektórych producentów jest znacznie większa niż na innych. Faktem jest również,
że każda osoba posiadająca podstawowe umiejętności programistycznie może wirusa stworzyć. Również faktem jest,
że stworzyć wirusa może osoba… nie posiadająca jakiejkolwiek wiedzy programistycznej bowiem istnieją tak zwane
generatory wirusów.
Powyższe tłumaczy chyba w dostatecznym stopniu dlaczego mamy aż tak wiele wirusów, które atakują
zewsząd. Inną sprawą jest, że wirusy komputerowe często są pewnym elementem gry przestępczej mającej na celu
uzyskanie przez złoczyńcę informacji do których nie jest uprawniony.
Innym problemem jest fakt, iż wirusów tak naprawdę bardzo często nikt nie kontroluje – nawet ich twórcy.
Podajmy przykład. W niedalekiej przeszłości powstał wirus któremu nadano nazwę W32.Gammima.AG. Zamiarem jego
twórcy było to aby wirus będący jego, nazwijmy to, dziełem podglądał hasła do gier on-line. W niedługim czasie odkryto
4
go w systemach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej . Może, co prawda, nikt na MSK nie gra w gry on-line jednak
pomyślmy jakie konsekwencje mogła mieć jego obecność w tym właśnie miejscu. Oprogramowanie w jakikolwiek sposób
nie przetestowane, którego cel działania z góry jest klasyfikowany jako samo zło. Czy działa stabilnie i nie powoduje
zawieszania się komputerów? Czy nie ma działań których przypadkiem jego autor nawet nie zamierzył? Co by się stało
gdyby nieprzewidziane działanie takiego drobnego wirusa jak W32.Gammima.AG spowodowało unieruchomienie
systemów odpowiedzialnych za życie ludzi którzy pozbawieni byli jakiejkolwiek możliwości ucieczki?
Pisząc powyższe chcemy uświadomić, że jakikolwiek wirus komputerowy, nawet najbardziej błahy, którego
jedynym celem istnienia jest jedynie mnożenie swoich instancji pomiędzy kolejnymi komputerami tylko po to,
by udowodnić – tu zironizujemy – geniusz swojego stwórcy, zasługuje na bezwzględną eksterminację oraz świadomą
i silną obronę przed nim.
Z jakimi typami wirusów możemy się spotkać?

4

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_komputerowy oraz http://wyborcza.pl/1,75476,5634649,Wirus_w_kosmosie.html?nltxx=1000621&nltdt=2008-08-29-0212
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Makrowirusy
Makrowirus nie zaraża plików wykonywalnych, czyli takich jak stosowane w systemach firmy Microsoft
(lub wcześniejszych odpowiednikach DOS’u) posiadających rozszerzenia *.exe czy *.com. Swojego dzieła makrowirus
dokonuje dzięki wykonaniu kodu zawartego w plikach programów takich jak Microsoft Office czy OpenOffice.org (w tym
drugim znacznie mniejsza liczebność wirusów). Minusem tych wirusów, dla ich twórców jest fakt, że są one łatwo
wykrywalne, a ich działanie mogą zablokować ich macierzyste aplikacje poprzez zaniechanie wykonywania makr.
Z tej przyczyny nie są obecnie zbyt rozpowszechnione, a ich nowe odmiany w czasach obecnych niemal nie pojawiają
się. Wartym odnotowania jest, że większość z nich nie była zbyt groźna.
Wirusy pasożytnicze
Do tej grupy zalicza się większość obecnie istniejących wirusów. Ich charakterystyczną cechą jest fakt iż
do przenoszenia się pomiędzy kolejnymi maszynami wykorzystują one swoje ofiary. Modyfikują strukturę wewnętrzną.
Plik użyty do transportu ulega uszkodzeniu (choć czasem zachowuje funkcjonalność). Jedynym ratunkiem dla takich
plików jest zastosowanie odpowiedniej dla danego wirusa szczepionki lub jego trwałe usunięcie i przywrócenie z kopii
zapasowej.
Wirusy pasożytnicze mogą infekować pliki w ich różnych miejscach. Mogą one infekować, w zależności od typu,
nagłówek pliku, jego koniec lub lokować się w dowolnej jego części (rzadko spotykane i trudne do napisania).
Specyficznymi typami wirusów pasożytniczych są wirusy nadpisujące, które lokują się na początku pliku nadpisując jego
zawartość w tym miejscu i nie zapamiętując jej w żadnym innym miejscu, oraz wirusy wykorzystujące resztę ostatniego
klastra (jednostki alokacji pliku) w którym zapisany jest plik. Jednakowoż swoistą odmiana są wirusy jaskiniowe (ang.
cave infectors) – wykorzystują one wolne miejsce w plikach np. takie, które zapisane jest samymi zerami. Taka infekcja
często jest niezauważalna ponieważ wirus zmieniając plik nie upośledza jego funkcjonalności.
Wirusy towarzyszące
Tego typu wirusy tworzone są za zwyczaj w językach programowania wysokiego poziomu co sprawia iż nie
należą one do najmniejszych. Bazują one na ustalonej przez system DOS kolejności uruchamiania plików z określonymi
rozszerzeniami. W pierwszej kolejności uruchamiane są pliki z rozszerzeniem *.com, później *.exe i na końcu *.bat. Jeśli
plik pod który wirus chce się podszyć nosi rozszerzenie *.com, wirus nie dokona infekcji (chyba, że posiada też cechy
innego typu wirusa). W wypadku gdy jednak w katalogu znajdzie się plik o nazwie costam.exe lub costam.bat wirus
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zagnieździ się w tym katalogu pod nazwą costam.com. Taka technika jego funkcjonowania jest powodem tego,
że użytkownik często nieświadomy swojego działania uruchamia plik z wiersza poleceń nie podając jego rozszerzenia
(wpisując costam <enter> zamiast costam.exe) i w ten sposób sam uruchamia szkodliwe oprogramowanie.
Wirusy plików wsadowych
Wirusy tego typu do transportu wykorzystują pliki z rozszerzeniem *.bat. Są jednym z groźniejszych wirusów
ponieważ wiele z nich potrafi infekować również pliki *.exe oraz *.com. Niektóre były zdolne nawet do infekowania tablic
partycji co uniemożliwiało ich łatwą eliminację.
Wirusy polimorficzne i metamorficzne
Wirusy polimorficzne są to wirusy, które posiadają zdolność zmiany swojej postaci. Wirus taki składa się
z dwóch części: pierwsza zwana jest deszyfratorem lub dekryptorem (w terminologii anglojęzycznej używane jest
określenie loader), druga to główny kod wirusa – jest zaszyfrowana. Nie będziemy tutaj szczegółowo omawiać działania
tego oprogramowania jednak chcemy dać do zrozumienia jak trudna może być walka z czymś co szybko zmienia swoją
postać, a więc jest trudne do odnalezienia i zniszczenia, a ponad to może utrudniać nasze działania poprzez
wykonywanie czynności niszczących i maskujących. Co do wirusów metamorficznych zastanówmy na ile trudna jest
walka z czymś co w swoich procedurach ma funkcje takie jak przemieszczacz zmieniający pozycję kawałków
szkodliwego kodu w nosicielu, śmieciarz generujący nic nie znaczące fragmenty kodu – dla zmyłki, sprzątacz, którego
zadaniem jest zmniejszanie kodu i usuwanie zbędnych fragmentów, optymalizator zmniejszający szkodliwy kod, mutator
zmieniający kod na „robiący to samo” ale mający inną postać, czy zamieniacz zmieniający kolejność instrukcji celem
uniemożliwienia stworzenia wzorca kodu umożliwiającego wyszukanie wirusa i zniszczenie go.

Inne złośliwe oprogramowanie
Wirusy komputerowe od innego złośliwego oprogramowania odróżnia jedna zasadnicza cecha; wirus potrzebuje
nosiciela. Nosiciel ten musi posiadać strukturę jakiejkolwiek formacji użytecznych danych. Z pozostałym złośliwym
oprogramowaniem jest inaczej i choć potocznie je również wielu użytkowników komputerów nazywa wirusami –
tak w rzeczywistości nie jest.
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Robak
Robak to samodzielny, samoreplikujący się program komputerowy podobny do wirusa. Oprócz replikowania się
robak może posiadać inne funkcje mające na celu np. niszczenie plików, wysyłanie danych w określone miejsca i tym
podobne. To do czego będzie zdolny zależy niemal jedynie od inwencji twórczej autora. Pierwszy robak w Internecie
pojawił się w roku 1988. Szybko zainfekował tysiące komputerów, a przez fakt iż jego autor popełnił błąd w kodzie
programu, umożliwiając powtórne infekowanie tego samego komputera, dosłownie sparaliżował działanie tych maszyn.
Królik, bakteria
Jest to proces uruchamiający swoje kolejne kopie. W przeciwieństwie do robaków nie niszczy danych ani
nie modyfikuje w żaden sposób działania programów. Zadaniem tego złośliwego programu jest powielanie się, a w ten
sposób zajęcie całych zasobów systemowych, a tym samym spowolnienie pracy systemu bądź jej całkowite
uniemożliwienie.
Bomba logiczna
Bomba logiczna jest fragmentem wszczepionym w inny program, wykonującym szkodliwe działania. Może być
fragmentem wirusa lub robaka. Uaktywnienie szkodliwego działania tego kodu następuje po spełnieniu określonych
warunków. Może to być osiągnięcie określonej godziny czy daty, uruchomienie lub usunięcie jakiegoś pliku,
czy zalogowanie się określonego użytkownika lub określona liczba uruchomień danego programu. Możliwości warunków
aktywacji niemal nieograniczone, podobnie jak sposoby szkodzenia systemowi komputerowemu.
Koń trojański
Konie trojańskie jak sama nazwa wskazuje, to programy, które udając normalne oprogramowanie użytkowe
lub gry, wykonuje ukryte operacje. Często budowa konia trojańskiego umożliwia przekazanie kontroli nad pewnymi
lub wszystkimi funkcjami systemu zdalnemu użytkownikowi, który może dowolnie manipulować zainfekowanym
systemem. Oprogramowanie takie może posłużyć do wykonania za pomocą zarażonego komputera ataku na inny
system w celu zamaskowania prawdziwego źródła ataku.
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Fałszywki (hoaxy)
Są to ostrzeżenia przed nieistniejącymi wirusami. Ich istnienie ma na celu skłonienie użytkownika do udania się
na określone w niej, szkodliwe witryny internetowe i pobranie z nich innego, również szkodliwego, oprogramowania. Inny
rodzaj fałszywek to wiadomości o pojawieniu się wirusa, którego jedynym sposobem usunięcia jest pozbycie się jakiegoś
pliku. Z reguły wskazują one na jakiś ważny plik systemowy, którego usunięcie powoduje destabilizację systemu bądź
jego całkowite unieruchomienie. Innym typem fałszywki jest wiadomość krążąca „dla zasady”, zawierająca prośbę
o przesłanie jej w celu ostrzeżenia przed groźnym wirusem innych internautów, do jak największej ilości osób. Takie
działanie z kolei powoduje, że fałszywka krążąc miesiącami w sieci nie wyrządza szkody danym, lecz skutecznie
denerwuje tysiące, a nawet miliony, internautów, ponieważ każdy z nich otrzymuję ją kilka lub kilkanaście, a w skrajnych
przypadkach nawet kilkaset lub kilka tysięcy razy.

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
Obecnie na rynku jest znaczna ilość mniej lub bardziej skutecznych rozwiązań antywirusowych.
Są to rozwiązania zarówno komercyjne jak i zupełnie darmowe. Co więc wybrać? Na tak postawione pytanie nie ma
jednoznacznej odpowiedzi. Producenci oprogramowania antywirusowego cały czas je udoskonalają, a mnogość wirusów
powoduje, że pozycja lidera branży jest niezwykle zmienna. Powyższe powoduje również, że tak naprawdę nawet
rankingi oprogramowania antywirusowego nie są do końca wiarygodne. Często w jednych rankingach w tym samym
czasie wygrywa program X, w innych zaś Y.
Idąc jednak w stronę konkretów musimy sobie jednak zadać pewne ważne pytanie i wbrew pozorom nie brzmi
one „czy instalować oprogramowanie antywirusowe?”. Tu bowiem odpowiedź jest jedna i prosta. Tak! Nie można
bowiem pozwolić, żeby jakikolwiek system komputerowy pozostał bez ochrony antywirusowej. Jedynym więc pytaniem
na jakie należy odpowiedzieć jest pytanie o to czy rozwiązanie ma być płatne czy nie? Jeśli prowadzimy firmę, nawet
niewielką, a oprogramowanie antywirusowe ma być stosowane na jej potrzeby, wówczas wyboru zbyt wielkiego
nie mamy. Większość rozwiązań antywirusowych jest bowiem płatna jeśli stosowana do celów komercyjnych.
W wypadku zastosowania programu do celów domowych mamy już większe możliwości wyboru, ponieważ
większość producentów dla takich zastosowań udostępnia darmowe wersje swoich produktów. Co prawda posiadają one
w większości przypadków jedynie podstawowe funkcjonalności ale nawet taka ochrona daje znacznie lepsze rezultaty
niż jej brak.
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Tak więc jak chroni nas oprogramowanie antywirusowe? Często przyjmuje się określenie „program
antywirusowy” niejako monolitycznie. W istocie rzeczy to co bierzemy za pojedynczy program jest w rzeczywistości
systemem złożonym często ze sporej ilości mniejszych programów różniących się trybem i celem działania.
Standardowo program antywirusowy składa się z dwóch części: skanera oraz monitora.
Skaner jest częścią oprogramowania antywirusowego mającą na celu badanie elementów systemu w trybie
„na żądanie” lub z ustalonym interwałem czasowym. Skaner jest najstarszym typem oprogramowania antywirusowego
i jednocześnie najprostszym.
Monitor z kolei działa odmiennie. Działa w sposób ciągły badając bieżące operacje komputera. Jego działanie
jest całkowicie zautomatyzowane, a od producenta oprogramowania zależy jak głęboko sięgają analizy przeprowadzane
przez tę część oprogramowania. Skuteczność monitora uzależniona jest w dużej mierze od momentu w którym przejmie
on kontrolę nad systemem – czy stanie się to przed czy po rozpoczęciu działania wirusa. Ironią losu jest w wypadku
monitora fakt, że jego twórcy zmuszeni są korzystać z metod podobnych do tych, które stosują twórcy wirusów.
Specyficznym programem antywirusowym jest tak zwana szczepionka. Działanie tego typu programu jest
wymierzone dokładnie w jednego wirusa lub jedną rodzinę wirusów i polega na leczeniu zainfekowanych nim zasobów.
Umożliwia to ich odzyskanie w formie pierwotnej. Stworzenie szczepionki nie zawsze jest możliwe – budowa niektórych
wirusów zwyczajnie na to nie pozwala. Szczególną odmianą szczepionki jest program nie dopuszczający
do warunkowych wykonań. Jego działanie polega na tworzeniu sztucznych zasobów tak, że działający wirus nie będzie
mógł wykorzystać już zajętych miejsc. Przykładem takiego programu jest Panda USB Vaccine, którego działanie polega
na uniemożliwianiu infekowaniu znanym wirusom kolejnych systemów za pośrednictwem nośników USB.
Okienko darmowego programu antywirusowego Panda USB Vaccine. Oprogramowanie to jest darmowe dla
użytkowników indywidualnych, a w jego posiadanie można wejść odwiedzając witrynę www.pandasecurity.com.
Zabezpiecza on nie tylko napędy przenośne ale w gruncie rzeczy także sam komputer poprzez uniemożliwienie
automatycznego wykonywania programów umieszczonych na napędach przenośnych.
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Jakie podstawowe funkcje oferują popularne programy antywirusowe
Omówimy teraz krótko jakie funkcjonalności oferują nam najpopularniejsze programy antywirusowe dostępne
na rynku. Uczynimy to na przykładzie programu Comodo Antivirus, którego zrzuty ekranowe przedstawimy omawiając
kolejne funkcje.
Rysunek po prawej przedstawia pierwszy
ekran interfejsu programu jaki zobaczymy po jego
zainstalowaniu. To co natychmiast rzuca się w oczy
to znak ostrzegawczy w postaci białego wykrzyknika na
żółtej tarczy. Jest to tak zwany alert. Większość
programów antywirusowych posiada tę właśnie
funkcjonalność,
polegającą
na
informowaniu
użytkownika o ewentualnych lukach w bezpieczeństwie
jego systemu. Jakkolwiek użyliśmy nazwy alert –
funkcja informacyjno-ostrzegawcza może nosić różne
nazwy których różnorodność zależy jedynie od inwencji
autorów – intencja działania jest jednak zawsze
ta sama: informować użytkownika o wszelkich
możliwych zagrożeniach i lukach w bezpieczeństwie.
przykładowy
alert

Kolejnym polem na jakie zwrócimy uwagę jest
zakładka górnego menu, z automatu wyświetlona,
nosząca nazwę „Podsumowanie”. W programie
Comodo Antivirus spełnia ona rolę miejsca w którym
informuje się użytkownika o stanie najważniejszych parametrów programu i daje mu się możliwość ich ewentualnej
zmiany. Warto podkreślić, że nie wszystkie programy antywirusowe posiadają tego typu miejsce wyświetlające
najważniejsze informacje. W starszych wersjach oprogramowania Avast! Antivirus miejsce centralne umożliwiało jedynie
zarządzanie zadaniami skanowania. W wersji najnowszej wdrożono, podobną do przedstawionej na przykładzie
produktu Comodo Antivirus, koncepcję miejsca centralnego. Podobnie jak w Comodo tak i w Avast! nazwano tę zakładkę
„Podsumowanie”.
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W dalszej kolejności omówimy zakładkę menu głównego o nazwie „Antywirus”. Jej zawartość pokazaliśmy
nieco niżej. Pierwszy jej element nosi nazwę „wykonaj skanowanie”. Po kliknięciu tej opcji znajdziemy się w miejscu,
które umożliwi nam objęcie kontroli nad zadaniami skanowania elementów systemu. Takie miejsce i funkcjonalność
posiada każdy program antywirusowy. Zapewnia to dostęp do możliwości sterowania skanerem antywirusowym. Oprócz

obszar opcji
dostępnych dla
poszczególnych
zakładek

zakładki menu
głównego

obszar
alertów

zdefiniowanych przez producenta programu typów skanowania, możemy tutaj utworzyć własne profile, co może się
okazać niezwykle przydatne np. podczas pracy z wieloma nośnikami wymiennymi takimi jak pamięci flash-usb czy
obecnie coraz rzadziej wykorzystywane dyskietki. Dobrym przykładem wykorzystania możliwości ręcznego skanowania
zasobów systemowych jest przygotowanie materiału do archiwizacji. Materiał taki jeśli jest kopiowany na nośniki
archiwalne powinien być możliwie jak najlepiej zabezpieczony antywirusowo, ze względu dwie sprawy:
1.

często będzie to jedyna kopia jaka nam pozostanie, więc jej utrata lub uszkodzenie wiążą się często
z ogromnymi stratami (i to niejednokrotnie nie tylko stratami pieniężnymi, materialnymi),
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2.

usunięcie wirusa z nośników jednokrotnego zapisu jest niemożliwe (dotyczy to nośników takich jak płyty
CD-R, DVD±R.

Dobrą praktyką więc może okazać się zapisanie jednego lub kilku profili skanowania dla miejsc w których
przygotowujemy dane do archiwizacji tylko po to, by w przyszłości móc je szybko wykorzystać i wykonać skutecznie
czynności związane z archiwizacją.
Kolejną opcją jaką zobaczymy w zakładce „Antywirus” jest opcja o nazwie „Aktualizuj bazę wirusów”. Opcja
ta występuje we wszystkich programach antywirusowych jakie powstały. Bazy sygnatur wirusów to zbiory wzorców
porównawczych kodu dzięki którym program antywirusowy jest w stanie rozpoznać złośliwe oprogramowanie.
Utrzymywanie w stałej aktualności baz sygnatur pozwala unikać w miarę nowych zagrożeń. Celowo użyliśmy tutaj
sformułowania „w miarę nowych” ponieważ w rzeczywistości nawet w najnowszych aktualizacjach może nie być
zaimplementowana próbka któregoś z najnowszych wirusów.
Nieco niżej zauważymy pole oznaczone „Elementy poddane kwarantannie”. W tym miejscu zobaczymy listę
plików, i ewentualnie usuniemy z niej jakiś zaufany plik lub dodamy inny, nieznany nam i w naszej opinii niebezpieczny.
Działanie kwarantanny, jak sama nazwa wskazuje, jest funkcją pozwalającą na czasowe odseparowanie podejrzanych
plików i uniemożliwienie im, w wypadku gdyby były faktycznie zainfekowane, wykonywania szkodliwych operacji.
Podobną do kwarantanny technologią jest tak zwana „piaskownica”. Różnica pomiędzy kwarantanną, a piaskownica
polega na tym, że kwarantanna zachowuje pliki niezmienione jednak chroni przed ich otwarciem czy uruchomieniem.
Technologia piaskownicy pozwala na uruchamianie plików w wydzielonym obszarze systemu informatycznego.
Uruchomione w tej technologii pliki mogą odczytywać zasoby systemu ale nie mogą dokonywać w nich zmian. Oprócz
tego, że programy antywirusowe posiadają własne technologie typu kwarantanna czy piaskownica istnieje możliwość
zaopatrzenia się w program uruchamiający programy w technologii piaskownicy niezależnie od innego oprogramowania
antywirusowego. Rozwiązaniem takim jest SandBoxie z którym bliżej zapoznacie się państwo na stronie internetowej
http://www.sandboxie.com.
Opcja, jaka w programie Comodo jest dostępna pod pozycją „Pokaż zdarzenia antywirusa” także jest
dostępna w innym oprogramowaniu. Najczęściej nosi ona nazwę logu programu antywirusowego. Jest to miejsce
pozwalające nam na ustalenie jakie działania podejmował program antywirusowy w przeszłości, a niejednokrotnie, jakie
były ich rezultaty. Funkcja logowania działań programu jest przydatna w sytuacji kiedy musimy ustalić jakie pliki uległy
infekcji oraz jakie były dokładne skutki działań podjętych przez oprogramowanie antywirusowe. Częste są sytuacje
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w których na podstawie zapisów tego dziennika ustala się, kiedy został użyty zainfekowany nośnik co z kolei często
pozwala na ustalenie kto w danym czasie korzystał z zasobów systemu i z powodzeniem lub bez oraz celowo lub nie,
mógł go zainfekować jakimś niemile widzianym oprogramowaniem.
Kolejną opcją jaką omówimy jest pozycja „Prześlij podejrzane pliki”. Opcja ta pod różnymi nazwami jest
implementowana w oprogramowaniu różnych producentów. Niemal zawsze omijana szerokim łukiem przez
użytkowników (z powodów nie do końca dla nas zrozumiałych), jest niezwykle ważną funkcjonalnością programów
antywirusowych. Dzięki niej istnieje możliwość szybkiego stworzenia odpowiednich definicji nowych zagrożeń jakie
pojawiają się w cyfrowym świecie. Im szybciej próbki zainfekowanych plików dotrą do komórki odpowiedzialnej za
tworzenie wzorców porównawczych umożliwiających wykrycie złośliwego oprogramowania i im szybciej zostanie
stworzona na podstawie zbadanego materiału szczepionka, tym szybciej oprogramowanie antywirusowe skutecznie
zacznie sobie radzić z atakami tego typu wirusa. Czas odgrywa tu kluczową rolę – im krótszy tym mniejsze ryzyko
epidemii.
Inną funkcjonalnością oprogramowania antywirusowego umożliwiającą nam dbanie o bezpieczeństwo naszego
komputera jest terminarz umożliwiający planowanie zadań związanych ze skanowaniem komputera pod kątem
obecności złośliwego oprogramowania. W programie Comodo dostępny jest pod opcją „Zaplanowane skanowania”.
Z reguły program antywirusowy domyślnie ustawia jeden domyślny profil skanowania, planując gruntowne skanowanie
całego systemu przynajmniej raz w tygodniu. Możemy oczywiście dokonać zrezygnować z tego ustawienia chociaż nie
zalecamy tego. Można jednak pokusić się o zmianę czasu w jakim to skanowanie będzie przeprowadzane, na taki
w jakim będzie występowało możliwie najmniejsze przewidywane obciążenie stanowiska komputerowego. Skróci to czas
skanowania systemu.
Idąc w kierunku maksymalnego ułatwienia pracy z programami antywirusowymi ich producenci starają się by
były one możliwie jak najbardziej przyjazne użytkownikowi. Stąd idea, by dać użytkownikowi możliwość zdefiniowania
„Profili skanowania” tak, by nie musiał on za każdym razem wybierać co chce przeskanować pod kątem obecności
złośliwego oprogramowania. Większość dostępnych programów daje możliwość zapamiętania pod przyjaznymi dla
użytkownika nazwami co, i gdzie ma być skanowane. W programie Comodo można później zaprojektowane skanowanie
np. zaplanować do cyklicznego wykonania za pomocą opcji „zaplanowane skanowania”.
Nieco wyżej pisaliśmy o tym, że częścią oprogramowania antywirusowego jest skaner. Dostęp do jego ustawień
w programie Comodo uzyskamy za pomocą opcji „Ustawienia skanera”. Tutaj zdecydujemy jak mocno skaner swoimi
Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

46

Cyberprzestępc@!? Co o nim wiem?

działaniami zagłębi się w system. Powiemy mu jakie pliki ma skanować, a jakie omijać. Zdecydujemy również
czy chcemy skanować pliki spakowane programami do kompresji i archiwizacji. Podejmiemy także decyzje o tym jakie
elementy systemu zostaną sprawdzone podczas uruchamiania skanera (czy np. sprawdzać zawartość pamięci), a także
ustalimy domyślne działania programu antywirusowego w sytuacji wykrycia zagrożenia. Ustawienia te dostępne są we
wszystkich systemach antywirusowych. Inne jedynie może być miejsce z którego są one dostępne oraz zmianie mogą
ulec nazwy pewnych opcji.
Pisząc taką ogólną informację musimy zaznaczyć iż programy antywirusowe nie różnią się jedynie nazwą.
Odmienne mogą również być techniki działania co powodować będzie różnice w skuteczności poszczególnych
programów. Przejdźmy jednak dalej.
W menu głównym widzimy opcję „Defense+”. Jest to zakładka z technologią walki ze złośliwym
oprogramowaniem opatentowana pod tą nazwą przez producenta Comodo. Tutaj powiemy o pewnej „przypadłości”
systemów antywirusowych. Mianowicie obecnie producenci oprogramowania antywirusowego rywalizując ze sobą, w jak
najbardziej zdrowy sposób podnosząc tym samym jakość tego oprogramowania, tworzą własne unikatowe technologie
walki z niepożądanym oprogramowaniem. Zależnie od tego jaki produkt wybierzemy będziemy mogli skorzystać
z technologii Defense+, ThreatSense lub inna charakterystyczną dla producenta danego programu i zastrzeżoną przez
niego. Nie będziemy tutaj oceniać skuteczności technologii stosowanych przez poszczególnych producentów
oprogramowania antywirusowego – powiemy jedynie, że niezależnie od tego jakie możliwości producent nam udostępnił,
warto się z nimi zapoznać i wykorzystać je.

Atak z sieci
Na co dzień nie zastanawiamy się, korzystając z Internetu, jakie grożą nam niebezpieczeństwa ze strony innych
użytkowników sieci. Musimy mieć jednak na uwadze, że w sieci nie jesteśmy anonimowi, a więc i bezpieczni. Ze strony
innych użytkowników sieci grozi nam cały wachlarz różnych niebezpieczeństw zaczynając od zachowań najmniej
groźnych polegających na złośliwym zatkaniu spamem skrzynki poczty elektronicznej, do tych najpoważniejszych
których skutkiem mogą być wysokie straty finansowe lub nawet doprowadzenia osób do załamań nerwowych i prób
samobójczych.
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Spróbujemy niżej powiedzieć sobie jakie rodzaje niebezpieczeństw na nas czekają w sieci oraz powiemy sobie,
w skrócie, o podstawowych programach mających za zadanie nas przed nimi chronić – ścianach ogniowych (ang.
firewall).
Rodzaje zagrożeń – podstawowe typy
Podstawową klasyfikację zagrożeń teleinformatycznych pokazuje poniższy diagram. Wizualizuje on na czym
polegają poszczególne typy zagrożeń przepływu informacji. Należy mieć na względzie iż typy te mogą być kombinowane
w czasie jednego ataku.
a)

b)

c)

d)

Tak więc według powyższej klasyfikacji rozróżniamy następujące typy zagrożeń związanych z przepływem informacji:
a)

przerwanie przepływu informacji,

b)

przechwycenie przekazywanej informacji,

c)

modyfikacja przekazywanej informacji,

d)

podrobienie informacji.
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Cel jaki reprezentuje każdy z pośród wyżej przedstawionych typów zagrożeń przepływu informacji można
w każdym przypadku osiągnąć wieloma metodami. Nie jednak na nich będziemy się skupiać, chociaż to właśnie
znajomość sposobów wprowadzania w życie groźnych zachowań determinuje umiejętność obrony przed nimi
i zapobiegania im. Za cel postawiliśmy sobie pokazanie podstawowych środków bezpieczeństwa jakie powinniśmy
stosować w celu zminimalizowania ryzyka. Przyczyną tego stanu rzeczy jest rozległość wiedzy jaką należało by
przekazać ponieważ podstawowe zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego są na tyle rozległe, że
ich bardziej dogłębne poznanie – mowa tu oczywiście o aspekcie technicznym – wymaga dobrej znajomości informatyki.
Firewall – ściana ogniowa. Czy mam podpalić swój komputer?
Oczywiście, że nie! Firewall to nazwa tego co użytkownicy systemów Windows XP i wyższych znają pod nazwą
„Zapora sieciowa”. Jest to sposób zabezpieczania przed intruzami sieci i systemów, którego działanie polega na
filtrowaniu połączeń wchodzących i wychodzących oraz ewentualne odmawianie bądź akceptowanie zgłoszonych żądań.
Rysunek po lewej obrazuje lokalizację
tego rozwiązania w sieci. Istnieje jeszcze jedna
odmiana tego rozwiązania, tzw. „personal firewall”
– firewall osobisty. Tego typu rozwiązaniem jest
wspomniana już wyżej zapora sieciowa. Generalna
różnica polega na tym, że firewall osobisty jest
rozwiązaniem programowym jakie instalujemy na
chronionym komputerze osobistym. Pozostałe
rozwiązania jak te z rysunku po lewej mają
za zadanie ochronę większej liczby komputerów
połączonych w sieć lokalną (LAN – ang. Local Area
Network).
Rozwiązanie to ma jeszcze jedną cechę,
a mianowicie taką, że o jego działaniu decyduje
osoba nim zarządzająca. To ona podejmuje
decyzje w jaki sposób skonfigurować naszego obrońcę czyli: jakie witryny internetowe ma on blokować, a jakim
pozwalać na korzystanie z zasobów naszego komputera, jakie porty uczynić dostępnymi, a jakie zamknąć. Poniżej
Źródło obrazu: http://pl.wikipedia.org
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przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących konfiguracji tego zabezpieczenia na przykładzie wbudowanego w system
Windows modułu „Zapora systemu Windows”:
1.

udostępnianie tylko wybranych usług – standardowo zapora ta blokuje jakąkolwiek działalność
serwerową programów, tak więc jeśli chcesz korzystać na swoim komputerze z takich usług
serwerowych np. FTP (np. w celu wymiany plików ze znajomymi w tej samej sieci) należy odpowiednio
skonfigurować zaporę; aby to uczynić należy dostać się do panelu umożliwiającego konfigurowanie
zapory; w tym celu klikamy Start  Ustawienia  Panel sterowania  Zapora systemu Windows
i w wyświetlonym w ten sposób oknie włączamy Zaporę systemu Windows (jeśli oczywiście była
wyłączona), a następnie przechodzimy do zakładki Zaawansowane, gdzie wybieramy połączenie
sieciowe którego mają dotyczyć ustawienia i klikamy w przycisk Ustawienia; teraz w liście która
została nam wyświetlona wystarczy wybrać odpowiednie usługi które nie mają być blokowane; jeśli
chcemy dokonać autoryzacji usługi która nie jest wymieniona na liście należy skorzystać z przyciski
Dodaj – trzeba jednak pamiętać, że musimy znać nazwę komputera oraz numer portu jaki dana usługa
wykorzystuje,

Kolejne etapy udostępniania usług serwerowych w Zaporze systemu Windows – rozwiązaniu dostarczanym wraz z systemem Windows XP SP2
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2.

wyjątki – zapora (jakakolwiek) ogranicza możliwości komunikacji pomiędzy komputerem, a Internetem;
z tej przyczyny koniecznym może się okazać wprowadzenie dodatkowych ustawień dla programów
potrzebujących otwartego połączenia z Internetem – tak zwanych wyjątków; dodanie wyjątku zawsze
obniża poziom zabezpieczenia toteż konieczność jego utworzenia należy zawsze dokładnie
przemyśleć; aby dodać wyjątek należy w oknie zapory sieciowej otworzyć kartę Wyjątki, a następnie
w polu Programy i usługi zaznacz pola wyboru przy programach i usługach którym chcesz zezwolić
na dostęp do sieci zewnętrznej,

3.

ustawienia logowania – jest to funkcja pozwalająca na sprawdzenie działań podejmowanych przez
naszą zaporę; polega ona na zapisywaniu tych działań do specjalnego pliku – logu; w celu włączenia
funkcji logowania odrzucanych połączeń należy na karcie Zaawansowane kliknąć w polu
Rejestrowanie kliknąć przycisk Ustawienia, gdzie następnie należy zaznaczyć pole wyboru Rejestruj
porzucone pakiety; od tej chwili w dzienniku zapisywane będą wszystkie połączenia, które zostały
odrzucone; nie zaleca się włączania opcji Rejestruj udane połączenia ponieważ zapisywany będzie
cały ruch a przez to plik dziennika będzie miał duży rozmiar i będzie niezrozumiały; na tej samej karcie
znajdziemy też opcję Limit rozmiaru, dzięki której ustalimy maksymalną wielkość dziennika
po przekroczeniu której najstarsze wpisy zaczną być zastępowane najnowszymi.

Przedstawiony tutaj opis jest oczywiście skrócony i ogranicza się do zapory, którą dostarcza nam producent
systemu Windows. Jest to najprostsze z możliwych rozwiązań. Oczywiście mamy do wyboru szereg innych programów
z których każdy charakteryzuje się nieco inną skutecznością czy podatnością na ataki sieciowe. Nie zawsze muszą
to być kosztowne płatne rozwiązania. Istnieje na rynku pewien wybór programów darmowych jak na przykład Keiro
Personal Firewall czy ZoneAlarm Free. Z możliwościami i konfiguracją tych programów można zapoznać się pod
adresem: http://www.pcworld.pl/artykuly/49598_0_1/Okielznac.firewall.html.
Systemy wykrywania i zapobiegania zagrożeniom – IDS/IPS
Systemy IDS oraz IPS to specyficzne rozwiązania których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa
5
chronionego systemu przez wykrywanie, w wypadku systemów IDS , oraz wykrywanie i zwalczanie ataków, jak to ma
6
miejsce w wypadku systemów IPS .
5
6

ang. Intrusion Detection System – system wykrywania ataków
ang. Intrusion Prevention System – system zapobiegania atakom
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Inną charakterystyczną cechą jest fakt, że systemy te mogą mieć postać specjalizowanego oprogramowania
lub sprzętu (również wyposażonego w specyficzne oprogramowanie). Mocno rozbudowane systemy tego typu
są rozwiązaniami niezwykle kosztownymi, na stosowanie których stać niewielu – z reguły są to większe firmy
lub instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne. Nie oznacza to jednak, że w warunkach domowych
nie można skorzystać z prostego, działającego w oparciu o hosta (czyli nasz osobisty komputer) rozwiązania
darmowego, którego skuteczność jest w zupełności do domowych zastosowań wystarczająca.
Darmowymi i dostępnymi dla wszystkich programami z rodziny IDS / IPS są:
1.

Snort (NIDS)

2.

Bro IDS (NIDS)

3.

Snort-Prelude (NIDS)

4.

Prelude-lml (HIDS)

5.

OSSEC (HIDS)

6.

GeSWall (HIDS)

Rozwiązania komercyjne to:
1.

IBM ISS Proventia (NIDS), Proventia Server (HIDS)

2.

Juniper IDP

3.

Defense Wall HIPS

4.

Safe’n’Sec Pro

Teraz przyszła pora by wyjaśnić znaczenie dwóch tajemniczych skrótów, które pojawiają się w powyższym
wykazie – NIDS oraz HIDS. Wyżej napisaliśmy o systemach IDS / IPS działających w oparciu o hosta – to tak zwane
systemy HIDS (ang. Host-based IDS). Są to aplikacje działające tylko w jednym, ochranianym systemie operacyjnym.
Rozwiązanie odmienne reprezentuje to opisywane skrótem NIDS (ang. Network IDS). Działanie tego rozwiązania opiera
się bądź to o wyspecjalizowane komputery z dedykowanym oprogramowaniem bądź o wyspecjalizowane urządzenia
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których zadaniem jest analizowanie ruchu w sieci i podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych. Istnieje tutaj
kilka implementacji tego rozwiązania których szczegóły są na tyle obszerne, że nie będziemy ich szczegółowo opisywać
ponieważ znacznie przekracza to ramy niniejszego oprogramowania. Nadto można powiedzieć, że dla użytkownika
indywidualnego istotne są systemy typu HIDS.
Router w domu? Jaki ma wpływ na bezpieczeństwo? Co z Wi-Fi?
Router jest urządzeniem służącym do łączenia
ze sobą różnych, w sensie informatycznym, sieci
komputerowych. Można powiedzieć, że w pewnym sensie
pełni on rolę węzła komunikacyjnego. Pierwsze routery były
urządzeniami skonstruowanymi na bazie komputerów
ogólnego przeznaczenia, a ich działanie sprowadzało się
jedynie do wykonywania podstawowych operacji związanych
z trasowaniem ruchu sieciowego. Obecnie nawet
najprostsze routery dostępne w sprzedaży detalicznej
posiadają dosyć mocno rozbudowane możliwości. Nieco
niżej przedstawiliśmy menu konfiguracyjne jednego z takich
tanich routerów.
Jak można łatwo zauważyć pojawiają się w nim
oprócz standardowych pozycji związanych z zarządzaniem
siecią, także opcje związane z bezpieczeństwem. Mamy
tutaj przykład dzięki któremu możemy zaobserwować,
że nawet tak proste urządzenie, dostępne dla każdego, posiada zaimplementowana funkcję „Firewall”. Takie sprzętowe
rozwiązanie problemu zapory ogniowej jest niezwykle skuteczne, pod warunkiem odpowiedniego skonfigurowania go.
Menu konfiguracyjne niewielkiego routera jaki często używany jest
w zastosowaniach domowych.

Obecnie krzykiem mody w świecie komputerów są urządzenia mobilne – laptopy, notebooki, netbooki itp.
W większości tych urządzeń dostęp do Internetu w tych urządzeniach realizowany jest za pomocą technologii Wi-Fi czyli
radiowego przekazu danych. To często zmusza użytkownika do zakupienia routera z funkcją transmisji bezprzewodowej,
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który stosując je odseparowuje się dodatkową przeszkodą od Internetu. Czasami czyni to zupełnie nieświadomie. Ale…
no właśnie! Zawsze jest jakieś ale. Dobrym zjawiskiem jest tutaj wprowadzenie dodatkowego elementu na strukturze
kablowej bowiem jak już powiedzieliśmy potencjalnemu intruzowi utrudni to realizację jego zamiarów, jednak musimy też
pomyśleć o bezpieczeństwie transmisji bezprzewodowej.
Aby podsłuchać transmisję prowadzoną za pomocą kabli należy albo naruszyć ich ciągłość albo posłużyć się
specjalną technologią na której stosowanie nie stać przeciętnego amatora cudzych danych. Problem z transmisją
bezprzewodową jest większy. Dzieje się tak za sprawą tego, że nośnikiem danych jest fala radiowa która może zostać
odebrana przez dowolną antenę umieszczoną w jej zasięgu. Jeśli
dodamy do tego fakt prowadzenia takiej transmisji w sposób
niezaszyfrowany… odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Jak więc
zabezpieczyć się przed przechwyceniem danych transmitowanych przez
Wi-Fi? Oto kilka porad:
1. pierwszym
krokiem
do
zapewnienia
sobie
bezpieczeństwa, podczas korzystania z niewielkiego, domowego routera
jest zmiana domyślnego hasła (ustawionego przez producenta) na swoje
własne; oczywiście powinno ono być możliwie jak najbardziej
skomplikowane co znacząco utrudni ewentualne przejęcie kontroli, nad
routerem, przez intruza; uzasadnieniem tej tezy niech będzie zawartości
tej strony internetowej http://routerpasswords.com/ - zawiera ona
domyślne hasła do większości routerów dostępnych na rynku,
2. niektóre routery bezprzewodowe mają możliwość
wyłączenia możliwości zalogowania się do menu konfiguracyjnego
poprzez połączenie radiowe; jeśli mamy taką opcję, skorzystajmy z niej;
znacznie zawęzi to grono potencjalnych intruzów,

Przykładowy router z funkcją transmisji Wi-Fi – widoczne
anteny umożliwiające komunikację radiową.

3.

moc nadawania jest parametrem mającym bezpośrednio wpływ na zasięg urządzenia, a pośrednio
także na bezpieczeństwo; w wypadku niewielkiej sieci domowej nie ma potrzeby wykorzystywania
pełnej mocy nadajnika routera tak by wszyscy pobliscy sąsiedzi znajdowali się w jej zasięgu; moc
nadawania można dobrać w taki sposób abyśmy tylko my znajdowali się w zasięgu urządzenia (lub po
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prostu możliwie najmniejsza ilość urządzeń niekoniecznych do działania sieci, których nie można
wykluczyć z zasięgu routera);
4.

istotna sprawą jest również umiejscowienie naszego urządzenia, może wydawać się to dziwne, ale ma
związek z mocą nadawania; należy w miarę możliwości instalować bezprzewodowy punkt dostępowy
w centralnej części mieszkania i ograniczać moc transmisji; umieszczenie routera przy skrajnej ścianie
budynku może spowodować, że w jej zasięgu znajdą się osoby przebywające na ulicy, sąsiedzi
za ścianą,

5.

szyfrowanie danych to jedno z najważniejszych zagadnień dla sieci bezprzewodowych i nie można go
pominąć pod żadnym pozorem; bark szyfrowania sprawia, że nasze dane, a w tym loginy, hasła,
numery kart płatniczych i tym podobne przesyłane są niejako „otwartym tekstem”, a tym samym są
łatwe do przechwycenia; na dzień dzisiejszy najmocniejszym zabezpieczeniem w tej dziedzinie jest
szyfrowanie WPA2; jeśli nasze urządzenia są starsze i nie wspierają algorytmu WPA2 należy
rozważyć możliwość wymiany sprzętu na wspierający ten rodzaj szyfrowania,

6.

aktualizujmy oprogramowanie naszego routera; w dzisiejszych czasach nie wymaga to już
specjalistycznej wiedzy, a routery posiadają mechanizmy pozwalające na bezpieczną aktualizację
oprogramowania; zagadnienie jest o tyle istotne, że posiadając stary firmware w którym nie
naprawiono luk bezpieczeństwa, mając nawet najlepiej skonfigurowaną sieć Wi-Fi i tak jesteśmy
narażeni na działanie cyberprzestępców,

7.

każda sieć bezprzewodowa posiada nazwę (SSID); zazwyczaj domyślnie jest ona ustawiona przez
producenta urządzenia w sposób sugerujący kto nim jest; nazwę tę należy zmienić – najlepiej jeśli nie
będzie ona sugerowała kto jest właścicielem danej sieci, czy też dostawcą usług internetowych; tak
więc unikajmy podawania w SSID całego lub elementów nazwiska, imion; w wypadku usługi Livebox
TP domyślna nazwą sieci była fraza „neostrada-xxx” tak więc nazwa sugerowała i dostawcę
i urządzenie ponieważ dostawca oficjalnie podawał jakie urządzenia dostarcza klientom; umożliwia to
łatwiejsze wyszukanie słabych stron systemu,

8.

każdy współczesny router ma możliwość filtrowania adresów MAC; adresy te, to tak zwane adresy
fizyczne; możemy po nich rozpoznać czy do czynienia mamy z użytkownikiem naszej sieci czy
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z potencjalnym intruzem; mała siła tej metody spowodowana faktem, iż adres MAC można łatwo
klonować, nie powinna być przyczyną jej omijania,
9.

router ma domyślnie zaprogramowane ustawienia adresacji; ich zmiana z fabrycznych na własne
stanowić będzie dla potencjalnego intruza utrudnienie; jeśli istnieje taka możliwość na danym
urządzeniu, można pokusić się o wykonanie konfiguracji, w której komputery podłączone do routera
przewodowo, znajdą się w innej podsieci niż te podłączone za pomocą fal radiowych,

10. jeśli nie korzystasz z łącza internetowego i działanie routera nie jest Ci niezbędne, wyłącz go;
niepotrzebnie pracujący router oprócz tego, że marnuje energię elektryczną dodatkowo naraża nas na
niebezpieczeństwo, ponieważ daje intruzowi czas potrzebny na złamanie zabezpieczeń tegoż
urządzenia, czas o tyle dla niego wartościowy, że nikt nie zwróci uwagi na to, że diody kontrolne na
obudowie routera niepokojąco migają, sygnalizując tym jakiś przepływ danych.
Anonimowość w sieci? TOR! Czyli co cebula ma wspólnego z informatyką
Trzyliterowy skrót TOR pochodzi od angielskich słów The Onion Router. Jest to oprogramowanie tworzące
wirtualną sieć, implementujące tak zwane trasowanie cebulowe (w tym wypadku drugiej generacji), zapobiegające
analizie ruchu sieciowego. W konsekwencji oprogramowanie to zapewnia użytkownikowi wysoki stopień anonimowości
podczas dostępu do Internetu.
Jakkolwiek TOR pozwala na zachowanie wysokiego stopnia anonimowości, która jest przecież w sieci
niezwykle ważna, nie należy jego działania mylić z szyfrowaniem danych. Zastosowanie tej technologii jednak sprawia,
że nasze wizyty w sieci stają się bardziej anonimowe, a ustalenie lokalizacji w jakiej się znajdujemy – utrudnione. Proszę
zwrócić uwagę iż cały czas mówimy o zwiększonej anonimowości, nie zaś o całkowitej. Nie stworzono bowiem do tej
pory oprogramowania pozwalającego na zachowanie stuprocentowej anonimowości w sieci.
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Aby skorzystać z funkcjonalności jakie daje nam TOR w pierwszej kolejności należy udać się na stronę
internetową tego projektu https://www.torproject.org/ i zapoznać się z dokumentacją, możliwościami oraz specyficznymi
wymaganiami. Na stronie tej poznamy także
szczegółowe wskazówki dotyczące konfiguracji
oprogramowania TOR.
Ze względu na obszerność aspektów
technicznych używania tego rozwiązania, nie
będziemy
tutaj
opisywali
szczegółów
technicznych, a zainteresowanych odsyłamy do
strony projektu. Chcielibyśmy jednak zastanowić
się nad innym aspektem stosowania tego
oprogramowania.
Dla
nas,
przeciętnych
użytkowników sieci informatycznych ważna jest
anonimowość ze względu na konieczność
zabezpieczania się przed atakami na naszą
prywatność czy próbami ingerowania w nasze
życie poprzez zbieranie informacji o naszej osobie
za pomocą sieci globalnej. Tak więc zapewnienie
anonimowości
traktujemy
w
kategoriach
pozytywnych. Zastanówmy się jednak jakie
możliwości daje oprogramowanie takie jak TOR,
przestępcom. Dla nich zachowanie anonimowości
jest równie ważne jak dla przysłowiowego
Widok okna programu obsługi TOR. Po lewej stronie widać listę użytkowników
Kowalskiego. Może nawet ważniejsze. Podczas
włączonych do sieci TOR.
używania sieci TOR nie uzyskujemy pełnej
anonimowości. Przestępca jednak zyskuje… czas. Czas który pozwala mu na wykonanie zamierzonych zadań
i spokojną zmianę lokalizacji ponieważ ustalenie kto tak naprawdę stoi po drugiej stronie sieci TOR wymaga znacznego
nakładu pracy, o środkach finansowych nie wspominając.
Całkiem niedawno bo w roku 2009 niemiecka policja we wspólnej akcji z Interpolem zatrzymała grupę
przestępczą, której obszarem działania była pornografia dziecięca. W jednym z mieszkań znaleziono komputer
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z zainstalowanym oprogramowaniem TOR. Zaczęto odkrywać kolejne gałązki ogromnego przestępczego drzewa.
Tak więc z przykrością należy stwierdzić, że technologia która miała służyć szczytnym celom sama w sobie padła ofiarą
przestępców. Od tego momentu w opinii wielu osób sieć TOR jest czymś z czego samo korzystanie szufladkuje
człowieka w kategorii osób, które są potencjalnymi przestępcami, bowiem „mają coś do ukrycia”.
Szyfrowanie danych
Nieodłącznym elementem przesyłu danych oraz ich przechowywania jest ryzyko narażenia nośnika na dostanie
się w niepowołane ręce. Niezależnie od typu nośnika mamy możliwość zabezpieczenia swoich danych poprzez ich
zaszyfrowanie. Podobnie jak inne metody zabezpieczania danych, nie jest ona w pełni skuteczna, jednak daje szanse na
to, że ilość nakładów pracy jaką należało by włożyć w odszyfrowanie danych nie będąc w posiadaniu klucza, zniechęci
potencjalnego intruza. Nawet w wypadku podjętych prób odszyfrowania przejętych informacji, a nawet ich odszyfrowania
uzyskujemy cenny czas, tak przecież potrzebny na podjęcie działań mogących zniwelować skutki utraty danych.
Pamiętajmy, że szczególnie narażonymi na utratę są nośniki przenośne takie jak napędy USB, przenośne dyski
twarde, karty pamięci i tym podobne. Ich niewielki rozmiar przekłada się niestety na zwiększony poziom ryzyka utraty
takiego nośnika. Ponad to mogą one zostać łatwo podmienione, przez osoby mające interes w takim działaniu. Jest to
sytuacja zwiększająca niebezpieczeństwo ponieważ opóźnia wykrycie sytuacji w której zostaliśmy pozbawieni nośnika
z oryginalnymi danymi.
Obecnie rynek oferuje znaczną ilość programów mogących szyfrować dane. Służą one zarówno do szyfrowania
pojedynczych plików jak i całych partycji czy dysków twardych. Powstały też technologie pozwalające szyfrować dane
transmitowane poprzez sieć Internet, takie jak na przykład SSL. Zaszyfrowanie danych na nośniku przenośnym, przy
pomocy ogólnodostępnego oprogramowania nie jest operacją trudną i może ją wykonać nawet niezbyt doświadczony
użytkownik. Przykładem ogólnodostępnych i co ważne dla części użytkowników komputerów osobistych, darmowych
programów służących do szyfrowania danych są:


TrueCrypt – to program służący do szyfrowania danych "w locie"; może on zarówno szyfrować całe
dyski, ich partycje jak i przenośne dyski USB, może też tworzyć wirtualne zaszyfrowane dyski – także
ukryte,



Keyparc – to program rozwojowy; program przeznaczony jest do ochrony plików w systemach Windows,
Linux i Mac OS X; daje możliwość szyfrowania danych, a także ich chronienia podczas pracy; drobnym
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mankamentem jest fakt, że aplikacja w celu wykorzystania jej pełnych możliwości wymaga
zarejestrowania na stronie producenta,


Enigma 2003 – to niewielki program służący do szyfrowania plików; umożliwia szyfrowanie
i deszyfrowanie wybranego lub wszystkich plików znajdujących się w danym folderze, przy użyciu
zdefiniowanego przez siebie klucza szyfrującego,



DiskCryptor – jest narzędziem o otwartym kodzie źródłowym; służy do szyfrowania danych
zgromadzonych na dyskach twardych komputera, nośnikach USB, i tym podobnych; jego twórcami
są Rosjanie, którzy postanowili stworzyć darmowy odpowiednik rozwiązań płatnych; jest on głównym
konkurentem popularnego programu TrueCrypt;

Wyżej wymienione programy dostępne są na witrynach internetowych swoich producentów. Można je też
znaleźć w serwisach takich jak http://www.dobreprogramy.pl, gdzie oprócz nich znajdziemy również szereg innych
rozwiązań programowych podnoszących bezpieczeństwo naszego osobistego komputera.
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Dobrodziejstwa Internetu, a odpowiedzialność karna
Wprowadzenie
W tym rozdziale postaramy się w najprostszy możliwy sposób wyjaśnić zagrożenia związane
z wykorzystywaniem urządzeń elektronicznych umożliwiających połączenie z siecią internetową w sposób niezgodny
z prawem. Jak legalnie korzystać z dobrodziejstw Internetu. W skrócie na podstawie ustaw takich jak Kodeks Karny
zw. dalej KK, ustawa o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych zw. dalej PrAut, i zawartych w nich odpowiednich
artykułów omówimy odpowiedzialność karną na jaką narażony jest internauta łamiący przepisy prawne. Na koniec
przybliżymy przebieg czynności prawnych oraz konsekwencje jakie może ponieść użytkownik Internetu korzystający
z jego dobrodziejstw w sposób sprzeczny z przepisami prawa. Trzeba jednak zaznaczyć, iż wiedza związana z siecią
internetową, urządzeniami łączącymi się z siecią, metodami połączenia tych urządzeń z siecią, w końcu wiedzą
dotycząca możliwości, jakie wykorzystują w czasach obecnych cyberprzestępcy - jest ogromna. Na temat każdej z tych
dziedzin można by napisać osobne potężne podręczniki. Dlatego też ten podręcznik zawiera ogólną wiedzę
na poszczególne tematy. Postaramy się, aby dla przeciętnego użytkownika był on wystarczającym poradnikiem
do takiego korzystania z sieci, aby nie narazić się niepotrzebnie na odpowiedzialność karną.

Korzystanie z zasobów sieci
W celu połączenia się z Internetem i korzystania z jego zasobów można skorzystać z wielu różnych urządzeń
elektronicznych np komputery, telefony komórkowe, konsole do gier i inne, których w tym rozdziale nie będziemy
szczegółowo opisywać. Krótko omówimy natomiast sposoby łączenia się z Internetem, zakładając, iż czytelnik posiada
prawidłowo skonfigurowane urządzenie umożliwiające połączenie z siecią w trybie on-line.
Jedną z głównych metod umożliwiających korzystanie z sieci jest korzystanie z przeglądarki internetowej.
Należą do nich np. Internet Explorer, Opera, Firefox i inne. Umożliwiają one przeglądanie zawartości stron WWW,,
a nawet pobieranie różnych plików umieszczonych bezpośrednio na przeglądanej stronie lub zawierających „link”, czyli
tzw. odnośnik, którego kliknięcie powoduje przekierowanie użytkownika do lokalizacji, gdzie dany plik został
umieszczony np. na innym serwerze. Następne w kolejce do łączenia z siecią są różne programy za pośrednictwem,
Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

60

Cyberprzestępc@!? Co o nim wiem?

których można np. pobierać lub wysyłać pliki. Najlepszym przykładem takich programów są klienci protokołów
sieciowych P2P np. eMule, Azureus, DC++ i wiele innych, które znane są prawie wszystkim użytkownikom. Ogromna
większość tych programów jest bezpłatna i samo korzystanie z nich nie jest zabronione. Jednak znaczna część
użytkowników sieci za pośrednictwem tych właśnie programów pobiera i wysyła pliki chronione przepisami prawa takie
jak wideogramy – czyli filmy, audiogramy – czyli muzykę zapisaną najczęściej w popularnym formacie .mp3, gry,
programy, i wiele innych. Wszystkie te pliki chronione prawem są nazywane „utworami”. Definicję utworu przybliżymy
w dalszej części rozdziału.
Korzystając z Internetu wielu użytkowników wykorzystuje jego możliwości i zawartość do zdobywania wiedzy,
rozwijania swoich umiejętności, nawiązywania kontaktów, nauki, wykonywania pracy zarobkowej itp. Takie działania
użytkowników są jak najbardziej zgodne z prawem, wręcz pożądane, gdyż właśnie są to główne cele funkcjonowania
sieci.
Istnieje jednak ogromna rzesza osób, które w większości przypadków świadomie, wykorzystują sieć internetową
do łamania prawa.

Rodzaje czynów zabronionych jakie można popełnić wykorzystując Internet
Najczęściej spotykanymi działaniami związanymi z naruszeniem przepisów karnych z wykorzystaniem sieci
internetowej jest:


uzyskiwanie bez opłat komercyjnego oprogramowania,



uzyskiwanie kodów – numerów seryjnych, specjalnych plików zwanych „crack” lub keygen” mających
na celu ominięcie zabezpieczeń programów stosowanych przez producentów, w konsekwencji
odblokowanie płatnych programów aby te działały w pełnej wersji czyli bez żadnych ograniczeń,



nielegalnej wymiany utworów chronionych prawami autorskimi – głównie muzyki, filmów, gier,
programów i innych; najczęściej za pośrednictwem sieci P2P,



przełamywanie zabezpieczeń i dokonywanie włamań na cudze konta w tym na konta pocztowe, konta
w różnych serwisach jak Nasza Klasa, Allegro, eBay, itp.,
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sprzedaż za pośrednictwem serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych fikcyjnych przedmiotów, celem
wyłudzenia korzyści majątkowej – popularnie nazywane „oszustwem”,



usunięcie danych informatycznych – najczęściej związane z przełamaniem zabezpieczeń,



dokonywanie zakupów przy użyciu cudzych numerów kart płatniczych,



uszkodzenie danych, zmiana zawartości danych lub ich kradzież,



niszczenie strony internetowej, zablokowanie dostępu do strony internetowej,



stworzenie wiernej kopii strony internetowej celem uzyskania poufnych danych np. strony banków,
proces popularnie nazywany Phishingiem,



instalacja i używanie programów szpiegujących np. konie trojańskie, keylogery,



kradzież sygnału telewizyjnego,



rozpowszechnianie materiałów dot. pornografii z udziałem nieletnich, oraz zawieranie znajomości
przez „pedofilów” z nieletnimi w celu ich wykorzystania na tle seksualnym,



inne / niesklasyfikowane.

Jak widać katalog czynów zabronionych jest długi. Możliwości popełniania przestępstw w sieci są wręcz
ogromne, jednak należy pamiętać, że w sieci nikt nie jest anonimowy. Każdy użytkownik pozostawia po sobie liczne
ślady, które w przypadku popełnienia przestępstwa w końcu doprowadzają do jego ustalenia.
Omawianiem poszczególnych czynów zabronionych zajmiemy się w trakcie skróconej analizy przepisów ustaw
Kodeksu Karnego i PrAut.

Niezbędne pojęcia
Zanim przejdziemy do omawiania przepisów Kodeksu Karnego i PrAut konieczne jest wyjaśnienie niektórych
pojęć, które dla jednych osób są doskonale znane, natomiast dla innych są całkowicie obce i korzystając na co dzień
z zasobów dostępnych w Internecie nie zdają sobie sprawy z łamania przepisów prawnych.
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adres IP – najprościej można powiedzieć, że jest to liczba nadawana urządzeniom podłączonym
do sieci internetowej np. komputer, telefon; służy do identyfikacji danego urządzenia łączącego
się w danym czasie z Internetem; tutaj ważne jest to, że adres IP nie jest przypisywany na stałe
do danego urządzenia; może się on zmieniać za każdym razem gdy urządzenie nawiązuje połączenie
z siecią jest to tzw. adres dynamiczny; może być też przypisany do danego urządzenia przez dostawcę
Internetu jeden adres IP stały. Adres ten także może ulec zmianie np. przy zmianie umowy
lub dostawcy Internetu; przykładowy adres IP wygląda następująco 192.168.12.55,



serwer – serwerem jest najczęściej komputer świadczący usługi zazwyczaj w formie udostępniania
pewnych zasobów innym komputerom w sieci lub pośredniczący w przekazywaniu danych między
komputerami. Serwerem może być nawet komputer używany w domu,



FTP (ang. File Transfer Protocol) – protokół który umożliwia przesyłania danych w postaci plików
pomiędzy klientem a serwerem,



link – inaczej hiperłącze, służy do przekierowania użytkownika w miejsce, gdzie faktycznie znajduje
się plik, serwer FTP lub strona,



przełamanie zabezpieczeń – celowe działanie osoby, które prowadzi do uzyskania dostępu
do zabezpieczonych danych, plików, stron, programów itp.,



P2P (ang. peer-to-peer) – rodzaj komunikacji między urządzeniami w sieci internetowej; aktualnie
istnieje wiele różnych metod komunikacji wykorzystującej P2P; celem tej komunikacji jest wymiana
plików w Internecie, przy czym należy pamiętać, iż specyfika działania programów P2P powoduje, że
równolegle z utrwalaniem czyli zapisywaniem plików na nośniku pamięci następuje ich udostępnianie
innym, operacja ta odbywa się nawet jeśli plik jest zapisany w części,



piractwo komputerowe – ogólnie można powiedzieć, że są to wszelkie działania polegające
na kopiowaniu, rozpowszechnianiu, zwielokrotnianiu, przełamywaniu zabezpieczeń, utworów
chronionych prawami autorskimi bez zgody autorów lub producentów oraz bez uiszczenia
odpowiednich opłat,
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utwór – w myśl ustawy PrAut to przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze; określenie
o indywidualnym charakterze oznacza, że utwór jest oryginalny, niepowtarzalny i nie posiada wiernego
odpowiednika,



program komputerowy – jest to ciąg znaków napisany w jednym z wielu dostępnych języków
programowania np. Basic, Java, C++. Program jest odczytywany i wykonywany przez komputer;
programy z uwagi na zastosowanie można podzielić na: użytkowe, systemy operacyjne, gry i inne;
program w rozumieniu ustawy o prawach autorskich jest również utworem czyli jest przejawem
działalności twórczej o indywidualnym charakterze,



gra komputerowa – jest również programem komputerowym; komputer celem uruchomienia gry
odczytuje składnie – ciągi znaków zapisane w odpowiednim języku programowania (np. skryptowym –
gry Java), lub też kodzie maszynowym (stworzony w efekcie kompilacji kodu źródłowego),



DIVX, XVID – jest to stratna metoda kompresji obrazu filmowego; pozwala ona zapisać na zwykłej
płycie CD-R o pojemności 700MB film DVD, który zajmował przed kompresją ponad 4 GB czyli sześć
razy więcej; najczęściej plik filmowy poddany kompresji zawiera rozszerzenie „*.avi”; wielkość pliku
poddanego kompresji zależy od stopnia kompresji; istnieje wiele innych formatów wideo powstających
w wyniku kompresji,



mp3 – podobnie jak w przypadku DIVX i XVID jest to stratna metoda zapisu dźwięku; przykładowo plik
– utwór muzyczny z płyty CD-audio poddany kompresji finalnie zajmuje około 10 razy mniej przestrzeni
na nośniku; wielkość pliku poddanego kompresji zależy od stopnia kompresji; istnieje wiele innych
formatów muzycznych powstających w wyniku kompresji np. OGG, WMA,



warez – pojęcie to dotyczy głównie udostępniania płatnego oprogramowania, jego zmodyfikowanych
wersji – szczególnie po usunięciu zabezpieczeń przed kopiowaniem, rozpowszechnianych nielegalnie
przy wykorzystaniu wielu serwerów i różnych protokołów np. P2P, FTP,



wideogram – plik wideo np. film *.avi,



audiogram – plik muzyczny np. *.mp3,
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serial – numer seryjny niezbędny do odblokowania komercyjnych aplikacji, aby ta działała w pełnej,
nieograniczonej wersji,



crack – specjalny zmodyfikowany plik, umożliwiający uruchomienie zabezpieczonego komercyjnego
oprogramowania;



cracker (z ang., łamacz) – osoba, która zajmuje się łamaniem zabezpieczeń komputerowych,



keygen – plik, którego uruchomienie powoduje wygenerowanie numeru seryjnego, tzw. „klucza”
przeznaczonego dla konkretnego programu; po wpisaniu klucza do programu, ominięte zostaje
zabezpieczenie producenta i program działa w pełnej wersji,



zwielokrotnianie – sporządzanie kolejnych kopii chronionego utworu. Może nastąpić poprzez
np. nagranie na kilku nośnikach DVD tej samej kopii określonego filmu,



rozpowszechnianie – udostępnianie,



haker – osoba, która posiada dużą i praktyczną wiedzę z dziedziny informatyki; osoby takie wyróżniają
się bardzo dobrą orientacją w Internecie, znajomością języków programowania, i systemów
operacyjnych; może wykorzystać swoją wiedzę do wykrywania dziur w zabezpieczeniach
oprogramowania komputerowego oraz uzyskania dostępu do różnych zabezpieczonych zasobów,



zombie – komputer przyłączony do Internetu, w którym bez wiedzy jego posiadacza został
zainstalowany program sterowany z zewnątrz przez inną osobę; celem takiego działania jest
zazwyczaj wykorzystanie komputera do działań sprzecznych z prawem,



DDoS (ang. Distributed Denial of Service) - atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu
uniemożliwienia jego poprawnego działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów,
przeprowadzanych równocześnie z wielu komputerów (np. zombie),



sharing – kradzież i rozdzielanie sygnału z karty telewizyjnej poprzez sieć internetową.

W trakcie dalszego omawiania tego rozdziału pojawią się też inne pojęcia, które na bieżąco będą wyjaśniane
w najbardziej możliwy i przystępny do zrozumienia sposób.
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P2P – legalne czy nie? Jak to ugryźć
Prawie każdy użytkownik komputera zetknął się z jakimś programem P2P, a jeśli nie to przynajmniej gdzieś
słyszał to pojęcie ale nie wie co oznacza. Dla tych, którzy nie wiedzą odsyłam do działu pojęcia, gdzie krótko „P2P”
zostało wyjaśnione.
Wielu internautów namiętnie korzysta z takich programów. Liczba programów P2P jest ogromna dlatego nie
będziemy ich wyliczać, najczęściej jednak spotykane to eMule, BearShare, uTorrent, BitTorrent, Azureus, eDonkey,
DC++. Niektórzy świadomie wymieniają się chronionymi prawnie plikami godząc się z tym, że łamią prawo, inni nawet
nie zdają sobie z tego sprawy. Część użytkowników zadaje sobie pytanie: Jakie i czy w ogóle są pliki, które można
nawzajem bez narażenia się na konsekwencje karne wymieniać? Co mi grozi jeśli wymieniam się plikami chronionymi
przez prawo?
Zacznijmy od tego, że same w sobie programy P2P, których zdecydowana większość jest darmowa
są całkowicie legalne. Z założenia ich działanie ma służyć użytkownikom do wymiany różnych danych. Jednak sposób
działania tych programów, ich dostępność i możliwości spowodowały, że szybko zaczęto z nich korzystać do wzajemnej
wymiany plików chronionych przez prawo takich jak: muzyka, filmy, gry, programy, i wiele innych. Ktoś może zapytać :
No tak, to czym się w takim razie wymieniać? Jest wiele różnych danych, które nie są chronione prawem i dla których
właśnie stworzone programy P2P np. oprogramowanie freeware lub na innych darmowych licencjach jak GNU GPL,
darmowe dystrybucje Linuksa, niektóre utwory muzyczne, prywatne zdjęcia, filmy, opracowania, pomysły i wiele innych.
Zdecydowana większość programów P2P do poprawnego działania wymusza na użytkownikach takie
ustawienie programu aby udostępnić innym część swoich danych np. zawartość jakiegoś folderu. Tutaj zależy tylko
i wyłącznie od użytkownika jakie dane udostępni. Mogą to być całkowicie legalne pliki jak zdjęcia z wakacji, lub programy
oparte na darmowych licencjach. Niektóre programy nie wymagają takiej procedury, no i w takim przypadku część
użytkowników zaczyna błędnie myśleć „Jeśli nie udostępniam nikomu swoich danych to przecież nie rozpowszechniam
chronionych plików, a te które sobie ściągnę to będą tylko dla mnie na własny użytek”. No i niestety nie znając dokładnej
zasady działania programów P2P zaczynają ściągać co im się podoba nie zdając sobie sprawy z tego, że automatycznie
rozpowszechniają ściągane pliki.
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Jak dokładnie działa P2P?
Proces taki wygląda następująco:
„Przyjmijmy że Pan Kowalski szuka utworu muzycznego „Michaela Jacksona – Bad.mp3”. W tym celu
w programie P2P w oknie szukaj wpisuje nazwę ww pliku. Po chwili otrzymuje odpowiedź z której wynika, że plik taki
posiada i udostępnia 100 użytkowników, którzy aktualni są podłączeni do sieci. Kowalski zaczyna pobierać plik.
W trakcie pobierania liczba udostępniających plik może się zmieniać, gdyż jedni mogą odłączyć się od sieci lub wyłączyć
komputer, a inni przeciwnie włączyli komputer i zalogowali się do sieci. Gdy Kowalski jest w trakcie ściągania pliku
i posiada już na dysku jakąś jego część np. 40% inny użytkownik, którego Kowalski w ogóle nie zna szuka za
pośrednictwem programu P2P tego samego pliku czyli „Michaela Jacksona – Bad.mp3”. Otrzymuje odpowiedź, że plik
ten posiada określona ilość użytkowników w tym nasz Pan Kowalski, i to pomimo tego, że nie ściągnął go jeszcze
w całości i nie ustawił go jako plik udostępniony. Nie ma znaczenia czy Kowalski ściągnął 10, 50 czy 100% pliku. Jeśli
Kowalski jest w trakcie pobierania pliku, a inna osoba w sieci dopiero zacznie pobierać ten sam plik to będzie go w tym
samym czasie pobierać od tych samych użytkowników co Kowalski oraz od samego Kowalskiego. No i jak widać nasz
Pan Kowalski właśnie bierze udział w rozpowszechnianiu chronionego prawem utworu muzycznego.”
Podsumowując: sposób funkcjonowania programów P2P nie zezwala na ściąganie plików bez ich
jednoczesnego udostępniania. Dodatkowo z uwagi na to, iż z sieci P2P w każdej chwili korzysta niezliczona ilość
użytkowników jest praktycznie mało prawdopodobne aby ściągnąć jakiś plik bez jego rozpowszechnienia.
Opisaną na przykładzie Pana Kowalskiego procedurę pobierania i udostępniania pliku można zaobserwować
w większości programów P2P. Praktycznie każdy z tych programów pokazuje okno z statystyką, gdzie można odczytać
nazwę pliku ściąganego lub udostępnianego, szybkość transferu danych z sieci i do sieci, liczbę komputerów
udostępniających plik i pobierających. Czasami różnią się tylko nazwy poszczególnych kolumn np. pobierający – inaczej
zasysający.

Dozwolony użytek, a P2P
Niektórzy użytkownicy mogą pomyśleć: No tak ale jeśli mam oryginalne utwory np. kupiłem sobie oryginalna
płytę powiedzmy Madonny to przecież mogę w ramach dozwolonego użytku o którym mówi art. 23 ustawy PrAut
udostępnić te pliki innym w sieci P2P. Ustawa o PrAut zezwala co prawda w ramach dozwolonego użytku
na udostępnianie pojedynczych egzemplarzy utworów ale tylko osobom z tzw. kręgu osób pozostających w związku
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osobistym, z osobą która utwory im udostępnia. Dodatkowo nawet jeśli posiadamy oryginalne utwory to na ich publiczne
udostępnienie wymagana jest zgoda posiadających do nich prawa autorów, producentów i wykonawców. Wyjaśnienia
wymaga jeszcze określenie „krąg osób pozostających w związku osobistym”. Dotyczy to osób z którymi znajomość nie
jest przypadkowa lub „jednorazowa”. Musi to być trwała, ugruntowana znajomość. Użytkownicy wymieniający pliki
w sieciach P2P najczęściej się nie znają i prawdopodobnie się nie poznają, niejednokrotnie mieszkają w bardzo
odległych od siebie miejscach. Mając na uwadze fakt, iż udostępniony w sieci P2P plik jest dostępny nieograniczonej
rzeszy użytkowników nie ma mowy o korzystaniu z tych utworów w ramach dozwolonego użytku.

Mała przestroga
Na koniec opisywania problematyki sieci i programów P2P nie zniechęcamy do korzystania z nich lecz
namawiamy do uważnego analizowania jakie pliki pobieramy i jakie udostępniamy. Istnieją organizacje, które zajmują się
monitorowaniem sieci internetowej, w tym m.in. kontrolowaniem obiegu chronionych plików krążących między
użytkownikami programów P2P. Chyba żaden użytkownik P2P nie chciałby pożegnać się z swoim sprzętem
komputerowym w wyniku wizyty przedstawicieli organów ścigania, a następnie stanąć przed sądem z powodu łamania
prawa. Takie sytuacje są jak najbardziej realne.

Inne zagrożenia wynikające z technologii P2P
Innymi zagrożeniami jakie wynikają z korzystania z technologii P2P są:


utrata danych osobistych – podczas udostępniania danych z dysku może dojść do sytuacji, że przez
nieuwagę udostępnimy nieograniczonej liczbie użytkowników sieci nasze poufne dane np. hasła,



zarażenie komputera wirusami lub programami szpiegującymi, które bardzo często są rozsyłane
wraz z różnymi plikami. Mogą one doprowadzić do uszkodzenia komputera, wycieku poufnych danych
np. do kont bankowych,



pobranie niechcianych danych jak np. filmy obrazujące przemoc, lub zawierające treści
pornograficzne często z udziałem nieletnich, ukrywane często nawet pod nazwami popularnych bajek,
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Dozwolony użytek w rozumieniu prawa autorskiego
Użytkownicy sieci internetowej w każdym momencie, ściągają, udostępniają, rozpowszechniają, kopiują itd.
różne utwory chronione prawami autorskimi. Wielu zastanawia się czy to co robią mieści się w granicach prawa
autorskiego i tzw. „dozwolonego użytku”. Na różnych forach są zadawane co jakiś czas te same pytania. Odpowiedzi
udzielają różne osoby, niektóre wykazują się „jakąś” znajomością wiedzy z dziedziny prawa autorskiego czasem trafną
czasem tylko częściowo, jednak znaczna część udzielanych odpowiedzi wprowadza w błąd pytających co w praktyce
może mieć katastrofalne skutki. W tym krótkim rozdziale wyjaśnimy pojęcie „dozwolonego użytku publicznego”, a także
umieścimy małe kompendium wiedzy dot. praw i zakazów spoczywających na użytkownikach końcowych.
Celem wyjaśnienia tego zagadnienia nie ma innej możliwości jak tylko przytoczyć najważniejsze w tej kwestii
artykuły z ustawy PrAut.
Na początku wyjaśnienia wymaga pojęcie słowa „utwór”. W tym miejscu odsyłamy do początku tego rozdziału
gdzie w pojęciach wyjaśniono co to jest utwór. Pojęcie to reguluje również ustawa o PrAut art.1:
Art.1.1. mówi: „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.
Wyjaśnijmy od razu co nie jest utworem w rozumieniu ustawy o PrAut. Art. 4. mówi: „Nie stanowią przedmiotu
prawa autorskiego:


akty normatywne lub ich urzędowe projekty,



urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,



opublikowane opisy patentowe lub ochronne,



proste informacje prasowe.

Definicja „dozwolonego użytku osobistego” została zamieszczona w cytowanej wyżej ustawie w art. 23, który
brzmi następująco:
Art. 23. 1. mówi: „bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu
w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu
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architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających
cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.
pkt. 2. mówi: zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy
utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa
lub stosunku towarzyskiego.”
Skoro znamy już definicję utworu i dozwolonego użytku osobistego teraz musimy dowiedzieć się kiedy utwór
jest już rozpowszechniony. Definicje tą znajdujemy w art. 6 ustawy PrAut:
Art. 6.1. mówi: W rozumieniu ustawy:


utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego
egzemplarze zostały udostępnione publicznie,



utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób
udostępniony publicznie,

Z w/w definicji dowiadujemy się, iż utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy
w jakikolwiek sposób został udostępniony publicznie, natomiast utwór udostępniony publicznie to taki który został
zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie. Gdy znamy już te podstawowe pojęcia nasuwają
się kolejne pytania:


Kiedy wiadomo, że dany utwór, zwłaszcza jeśli chodzi o utwory dostępne w sieci Internet, został
zwielokrotniony i że jego egzemplarze zostały udostępnione publicznie?



Czy utwory występujące powszechnie w sieci np. w serwisach YouTube lub Wrzuta, które
są chronione przez prawo autorskie mogę ściągać i zapisywać na nośnikach danych np. dysk twardy,
CD/DVD, karty pamięci, przenośne urządzenia itp.?

Aby odpowiedzieć na te pytania musimy przeanalizować dwie sprawy. Po pierwsze: kiedy utwór udostępniony
w sieci internetowej można traktować jako utwór rozpowszechniony którego egzemplarze zostały udostępnione
publicznie? Oraz jeśli przyjmiemy że taki utwór został już rozpowszechniony to czy możemy korzystać z niego w ramach
dozwolonego użytku osobistego i w jakim zakresie.
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W książce „System Prawa Prywatnego - Prawo Autorskie” Tom 13 wydanie 2 redaktor prof. dr hab. Janusza
Barta, wg prof. dr hab. Janiny Preussner-Zamorskiej autora rozdziału VII - Dozwolony użytek chronionych utworów
na str. 425 czytamy:
„...gdy dany utwór zostanie wprowadzony do międzynarodowej sieci komputerowej. W takiej sytuacji można go
uznać za „rozpowszechniony” w rozumieniu art.6 ust.1 pkt 3 PrAut. Umożliwienie dostępu do utworu poprzez
powszechną „otwartą” sieć stanowi bowiem rodzaj „udostępnienia publicznego” w rozumieniu polskiego prawa
autorskiego. Natomiast nie można, w zasadzie, wywieść takiego twierdzenia w przypadku wprowadzania utworu nie
do sieci otwartej, takiej jaką jest np. Internet, lecz sieci zamkniętej, wewnętrznej sieci określonej instytucji
lub korporacji....”
Z cytowanej wypowiedzi możemy wywnioskować iż utwory dostępne w popularnych serwisach jak np. YouTube,
Wrzuta można traktować jako już rozpowszechnione i korzystać z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego. Teraz
pozostaje kwestia sposobu korzystania z takich utworów.
Dodatkowego omówienia wymaga określenie „egzemplarze” które jak widać w definicji dozwolonego użytku
osobistego występuje w liczbie mnogiej. Niestety ustawa o PrAut nie definiuje wprost co to jest „egzemplarz”.
W książce „System Prawa Prywatnego - Prawo Autorskie” Tom 13 wydanie 2 redaktor prof. dr hab. Janusza Barta,
wg prof. dr hab. Janusza Barta i prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza autorów rozdziału XV Prawo autorskie
w społeczeństwie informacyjnym na str. 889 i 890 czytamy:
„...ustawa nie definiuje tego pojęcia, niemniej powszechnie – przynajmniej dotychczas – przyjmuje się,
iż egzemplarzem jest materialny nośnik dzieła, nośnik który może być samodzielnym przedmiotem obrotu prawnego, np.
sprzedaży. Do takiego podejścia skłania także brzmienie licznych przepisów ustawy … PrAut (np.art.2 ust.5 art.8
ust.2...), Tymczasem zapisanie utworu na serwerze lub w pamięci komputera osobistego nie prowadzi do powstania
wyodrębnionego przedmiotu materialnego.” Dalej na str.890 cytowanej książki czytamy „...Nie budzi zatem zastrzeżeń
pogląd, iż wkroczeniem jest nie tylko sporządzenie wydruków chronionych materiałów znajdujących się w sieciach,
nagrywanie ich na dyskietkach czy CD-ROM-ach, lecz także zapisywanie w pamięci stałej komputera (na dysku
twardym)....”
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Dodatkowo na str. 887 i 888 ww autorów czytamy:
„...Jeżeli określony materiał zostanie umieszczony (zapisany) za zgodą twórcy (czy podmiotu praw pokrewnych)
na powszechnie dostępnym serwerze (komputerze), na stronie WWW (World Wide Web) lub przedstawiony w ramach
forum dyskusyjnego Chat, Forum albo Bulletin Board, wówczas można zasadnie bronić poglądu, iż spełnione zostały
wszystkie przesłanki „rozpowszechnienia” utworu; utwór zostanie bowiem udostępniony „w sposób” publiczny. Termin
„udostępnienie” nie jest w prawdzie w ustawie zdefiniowany, jednak należy uznać, że chodzi tu o taką sytuację, w której
osoby trzecie mają możliwość zapoznania się z utworem. Na jakiej drodze dochodzi do tego zapoznania się - jest
obojętne...”
Podsumowując w skrócie w/w wypowiedzi można dojść do wniosku, iż utwory dostępne w sieci internetowej
na zasadzie „on-line”, czyli np. w serwisach takich jak YouTube lub Wrzuta traktujemy jako rozpowszechnione
i udostępnione publicznie. Można takie utwory „on-line” odsłuchiwać lub oglądać. Celowo powołujemy się na znane
serwisy jak YouTube i Wrzuta gdyż na forach internetowych często zadawane są pytania właśnie o utwory
zamieszczone w takich serwisach internetowych. Celowo też używamy słowa „korzystać on-line”, gdyż z przytoczonych
powyżej wypowiedzi wynika, iż takich utworów nie można utrwalać na nośnikach pamięci takich jak dysk twardy, płyty
CD/DVD czy nośniki pamięci. Korzystanie z utworów „on-line” nie powoduje zapisania tych utworów na wyżej
wymienionych nośnikach pamięci. Utwory takie umieszczane są w ulotnej pamięci RAM, która jest na bieżąco
zajmowana przez kolejne dane jakie uruchamia użytkownik, dodatkowo po wyłączeniu komputera, a co za tymi idzie
zaniku zasilania pamięć ta jest kasowana. Dlatego w tej pamięci utwory nie są „utrwalane”.

A co z tymi którzy utwory udostępnili w takich serwisach jak YouTube czy Wrzuta?
Takie zachowanie to już osobna kwestia do omówienia. Z przepisów ustawy PrAut wynika wprost, iż prawa
autorskie do utworów przysługuje wyłączenie twórcy lub współtwórcom w przypadku gdy jest więcej niż jeden. Aby „ktoś”
(osoba lub firma) mógł umieścić utwór chroniony prawami autorskimi w ogólnodostępnej sieci internetowej musi
posiadać zezwolenie twórcy, które może mieć postać umowy wraz z odpowiednim wynagrodzeniem. Zapis taki
znajdujemy w art. 17 ustawy o PrAut:
Art. 17. mówi: Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu
i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
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Czasami jednak można spotkać się z takim twierdzeniem: No dobra ale ja posiadam oryginalny film lub muzykę
które zakupiłem w firmowym sklepie więc w ramach dozwolonego użytku mogę chyba udostępnić innym w sieci?
W takiej sytuacji wracamy ponownie do definicji dozwolonego użytku, z której wyniku że „zakres własnego użytku
osobistego” obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku
osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Osoby w związku osobistym
takim jak pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego to osoby m.in. spokrewnione więzami rodzinnymi
i znajomi z którymi znajomość nie jest przypadkowa lecz ugruntowana i trwa już od dłuższego czasu. Udostępnienie
utworów pochodzących nawet z oryginalnych nośników w ogólnodostępnej sieci internetowej powoduje, że dostęp do
nich mają nawet osoby z innych krajów i kontynentów których w ogóle nie znamy, więc nie mieszczą się one w ramach
osób wymienionych w ustawie. Dlatego też na udostępnienie chronionych utworów w sieci internetowej wymagane jest
zezwolenie twórcy. Osoby, które utwory chronione umieściły w ogólnodostępnej sieci internetowej z reguły
w regulaminach oświadczały iż posiadają zezwolenie na udostępnianie, jeśli natomiast takiego zezwolenia
w rzeczywistości nie posiadają mogą się liczyć z odpowiedzialnością cywilną lub karną z tego tytułu. Każdy
umieszczając chronione utwory w sieci internetowej bez zezwolenia twórcy powinien mieć świadomość, że robi to na
własną odpowiedzialność. Nikt w sieci nie jest anonimowy, a dotarcie do osoby o której organy ścigania np. Policja
dowiedziały się że złamała przepisy ustawy PrAut to tylko kwestia czasu.

Na co w takim razie zezwala „dozwolony użytek”?
Zamieszczony w ustawie o PrAut dozwolony użytek osobisty zezwala jak już wcześniej wspominaliśmy
na korzystanie z już rozpowszechnionych utworów w ogólnodostępnej sieci internetowej w trybie „on-line”. Dodatkowo
dzięki temu zapisowi wolno, w celach wyłącznie prywatnych korzystając z legalnych – oryginalnych utworów chronionych
prawem sporządzić sobie kopię w pojedynczych egzemplarzach np. płytę CD z utworami muzycznymi zgrać do mniej
zajmującego pamięci formatu .mp3, które następnie mogą odtwarzać np. w przenośnych odtwarzaczach audio. Można
też oryginalną płytę pożyczyć komuś z rodziny lub znajomym, lecz nie przypadkowym, a takim z którymi znajomość jest
ugruntowana i trwa od dłuższego czasu. Jednak tu należy zaznaczyć, że jeśli osoby, którym pożyczymy płytę, skopiują
sobie tą płytę, po czym udostępnią taką kopię innym wtedy już zwielokrotniają i rozpowszechniają chronione utwory
łamiąc w ten sposób przepisy ustawy o PrAut.
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Powyższe rozważania dozwolonego użytku nie dotyczą programów komputerowych. Dlaczego? Wyjaśnimy
w następnym dziale. Dotyczą wszystkich pozostałych utworów w tym głównie audiogramów i wideogramów (zobacz
pojęcia).

Czy w sieci są legalne filmy i muzyka? Gdzie ich szukać?
Sieć internetowa w której aż roi się od nielegalnych utworów zawiera również szereg stron gdzie można legalnie
nabyć np. muzykę czy filmy. Często jest tak iż dany artysta w ramach promocji i publikacji swoich utworów udostępnia
je publicznie w sieci internetowej na swojej stronie lub za pośrednictwem znanych serwisów z legalna muzyką. No ale po
czym poznać, że jakaś strona z muzyka lub filmami oferuje je legalnie? W tym celu trzeba dokładnie zapoznać
się z zawartością strony, zwłaszcza jej treścią. Proponujemy stosować się do poniższego poradnika.
Gdzie szukać legalnych serwisów oferujących, dystrybuujących utwory muzyczne? Większość legalnie
działających serwisów jest opublikowana na stronie http://pro-music.org jednakże tej listy nie można traktować jako
pełnej listy serwisów legalnie oferujących muzykę. Legalnie można pobrać utwory muzyczne, które są zwiastunami lub
w celach promocyjnych udostępnione są na oficjalnych stronach zespołów, wykonawców, producentów, jednakże nie
uprawnia nas to do dalszego rozpowszechniania pobranych utworów. Działają również serwisy promujące artystów mniej
znanych na rynku fonograficznym, które umożliwiają bezpłatne pobieranie utworów muzycznych. Sieci P2P również
mogą być dystrybutorem legalnych utworów muzycznych. Na takie kroki najczęściej decydują się artyści próbujący
zaistnieć na rynku fonograficznym. Informacji o decyzji umieszczenia utworów w sieciach P2P należy szukać
na oficjalnych stronach tychże artystów.

Jak rozpoznać legalnie działający serwis rozpowszechniający utwory muzyczne?
Serwis działający legalnie, legalnie rozpowszechniający utwory muzyczne (lub filmowe) rozpoznać można dzięki
następującym cechom:


posiada profesjonalną szatę graficzną,



publikuje pełne informacje adresowe (z adresem siedziby firmy umieszczonym na stronie WWW),



w większości dystrybuowane pliki zabezpieczone są technologią DRM (Didital Right Management),
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publikują dokładny opis udzielanej licencji na wykorzystanie oferowanych utworów,



publikują dokładną instrukcję dotyczącą sposobu pobierania utworów i ich odtwarzania wraz z opisem
oprogramowania,



przedstawiają dokładny opis zasad płatności, bądź wyraźnie informują o możliwości pobrania
bezpłatnego z uwzględnieniem prawnych warunków takiego pobrania.

WAŻNE! Odtworzenie oraz Techniczne Zabezpieczenia
Odtworzeniem utworu jest jego udostępnienie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, bądź
przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany.
Technicznymi zabezpieczeniami są wszelkie technologie, urządzenia lub ich elementy, których przeznaczeniem jest zapobieganie działaniom lub
ograniczenie działań umożliwiających korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań z naruszeniem prawa.

Dozwolony użytek, a programy komputerowe
Programy komputerowe są całkowicie wyłączone z możliwości korzystania z nich w ramach dozwolonego
użytku. Mówi o tym art. 77 ustawy o PrAut:
Art. 77. mówi: Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów… art. 23…
To oznacza że zakupionych oryginalnych programów komputerowych w tym gier nie wolno udostępniać innym
nawet z kręgu bliskich znajomych.
Czym jest w ogóle program komputerowy? - W tym miejscu odsyłam na początek tego rozdziału, gdzie definicja
programu komputerowego została wyjaśniona.

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

75

Cyberprzestępc@!? Co o nim wiem?

Ochrona prawna programów komputerowych
W książce „System Prawa Prywatnego - Prawo Autorskie” Tom 13 wydanie 2 redaktor prof. dr hab. Janusza
Barta, wg prof. dr hab. Janusza Barta i prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza autorów rozdziału XV Prawo autorskie
w społeczeństwie informacyjnym na str. 861 piszą tak:
„...Program komputerowy podlega ochronie niezależnie od formy wyrażenia, a więc m.in. w postaci
programu źródłowego, programu maszynowego, programu wpisanego do pamięci stałej komputera itd.; podlega on
ochronie również wówczas, gdy jest utrwalony w odręcznie sporządzonych notatkach, w dokumentacji projektowej,
wytwórczej, użytkowej itd. Tak jak każdy inny utwór, również program komputerowy nie musi mieć postaci ukończonej po
to, aby korzystać z prawno-autorskiej ochrony (art.1 ust.3 PrAut). Przedmiot prawa autorskiego stanowić mogą nawet
krótkie fragmenty (elementy) programu, o tyle, o ile tylko będą same spełniać wymogi podane w art.1 ust. 1 PrAut....”

W takim razie co mi wolno jeśli posiadam legalny program komputerowy lub grę?
Art. 75. mówi: Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:
1)

sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego,
jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem
komputerowym.

W książce „System Prawa Prywatnego - Prawo Autorskie” Tom 13 wydanie 2 redaktor prof. dr hab. Janusza
Barta, wg prof. dr hab. Janusza Barta i prof. dr hab. Ryszarda Markiewicza autorów rozdziału XV Prawo autorskie
w społeczeństwie informacyjnym na str. 864 piszą tak:
„...art. 75 ust. 2 pkt 1 PrAut przyznaje dysponentowi programu uprawnienie do sporządzenia kopii zapasowej,
jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu komputerowego. Pewne trudności może sprawiać ustalenie,
w których przypadkach sporządzenie kopii jest „niezbędne do korzystania z programu komputerowego”. Wydaje się,
że sensowność takiego uregulowania zostaje zachowana przy przyjęciu interpretacji, w myśl której sporządzenie kopii
rezerwowej może być uznane za zbędne, gdy producent programu wiarygodnie zabezpiecza natychmiastowe
dostarczenie nowej kopii programu w przypadku jej zniszczenia oraz, gdy ze względu na sposób utrwalenia programu,
nie istnieje możliwość uszkodzenia jego egzemplarza. W przypadku przenoszenia własności egzemplarza programu
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przez jego legalnego dysponenta powinien on albo zniszczyć kopię zapasową albo przekazać ją łącznie z oryginalnym
programem.”
Podsumowując – nie zawsze można sporządzić kopię programu komputerowego lub gry. Do każdego takiego
utworu są dołączone warunku licencji, które mogą mieć postać papierową lub elektroniczną zamieszczoną na nośniku
wraz z utworem. Często warunku licencji są wyświetlane podczas instalacji takich utworów na komputerze. W treści
licencji powinna być zawarta informacja dotycząca możliwości sporządzenia na własny użytek kopii zapasowej. Wielu
producentów zamiast możliwości sporządzenia przez użytkownika kopii zapasowej deklaruje przesłanie nowego
lub nowych nośników z utworem. Tym samym sporządzenie kopii zapasowej wbrew warunkom licencji powoduje
złamanie przepisów prawa, a co za tym idzie naraża użytkownika na odpowiedzialność karną. Jeśli warunki licencji
zezwalają na sporządzenie kopii zapasowej programu to takiej kopii nie wolno oferować w sieci internetowej. Zdarzają
się przypadki gdzie na różnych stronach znajdują się ogłoszenia o treści np.: „Sprzedam zapisaną na DVD kopię
zapasową gry… Cena 10zł. Takie postępowanie jest bezspornym łamaniem przepisów ustawy o PrAut. Również osoba
kupująca takie oprogramowanie łamie przepisy prawa. Mając na uwadze często występujące zjawisko polegające na
sprzedaży pirackich wersji oprogramowania należy przed zakupem zwracać uwagę na treść opisu ogłoszenia, zdjęcie
nośnika, oraz jego cenę, która zazwyczaj jest dużo niższa od ceny występującej w markowym sklepie.
WAŻNE! Odpowiedzialność karna!
Uwaga: Programy komputerowe są dodatkowo chronione przez ustawę Kodeks Karny „KK”. „Programy komputerowe są oprócz ustawy o PrAut chronione
ustawą KK, w której odpowiednie artykuły mówią m.in. o uzyskaniu bez zgody osoby uprawnionej cudzego programu komputerowego w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej oraz o tzw. „paserstwie programów komputerowych”. Szerzej o zakazach i odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisów ustawy
KK będziemy zajmować się w trakcie ich omawiania w dalszej części tego rozdziału”.

Inne zagrożenia w sieci
Niewłaściwe użytkowanie urządzeń umożliwiających korzystanie z sieci internetowej może narazić przeciętnego
użytkownika na nieświadome łamanie przepisów prawa. Zagrożeń takich jest tak wiele, że nie sposób ich wszystkich
opisać. Wiążą się one głównie z nieodpowiednimi zabezpieczeniami wykorzystywanych urządzeń, głównie komputerów.
Przykładowo może dojść do włamania na komputer nieświadomego użytkownika po czym komputer taki może
zostać zainfekowany odpowiednim oprogramowaniem jak np. konie trojańskie, backdoor, i wiele innych, a następnie
może zostać przejęta kontrola nad takim komputerem. Komputer taki staje się wówczas tzw. „ZOMBIE”.
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Cyberprzestępcy którzy mogą sprawować władzę nad „ZOMBIE” mogą wykorzystać go do popełniania różnych
przestępstw np. włamań na różne konta innych użytkowników sieci, przejęcia kontroli nad innymi komputerami,
dokonywania tzw. ataków DDoS, przechowywania i udostępniania za ich pośrednictwem chronionych prawem różnych
utworów oraz wielu innych czynów zabronionych.
Dlatego niezmiernie ważnym jest korzystanie z legalnego oprogramowania umożliwiającego bieżące
przeprowadzanie aktualizacji, stosowanie ochronnych programów takich jak programy antywirusowe, zapory
internetowe, skanery zawartości komputera (pod kątem wyszukiwania trojanów i programów szpiegujących) itp.
Informacje na temat właściwego zabezpieczenia umieszczone zostały w innym rozdziale tego podręcznika do którego
zainteresowanych odsyłam.

Pornografia w sieci – zagrożenie dla nieletnich!
Innym szczególnie niebezpiecznym zagrożeniem, zwłaszcza dla nieletnich, jest licznie występująca w sieci
pornografia. Przepisy regulujące tą problematykę znajdziemy w ustawie KK. W tym podręczniku przytoczymy tylko te
przepisy które mają bezpośredni związek z Internetem i za jego pośrednictwem są popełniane. Jednym z nich jest
art.200a, który wszedł w życie wraz z nowelizacją ustawy KK w dniu 8 czerwca 2010r. Dotyczy on procederu uwodzenia
dzieci. Po nowelizacji przestępstwem jest już samo nawiązywanie kontaktów przez Internet z nieletnim, które ma na celu
doprowadzenie do spotkania i wykorzystania seksualnego. Treść tego artykułu brzmi:
Art.200a. mówi:
§1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 §3 pkt 2 lub art. 200, jak również
produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą
wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo
przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej
lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej
lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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W związku z tym, że w czasach obecnych prawie wszystkie dzieci maja dostęp do Internetu, rodzice powinni
zwracać uwagę na to co ich pociechy w tym ogromnym świecie internetowym robią. Jakie podają informacje o sobie
i z kim nawiązują kontakty. Dlatego też niezbędnym jest prowadzenie rozmów z nieletnimi przez rodziców, których celem
będzie uświadomienie dzieciom, że tak naprawdę to nie wiadomo kto jest po drugiej stronie prowadzonej rozmowy.
Pedofile wykorzystują prawdomówność dzieci. Przedstawiają się jako rówieśnicy. Proceder uwodzenia nieletniego może
trwać bardzo długo. Sprawca zanim przejdzie do konkretów takich jak umówienia się na spotkanie bądź pokazanie
części ciała za pośrednictwem kamer internetowych dokładnie poznaje swoją ofiarę. Prowadząc rozmowę wydobywa
od dziecka różne informacje, które potem wykorzystuje. Przykładowo dowiedziawszy się o tajemnicach dziecka jakie ono
ukrywa przed swoimi rodzicami może je szantażować i w ten sposób wykorzystywać na tle seksualnym.
Z uwagi na obszerność materiałów dotyczących problematyki pornografii z udziałem nieletnich oraz ich
uwodzeniem, wszystkich zainteresowanych głębszym poznaniem tego zjawiska i sposobach jego zapobiegania odsyłam
do jednego z większych serwisów internetowych poświęconych temu zagadnieniu – http://www.dzieckowsieci.pl.
W Internecie aż roi się od treści pornograficznych. Nie każdy takie materiały chce oglądać. Dlatego też art. 202
KK zabrania narzucanie takich treści osobom, które sobie tego nie życzą. Przepis ten kładzie duży nacisk na walkę
z pornografią dziecięcą. Z jego treści wynika, iż nie wolno m.in. udostępniać małoletnim treści pornograficznych, a także
produkować, sprowadzać, rozpowszechniać, przechowywać, utrwalać treści pornograficznych z udziałem nieletnich.
Warto dodać, że kary za popełnienie w/w czynów są wysokie. Treść artykułu jest zamieszczona w dalszej części
podręcznika przy omówieniu przepisów karnych ustawy Kodeks Karny.
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Odpowiedzialność karna
Kodeks Karny
USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997r.
Kodeks Karny
(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.)
Wybrane artykuły,
których naruszenia można dopuścić się w związku z korzystaniem z sieci internetowej.

Art. 202. [pornografia]
§1.

Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie,
która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.

§2.

Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające
taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu
zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.

§3.

Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo
rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści
pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§4.

Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia
wolności od roku do lat 10.

§4a.

Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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§4b.

Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne
przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności
seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§5.

Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone
do popełnienia przestępstw określonych w §1-4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 267. [naruszenie ochrony informacji]
§1.

Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nie przeznaczonej, otwierając zamknięte
pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne,
magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§2.

Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu
informatycznego.

§3.

Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub
posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§4.

Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w §1-3 ujawnia innej osobie.

§5.

Ściganie przestępstwa określonego w §1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Przedmiotem ochrony jest informacja zabezpieczona przed dostępem do niej osób trzecich dla których nie jest przeznaczona, czyli inaczej informacja
„poufna”. Sprawca musi uzyskać taką informacje bez uprawnienia w sposób nielegalny. Musi pokonać zabezpieczenia polegające na usunięciu wszelkich
przeszkód jak np. hasło dostępu. Przy popełnieniu tego przestępstwa nie jest konieczne aby sprawca zapoznał się z treścią informacji. Sprawcy często
wykorzystują specjalistyczne oprogramowanie służące do przełamywania zabezpieczeń systemów informatycznych.

Art. 268. [niszczenie, usuwanie… informacji]
§1.

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji
albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
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Sprawca celem popełnienia ww czynu bez uprawnienia informację niszczy (może to dotyczyć np. fizycznego nośnika danych jak dysk twardy czy płyty
CD/DVD), uszkadza – czyli powoduje, że informacja staje się nieczytelna, usuwa – czyli np. kasuje z nośnika, zmienia zapis – czyli treść informacji,
udaremnia lub znacznie utrudnia – czyli np. wprowadza jakieś przeszkody, które trzeba pokonać w celu odczytania informacji.

Art. 268a. [niszczenie, usuwanie… danych informatycznych]
§1.

Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych
informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie,
gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2.

Kto, dopuszczając się czynu określonego w §1, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§3.

Ściganie przestępstwa określonego w §1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zachowanie sprawcy jest analogiczne jak do art. 268, z tym że przedmiotem ochrony są dane informatyczne a nie informacje.

Art. 269a. [utrudnianie dostępu do danych i zmiana danych]
Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, utrudnienie
dostępu lub zmianę danych informatycznych, w istotnym stopniu zakłóca pracę systemu komputerowego lub sieci
teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Zakłócenie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej może nastąpić na wiele różnych sposobów. Sprawca tego przestępstwa to osoba
która nie posiada uprawnień do wykonywania działań zmierzających do zakłóceń pracy systemu. Przykładowym przestępstwem podlegającym pod ten
przepis jest „atak DDoS” (zobacz definicje).

Art. 269b. [niedozwolone urządzenia lub programy]
§1.

Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urządzenia lub programy komputerowe
przystosowane do popełnienia przestępstwa określonego w art. 165 §1 pkt 4, art. 267 §3, art. 268a §1
albo §2 w związku z §1, art. 269 §2 albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne
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dane umożliwiające dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci
teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
W ramach artykułu 269b ochronie podlegają informacje oraz dane informatyczne znajdujące się w systemach informatycznych lub sieciach
teleinformatycznych. Urządzenia lub programy o których mowa w tym artykule to takie, które zostały celowo przystosowane do popełnienia wymienionych
w tym nim przestępstw.

Art. 278. [kradzież, uzyskanie programu komputerowego]
§1.

Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.

§2.

Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Kradzież programu komputerowego następuje wówczas gdy sprawca uzyskuje program bez zgody osoby uprawnionej. Uzyskanie programu
komputerowego to każde zachowanie sprawcy mające na celu wejście w posiadanie cudzego programu komputerowego. Przestępstwo to może być ale
też niekoniecznie, popełnione poprzez kradzież nośnika na którym zapisany jest program.

Art. 287. [oszustwo komputerowe]
§1.

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia,
wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub
zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.

§3.

Jeżeli oszustwo popełniono
pokrzywdzonego.

na

szkodę

osoby

najbliższej,

ściganie

następuje

na
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Art. 291. [paserstwo umyślne]
§1.

Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz
przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Popełnić przestępstwo umyślnie oznacza, iż sprawca ma świadomość tego że działa wbrew przepisom prawa, godzi się z jego konsekwencjami.

Art. 292. [paserstwo nieumyślne]
§1.

Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została
uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje
lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.

Popełnić przestępstwo nieumyślnie oznacza, iż sprawca nie ma do świadomości, iż jego działanie jest niezgodne z przepisami, nie zdaje sobie sprawy
z odpowiedzialności.

Art. 293. [paserstwo programu komputerowego]
§1.

Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego.

§2.

Sąd może orzec przepadek rzeczy określonej w § 1 oraz w art. 291 i 292, chociażby nie stanowiła ona
własności sprawcy.

Artykuły 291 i 292 KK mówią o paserstwie rzeczy, natomiast program komputerowy nią nie jest. Dlatego też artykuł 293 został w KK umieszczony celowo
rozciągając odpowiedzialność za paserstwo w stosunku do programów komputerowych. Umieszczenie tego przepisu w KK umożliwia ściganie i karanie
sprawców zajmujących się nabywaniem, zbywaniem, przyjmowaniem, ukrywaniem uzyskanych za pomocą czynu zabronionego programów
komputerowych – potocznie nazywanych „pirackimi programami komputerowymi”.
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Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
USTAWA
z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Art. 115. [przywłaszczenie praw autorskich]
§1.

Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego
utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 3.

§2.

Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy
utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie
zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

Przestępstwo przywłaszczenia polega na przypisaniu sobie autorstwa utworu. Przypisanie następuje bezprawnie tzn. wbrew obowiązującym przepisom.
Przykład: skopiowanie ze strony internetowej jakiegoś artykułu chronionego prawem, następnie umieszczenie go bez zezwolenia na innej stronie
z podaniem siebie jako autora.

Art. 116. [rozpowszechnianie cudzych utworów]
§1.

Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo
w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

„bez uprawnienia” - oznacza świadome działanie sprawcy bez odpowiedniego zezwolenia twórcy lub innego uprawnionego podmiotu,
„wbrew warunkom uprawnienia” - nieprzestrzeganie przez sprawcę narzuconych ograniczeń dot. m.in. terminu udzielonego zezwolenia, liczby
egzemplarzy, itp.
Przykład: ściąganie za pośrednictwem P2P, przy automatycznym rozpowszechnianiu chronionych utworów, albo umieszczenie bez zezwolenia
chronionych utworów w ogólnodostępnej sieci internetowej i umożliwienie ich ściągnięcia osobom odwiedzającym.
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Art. 117 [zwielokrotnianie cudzych utworów]
§1.

Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia
cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram,
wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.

„utrwalanie” - zapisanie na odpowiednich nośnikach (np. płyty CD/DVD, dysk twardy, pamięć przenośny, papier)
„zwielokrotnianie” - zwiększanie dowolną techniką liczby egzemplarzy nośników chronionego dobra
Przykład: sporządzanie bez zezwolenia wielu kopii tego samego utworu np. filmu DVD, następnie jego sprzedaż

Art. 118. [uzyskanie cudzych utworów bez zezwolenia – paserstwo]
§1.

Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu, artystycznego
wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo
wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga
w jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przepis ma na celu zwalczanie zachowań, które ułatwiają rozprowadzanie nielegalnie rozpowszechnianych lub zwielokrotnianych utworów.
„Przyjęcie” - może mieć dowolny charakter. Celowo przytaczamy to określenie gdyż samo już przyjęcie wszelkich utworów chronionych prawem
pochodzących z czynu zabronionego np.: rozpowszechnionych lub zwielokrotnionych bez uprawnienia, powoduje popełnienie przestępstwa z tego
artykułu. Celem osiągnięcia korzyści majątkowej może być np.: nie zapłacenie za utwór. np. nabycie (odpłatnie) lub przyjęcie (bez opłaty) kopii płyt
z zawartością chronionych prawem filmów nagranych na nośnikach DVD-R lub CD-R,
1

Art. 118 [łamanie, omijanie zabezpieczeń]
§1.

Kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania
lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem
lub zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi
urządzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzedaży lub najmu, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
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§2.

Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urządzenia lub ich komponenty, o których mowa w ust. 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
CIEKAWOSTKA
Jako ciekawostka artykuł, który zezwala Sądom w postępowaniu karnym na orzeczenie przepadku zabezpieczonych dowodów,
np. komputerów, dysków, płyt. Przepadek może być wykonany na różne sposoby np. na rzecz Skarbu Państwa albo poprzez
zniszczenie. Dodatkowo należy pamiętać iż Sąd może orzec przepadek w stosunku do przedmiotów, które nie są własnością sprawcy,
a które miały związek z popełnionym przestępstwem.

Art. 121.
§1.

W wypadku skazania za czyn określony w art. 115, 116, 117, 118 lub 1181, sąd orzeka przepadek
przedmiotów pochodzących z przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

Kradzież sygnału telewizyjnego
Kradzież sygnału telewizyjnego również jest jednym z przestępstw jakiego można dokonać przy użyciu
komputera oraz nielegalnego oprogramowania pobranego z sieci internetowej.
Aktem prawnym w którym znajdziemy przepisy dotyczące odpowiedzialności karnej z tytułu kradzieży sygnału
telewizyjnego jest ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub
polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2002r.)
Urządzenia wykorzystywane do nielegalnego odbioru sygnału telewizyjnego należą do tzw. urządzeń
niedozwolonych opisanych w art. 2.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: […]
6)

urządzenia niedozwolone - sprzęt lub oprogramowanie, które zostały zaprojektowane lub przystosowane
w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy.

W myśl przytoczonego przepisu należ mieć świadomość iż w przypadku używania takich urządzeń do kradzieży
sygnału telewizyjnego, a więc łamanie przepisów prawa, Policja i inne organy powołane do ścigania podczas
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wykonywania czynności procesowych na miejscu u sprawcy zabezpieczy i zabierze takie przedmioty, a w tym między
innymi oprogramowanie jakie zostało użyte do popełnienia przestępstwa, a co za tym idzie wszelkie nośniki, na których
oprogramowanie to może się znajdować czyli – komputery osobiste, laptopy, dyski twarde, płyty CD, DVD, pamięci
przenośne i inne urządzenia umożliwiające gromadzenie danych.

A co mi grozi za kradzież sygnału telewizyjnego przy użyciu komputera, oprogramowania
i/lub Internetu?
Dokładna kwalifikacja prawna poszczególnych czynów zależeć będzie od rodzaju popełnionego przestępstwa,
czy kradzież sygnału była tylko na własny użytek, w jaki sposób kradzież została dokonana, za pomocą jakich urządzeń,
czy sygnał był udostępniany innym osobom, czy za udostępnianie sygnału osobom trzecim była pobierana opłata, itp.
Dopiero analiza zgromadzonych dowodów w postępowaniu karnym pozwala na zakwalifikowanie konkretnego czynu
do konkretnego artykułu który w swej treści obejmuje zachowanie sprawcy. I tak w dziedzinie kradzieży sygnału
telewizyjnego sprawca może odpowiadać z następujących przepisów karnych różnych ustaw tj:
Art. 6.
§1.

Kto, w celu użycia w obrocie, wytwarza urządzenia niedozwolone lub wprowadza je do obrotu, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.

§2.

Tej samej karze podlega, kto świadczy usługi niedozwolone.

Art. 7.
§1.

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiada lub używa urządzenie niedozwolone, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§2.

Jeżeli sprawca używa urządzenia niedozwolonego wyłącznie na własne potrzeby, podlega grzywnie.

Art. 8.
§1.

Sąd orzeka przepadek urządzeń niedozwolonych stanowiących przedmioty czynów, o których mowa
w art. 6 lub 7, chociażby nie były one własnością sprawcy.
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Jak upewnić się, że odbierany sygnał telewizyjny jest legalny?
Aby się upewnić o legalności odbieranego sygnału telewizyjnego należy odpowiedzieć sobie na kilka
zasadniczych pytań:


Czy na odbiór sygnału została podpisana umowa?



Kim jest dostawca sygnału telewizyjnego?



Czy dostawca jest związany z podmiotami świadczącymi usługi odbioru sygnału telewizyjnego?



Czy dostawca posiada stosowne pozwolenie?



Czy dostawca prowadzi działalność w zakresie dostarczania sygnału?



Czy proponowane ceny za dostarczenie sygnału nie są podejrzanie niskie?



Czy dostarczone urządzenia służące do odbioru sygnału są oznaczone numerami, i czy numery na tych
urządzeniach są zgodne z wpisanymi w podpisanej umowie?
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Przykładowe postępowanie
W niniejszym rozdziale przedstawimy przykładowe postępowanie jakie podejmują organy ścigania oraz wymiar
sprawiedliwości w wypadku gdy dojdzie do złamania wcześniej omawianych przepisów prawa.
Wielu użytkowników sieci internetowej łamiąc przepisy prawa nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych
i efektów końcowych na jakie się narażają. Dlatego też na przykładach opiszemy przebieg takiego postępowania. Zanim
jednak przejdziemy dalej wyjaśnimy często zadawane pytania i to zarówno przez osoby u których organy ścigania jak
Policja były z wizytą i zabezpieczony został sprzęt komputerowy jak i osoby, które o takim incydencie dowiedziały się
od znajomych, lub z innych źródeł. Często pytają: Czy Policja może kontrolować osoby prywatne?, Czy kontrolują różne
osoby wyrywkowo, od tak sobie, w wyniku jakiegoś losowania? Czy muszą mieć nakaz?
Policja nie prowadzi czynności kontrolnych u losowo wybranych osób licząc na to, że może coś znajdzie. Zanim
przyjdzie do przysłowiowego Kowalskiego najpierw otrzymuje z różnych źródeł informacje, że Kowalski łamie przepisy
prawa. Nieraz pisaliśmy w tym podręczniku że „nikt w sieci internetowej nie jest anonimowy, każdy zostawia po sobie
ślady”. Informacje o łamaniu przepisów prawa mogą pochodzić np. od różnych organizacji monitorujących sieć
internetową, od administratorów stron, od osób pokrzywdzonych, od osób i instytucji które nie są pokrzywdzonymi,
a posiadają wiedzę na temat łamanych przepisów, oraz wielu innych źródeł. Dopiero gdy organy ścigania są
w posiadaniu informacji, że Kowalski łamie prawo, wówczas Pan Kowalski może liczyć się z ich wizytą. Natomiast jeśli
chodzi o „nakaz” to najczęściej jest tak, że osoby u których przeprowadzana jest kontrola i przeszukanie nie ma
zielonego pojęcia o przepisach prawnych, które zezwalają na dokonywanie takich czynności. Można odnieść wrażenie,
że większość osób opiera się o wiedzę jaką czerpią z filmów. W rzeczywistości Policja ma prawo wykonywać czynności
kontrolne i przeszukanie na podstawie Postanowienia, Nakazu lub w ramach czynności nie cierpiących zwłoki
po okazaniu legitymacji służbowej. Przed przystąpieniem do czynność kontrolnych policjanci okazują stosowne
dokumenty po czym zawsze pouczają osobę o jej prawach i obowiązkach. Szerzej na ten temat nie będziemy pisać
w tym podręczniku z uwagi na inne jego cel oraz ogrom informacji jakie dodatkowo wymagałyby omówienia.
Wracając do przykładów; przypuśćmy że nasz Pan Kowalski popełnił przy wykorzystaniu komputera
i za pośrednictwem Internetu czyn prawnie zabroniony. No i niestety ale odwiedzili go policjanci, posiadający
odpowiednią wiedzą na temat wybryków Kowalskiego. Wiedzą że ściągał i rozpowszechniał w Internecie różne
chronione prawem utwory. Nie posiadał na to wymaganego zezwolenia, i nie uiścił z tego tytułu żadnych opłat. W efekcie
kontroli i dokonanego na miejscu u Kowalskiego przeszukania policjanci dokonają zatrzymani wszystkich przedmiotów,
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które mają lub mogły mieć związek z dokonanym czynem zabronionym oraz wszystkich innych, których posiadanie jest
zabronione. W zależności od tego w jaki sposób Kowalski łamał prawo policjanci zabezpieczą całe komputery lub tylko
dyski twarde, zabezpieczą nielegalne urządzenia np. do łamania zabezpieczeń, zabezpieczą też nośniki z nielegalnymi
utworami np. płyty CD/DVD, przenośne pamięci, urządzenia z wbudowana pamięcią, oraz wszystkie inne urządzenia,
które służyły do popełnienia czynu zabronionego lub miały z nim związek.
Przykładowe zabezpieczone elektroniczne nośniki informacji

Następnie w wyniku zabezpieczenia sprzętu komputerowego w tym głównie nośników z danymi, prowadzone
jest postępowanie przygotowawcze w toku którego, zostaje wydane postanowienie o powołaniu biegłego, w tym
przypadku z dziedziny informatyki, któremu przekazany zostaje zabezpieczony sprzęt. Biegły w wyniku analizy danych
zapisanych na badanych nośnikach wydaje opinię w której szczegółowo opisuje co te nośniki zawierają, jak były
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skonfigurowane różne programy itp. Poniżej przykładowa opinia biegłego. Umieszczona opinia nie jest przedmiotem
żadnego postępowania, a wszystkie umieszczone w niej dane zostały wymyślone.
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Z umieszczonej opinii możemy wywnioskować, że Pan Kowalski posiadał nielegalne oprogramowanie o czym
świadczy informacja „program sCRACKowany” co oznacza, że celowo przełamane zostały zabezpieczenia producenta.
Dodatkowo Kowalski posiadał oprogramowanie P2P w ramach którego udostępniał w sieci internetowej utwory
chronione prawem autorskim.
Następnie w wyniku takiej opinii biegłego Kowalskiemu zostają przedstawione odpowiednie zarzuty, po czym
zostaje sporządzony akt oskarżenia i całe akta postępowania przesyłane są do Sądu, gdzie w efekcie Sąd po
rozpatrzeniu sprawy wydaje wyrok skazujący Kowalskiego na odpowiednią karę. Wysokość i rodzaj kary regulują
artykuły z których Kowalski zostaje ukarany.
Poniżej przykład wyroku skazującego w związku z nielegalnym oprogramowaniem i nielegalnymi utworami
chronionymi prawem autorskim.
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Analizując powyższy przykładowy wyrok, tym którzy nie zauważyli, chcemy zwrócić uwagę na kilka istotnych
kwestii:




osoba skazana zostaje na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności zawieszoną na czas próby
5 lat,
osoba skazana ma obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w łącznej wysokości 14 908,80zł,
Sąd orzeka przepadek dowodów rzeczowych w postaci nośników CD/DVD.

Jak widać konsekwencje działań niezgodnych z prawem są dość wysokie. Sprawca stracił sprzęt, został
skazany – co może mieć ogromny wpływ na rynku pracy, dodatkowo musi zapłacić prawie 15tyś zł tytułem naprawienia
wyrządzonej szkody na rzecz pokrzywdzonych.
Poniżej jeszcze jeden wyrok skazujący, który w całości zajmuje ponad 20 stron. Dlatego nie umieszczamy
stron, gdzie wymieniane są nazwy różnych utworów, a jedynie te strony z których treści można dowiedzieć się
o popełnionym czynie zabronionym i jego skutkach końcowych.
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Analizując drugi przykładowy wyrok, ponownie tym którzy nie zauważyli, chcemy zwrócić uwagę na kilka istotnych
kwestii:


osoba skazana zostaje na karę 2 lat pozbawienia wolności zawieszoną na czas próby 4 lat,



osoba skazana ma obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w łącznej wysokości blisko 50 tyś zł,



Sąd orzeka przepadek dowodów rzeczowych.

W tym przypadku również konsekwencje działań niezgodnych z prawem są wysokie. Sprawca tak samo jak
poprzedni stracił sprzęt, został skazany – co może mieć ogromny wpływ na rynku pracy, dodatkowo musi zapłacić
prawie 50 tyś zł tytułem naprawienia wyrządzonej szkody na rzecz pokrzywdzonych.
Analizując oba przytoczone wyroki, osobom które nie zdają sobie z tego sprawy zwracamy szczególną uwagę
na wartość utworów chronionych prawami autorskimi. Gromadząc nawet dla siebie nielegalne utwory można narazić się
na ogromne straty i wydatki. Dlatego też apelujemy:

Pomyśl dwa razy zanim złamiesz prawo!
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Organizacje chroniące prawa autorskie
Regulacja prawna
Art. 104.1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, zwanymi dalej
"organizacjami zbiorowego zarządzania", w rozumieniu ustawy, są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów
wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe
zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień
wynikających z ustawy.

Organizacje
Muzyka
Zanim wskażę stowarzyszenia zajmujące się ochrona utworów muzycznych, wyjaśnię iż każde nagranie jest
jednocześnie:
a.

utworem - kompozytor skomponował muzykę, autor napisał tekst (przysługują im do utworu prawa
autorskie),

b.

artystycznym wykonaniem - dany utwór jest wykonywany przez konkretnego wykonawcę, np. solistę,
orkiestrę, zespół (artystom wykonawcom przysługują prawa pokrewne),

c.

fonogramem lub wideogramem - dany utwór wykonywany przez konkretnego wykonawcę zostaje
zarejestrowany (nagrany) przez producenta w postaci nagrania dźwiękowego - fonogramu (na płycie,
kasecie, itp.) lub w postaci nagrania audiowizualnego - wideogramu (obraz + dźwięk), np. wideoklipu, filmu
czy programu muzycznego (producentowi fonogramu/wideogramu przysługują prawa pokrewne).

Korzystając zatem z jakiegokolwiek nagrania, korzysta się z praw wszystkich ww. grup uprawnionych
jednocześnie, które są reprezentowane przez nw. stowarzyszenia:

Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Zabrze

108

Cyberprzestępc@!? Co o nim wiem?

Stowarzyszenie Autorów Zaiks
ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
tel. centrala +48 (22) 827 6061..69
zaiks@zaiks.org.pl
http://www.zaiks.pl
Związek Producentów Audio Video ZPAV
ul. Kruczkowskiego 12 m 2
00-380 Warszawa
tel.: +48 (22) 622 92 19, 625 69 66
fax. +48 (22) 625 1661
e-mail: biuro@zpav.pl
http://www.zpav.pl
Związek Artystów Wykonawców STOART
ul. Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
tel./fax. +48 (22) 827 83 71
tel./fax. +48 (22) 629 28 54
tel. +48 (22) 629 28 52
tel. +48 (22) 828 25 68
e-mail: stoart@stoart.org.pl
http://www.stoart.org.pl
Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP
ul. Tagore 3
02-647 Warszawa
tel./fax. 22 624-71-27
e-mail: biuro@sawp.pl
http://www.sawp.pl

Film
Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej
FOTA
Fundacja swoim działaniem obejmuje szeroki zakres
dot. ochrony praw autorskich głównie rynku
audiowizualnego. Prowadzi bazę danych dotyczącą
praw do utworów audiowizualnych.
Organizuje różne szkolenia itp.
ul. Wołodyjowskiego 61
02-724 Warszawa
tel. (+48.22) 847-98-98
tel./fax. (+48.22) 847-98-97
Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych
„ZAPA”
Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych przy
Stowarzyszeniu Filmowców Polskich to jedna z
największych w Polsce organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. ZAPA
reprezentuje reżyserów, scenarzystów, operatorów
obrazu, scenografów, kostiumografów, operatorów
dźwięku, montażystów oraz producentów dzieł
audiowizualnych.
ul. Żelazna 28/30
00-832 Warszawa
Tel.: (022) 581 43 60
Fax: (022) 581 43 61
http://www.sfp.org.pl
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Programy komputerowe
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania
PRO
Agencja Ochrony Praw Autorskich
Zajmuje się ochroną praw autorów programów
komputerowych.
ul .Nowogrodzka 31. pok.213
00-511 Warszawa.
tel/fax: (0-22) 622-06-92
E-mail: pro@pro.org.pl
http://www.pro.org.pl

Dział ochrony praw autorskich:
ochrona@audyt.org
http://www.audyt.org
Fundacja Dzieci Niczyje
03-932 Warszawa
ul. Katowicka 31
tel. 22 616 02 68
e-mail: dws@fdn.pl
http://www.dzieckowsieci.pl/

Lege-Artis-Service
Zajmuje się wszelkimi działaniami mającymi na celu
ochronę praw autorskich różnych utworów.
ul. Kazury 17
02-795 Warszawa
tel: (22) 859-18-73
tel: (22) 859-18-74
tel/fax: (22) 648-91-41
biuro@legeartis.net.pl
http://www.legeartis.net.pl
Agencja „HETMAN”
Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi
z legalnością oprogramowania komputerowego.
ul. Kielnieńska 106
80-299 Gdańsk
tel/fax: 0(58) 344 67 92, 344 89 86
e-mail: sekretariat@audyt.org
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Celem zwalczania naruszeń praw intelektualnych organy ścigania w tym zwłaszcza Policja bardzo często współpracuje
z ww. organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Na stronach internetowych przytoczonych przy każdej organizacji można znaleźć bardzo dużo dodatkowych informacji
związanych z legalnym korzystaniem z różnych utworów takich jak; muzyka, filmy, programy, gry i inne. Jeśli
w niniejszym podręczniku nie „znalazłeś” interesującej Cię informacji związanej z przestrzeganiem praw autorskich
zachęcamy do korzystania z zawartości tych stron, a nawet kontakt z ich przedstawicielami.
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PROGRAM PROFILAKTYCZNO-INTERWENCYJNY „LEPIEJ RAZEM NIŻ OSOBNO”

Program profilaktyczno – interwencyjny „Lepiej Razem niż Osobno” opracowano z Zabrzu w roku 2001.
Realizowany był w ramach inicjatywy społecznej przez zabrzańskich pedagogów, policję – koordynatorów ds. nieletnich
oraz grupę ds. nieletnich Straży Miejskiej.
W 2007 roku Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologiom wśród dzieci i młodzieży Miasta Zabrze
(jego członkami byli m. in. autorzy programu) dokonał niezbędnych modyfikacji programu w celu przystąpienia
o konkursu w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.
Wniosek na dofinansowanie programu profilaktyczno – interwencyjnego pn. „Lepiej Razem niż Osobno” został wysoko
oceniony w województwie śląskim i uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Realizatorami programu od 2008 roku są zabrzańskie instytucje: Urząd Miejski, Policja, Straż Miejska, Centrum
Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego oraz zabrzańscy pedagodzy i psycholodzy, (do czerwca 2008 r. również Lokalny
Ośrodek Wsparcia dla ofiar przestępstw). Od 2009 roku program finansowany jest przez Urząd Miejski w Zabrzu.
Zadania programu realizowane są w obszarze bezpieczeństwa w szkole oraz przeciwdziałania przemocy. Nadzór
nad właściwa realizacją programu sprawuje Zespół ds. bezpieczeństwa i zapobiegania patologii wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych mieszkańców Zabrza za pośrednictwem Rady Koordynacyjnej. Od poniedziałku do piątku trzyosobowy patrol,
realizuje przydzielone mu zadania w zakresie: nadzorowania dróg dojścia do szkoły dzieci i młodzieży, reagowania
na zjawisko uchylania się od obowiązku szkolnego, przeprowadzania działań zmierzających m. in. do ograniczenia
zjawiska żebractwa, molestowania, narkomanii, spożywania alkoholu, palenia papierosów.

Program „Lepiej Razem niż Osobno” wpisał się w rzeczywistość Zabrza, wspiera szkołę, daje gwarancję szybkiej
reakcji i kompleksowe oddziaływanie na pojawiające się problemy.
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