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Program badawczy Usecrypt – MK MyData 

 

 

WSTĘP 

 

MK MY DATA jest profesjonalną firmą zajmującą się, między innymi, 

odzyskiwaniem i dogłębną analizą utraconych danych, dedykującą swe usługi zarówno 

osobom  prywatnym, jak również firmom. Wieloletnie doświadczenie wykwalifikowanego 

personelu oraz dysponowanie najnowocześniejszym zapleczem technicznym pozwala 

twierdzić, iż jest to jedna z najbardziej doświadczonych i profesjonalnych firm działających 

na polskim rynku, zajmująca się przedmiotowymi zagadnieniami. Należy nadmienić, 

iż  personel firmy legitymuje się uprawnieniami do  sporządzania opinii na potrzeby służb 

oraz sądów, a także pełni funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie  

w dziedzinie informatyki. 

W dniu 27 października 2018 roku w firmie mkmydata rozpoczęto proces badawczy 

na grupie 14 telefonów (2 sztuki telefonów dostarczonych przez zamawiającego nie 

działające) mający na celu ustalenie jakiego rodzaju dane i jakie ich ilości,  można pozyskać  

z urządzeń mobilnych. Badanie ma na celu oszacowanie zagrożeń wynikających z utraty 

mobilnych urządzeń komunikacyjnych oraz dokładne zweryfikowanie jakiego rodzaju dane są 

najbardziej podatne na ekstrakcje w tego typu przypadkach. Utrata takiego urządzenia  

i wyciek ważnych informacji mieszczących w jego pamięci może skutkować poważnymi 

konsekwencjami zarówno w życiu prywatnym jak i życiu zawodowym.  

 W celu dokładnego zbadania przedmiotowego problemu, przygotowano grupę 

badawczą w postaci 14 telefonów komórkowych opartych na systemie android  

i  systemie ios. Są to popularne modele telefonów które stanowią przekrój dość obszernego 

rynku telefonii komórkowej. Aparaty dobrano w sposób który w miarę rzetelnie 

odzwierciedla popularność korzystania z tych urządzeń przez realnych użytkowników.  

W badaniu skoncentrowano się, na jak najbardziej realnym przygotowaniu zawartości (treści) 
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znajdującej w pamięci badanych telefonów. Taki stan rzeczy jest konieczny do uzyskania jak 

najbardziej realnego i wartościowego materiału badawczego w postaci: treści wiadomości 

sms/mms, treści czatów i komunikatorów, geodanych, haseł zapisanych w urządzeniu, historii 

przeglądania internetu, sporządzanych notatek głosowych i tekstowych, wszelkiego rodzaju 

dokumentów tworzonych i zapisywanych za pośrednictwem tych urządzeń jak również  

pozostałych (często bagatelizowanych) danych gromadzonych w pamięci telefonów. Tego 

rodzaju dane mogą zostać wykorzystane przez osoby trzecie, posiadające nieautoryzowany 

dostęp do sprzętu pozostawionego bez dozoru jego właściciela, co w konsekwencji może 

spowodować skompromitowanie lub narażanie na starty materialne i finansowe osobę 

fizyczną lub firmę lub korporację. Badania mają na celu pokazanie jaki czas może być 

potrzebny do przeprowadzenia ekstrakcji naszych danych przez osobę nie uprawnioną  

w sytuacjach gdy stracimy nasze urządzenie z pola widzenia np. zostawiając je w szafce na 

siłowni czy basenie. Chcemy uzmysłowić potencjalnemu odbiorcy czytającemu to 

opracowanie, jak zwykła prozaiczna niefrasobliwość w postaci np. wyrzucenia starego 

aparatu telefonicznego do śmietnika, może spowodować nie odwracalne skutki dla naszej 

firmy, lub kolokwialnie mówiąc portfela. Podczas sporządzania naszej ekspertyzy telefony 

zostaną poddane kilku techniką pozyskiwania danych. Techniki te podzieliliśmy na 

bezinwazyjne oraz inwazyjne. Do technik bezinwazyjnych możemy zaliczyć użycie  

np. sprzętu typu UFED firmy cellebrite albo XRY firmy MSAB. Natomiast techniki 

inwazyjne to, czynności polegające na otwarciu urządzenia, podłączaniu się do urządzenia lub 

wlutowaniu przewodów komunikacyjnych w jego płytę główną za pośrednictwem pinów 

technicznych - servisowych (Jtag, isp) oraz za pomocą fizycznej ekstrakcji chipa pamięci tak 

zwaną metodą CHIP OFF.   Rodzaje i różnice oraz aspekty techniczne tych sposobów będą 

poruszone w dalszej części opracowania w punktach bezpośrednio dotyczących danej metody. 

Szeroki wachlarz wykorzystanych w badaniach technik, ma na celu bardzo dokładne zbadanie 

i oszacowanie oraz porównanie ilości danych jakie można pozyskać stosując daną technikę. 

W wielu realnych przypadkach dobór techniki pozyskiwania danych z urządzenia mobilnego 

jest zależny od jego rodzaju, modelu, systemu operacyjnego, stanu technicznego urządzenia 

oraz sytuacji czasowej jaką dysponujemy. Te czynniki pozwalają nam dobrać odpowiednią 

dla nas metodę. Często jesteśmy skazani na wybranie tylko jednej, ponieważ tylko taka jest 

możliwa aby uzyskać akwizycję danych z danego sprzętu. Rodzajów akwizycji danych  

mamy kilka rodzajów: logiczną, fizyczną, backup. Wybór techniki ekstrakcji jest też ściśle 

powiązany z rodzajem ekstrakcji. Nie każdą metodą da sie zrobić wszystkie rodzaje. Dla tego 
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też, najważniejszą rzeczą podczas przygotowania się do pozyskania danych, jest dokładne 

rozpoznanie naszego "pacjenta", jego marki, modelu, stanu technicznego. Następnym 

ważnym aspektem jest wygenerowanie i stworzenie dogodnej sytuacji "operacyjnej", 

zapewniającej nam odpowiednią ilość czasu na dokonanie ekstrakcji danych. 
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1. METODY BEZINWAZYJNE POZYSKIWANIA DANYCH 

 Z bezinwazyjną metodą ekstrakcji pamięci urządzenia mamy do czynienia wówczas, 

gdy nie rozkładamy i nie rozbieramy oraz nie modyfikujemy urządzenia od strony jego 

elektroniki, a jedyne czynności wykonywane z urządzeniem to podłączenie go do komputera  

z oprogramowaniem lub dedykowanego urządzenia przenośnego za pomocą specjalnych kabli 

serwisowych oraz adapterów pośredniczących. W ten sposób następuje dokonywanie zrzutu 

pamięci urządzenia. W kolejnym etapie ma miejsce analiza zrzutu pamięci i ekstrahowanie  

z niej pożądanych informacji, danych i treści. Metoda ta nie zostawia żadnych śladów jej 

przeprowadzania na „badanym” urządzeniu mobilnym. Czas takiej ekstrakcji jest różny  

i zależny od rodzaju urządzenia, jego modelu, marki, wersji systemu operacyjnego, a także 

rodzaju zabezpieczenia tego urządzenia. Nie wszystkie modele telefonów czy tabletów są 

możliwe do obsłużenia tą metodą. Producenci w/w rozwiązań do akwizycji danych dosyć 

szybko reagują na zmiany w rynku urządzeń mobilnych i cały czas aktualizują swoje 

urządzenia, aby nadążyły za nowo dystrybuowanymi na rynek sprzętu mobilnego 

urządzeniami. Metoda bezinwazyjna znakomicie nadaje się do zrzucenia pamięci urządzenia, 

niekiedy w czasie nieprzekraczający godziny. Właśnie z tego powodu ważne jest dla 

bezpieczeństwa naszych poufnych informacji zwracanie uwagi na sprzęt, w którym są 

przechowywane i w miarę możliwości nie tracenie nad nim fizycznej kontroli. Często 

pozostawienie telefonu, np. w szatni podczas treningu albo wizyty na basenie w zupełności 

wystarczy do wykonania jego kopii. Wykreowanie sytuacji, które nasi „przeciwnicy” mogą 

wykorzystać często zależne jest od naszego trybu życia.   
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 Omawiając wykonanie zrzutów pamięci urządzeń mobilnych należy wspomnieć  

o rodzajach ekstrakcji danych i krótko je scharakteryzować. W opisie tych metod nie 

będziemy zagłębiać się w arkana techniczne, a jedynie w prosty sposób opiszemy ich rodzaje 

tak, aby czytelnik umiał je odróżnić i był w stanie dostrzec najbardziej istotne różnice. 

Omówione zostaną dwa rodzaje najczęściej  wykorzystywanych. 

 Wszystkie w/w rozwiązania bazują na dwóch podstawowych rodzajach zrzutu 

zawartości pamięci, tj. logicznym i fizycznym. Oto ich charakterystyka: 

• Logicznym zrzutem pamięci nazwiemy kopię danych logicznych, czyli 

odzwierciedlenie istniejących struktur katalogów i plików systemu operacyjnego 

urządzenia. Wszystkie pliki i katalogi będą skopiowane w takiej formie w jakiej 

aktualnie znajdują się w pamięci urządzenia, np. telefonu. Pozyskanie logiczne 

oznacza wykonanie kopii logicznej obiektów (np. plików czy katalogów) 

znajdujących się w przestrzeni logicznej urządzenia (np. na partycji systemowej). 

Przy zastosowaniu ekstrakcji logicznej o wiele łatwiej jest analizować dane, jak 

również je przeglądać. Wyodrębnienie logiczne struktury pamięci oraz jej 

synchronizację i interpretację wykonuje się przy użyciu specjalistycznego 

oprogramowania. Pozyskanie logiczne jest dość prostą metodą i również najszybszą 

do wykonania. 

• Fizycznym zrzutem pamięci nazwiemy dokładną (sektor po sektorze) kopię całego 

fizycznego nośnika danych, w naszym przypadku pamięci eMMC lub UFS. Metoda 

ta jest analogiczna, tak jak w przypadku badania tradycyjnych komputerów. Na kopii 

fizycznej można zbadać pozostałości usuniętych danych czy plików. Uzyskanie kopii 

fizycznej pamięci urządzenia jest dużo trudniejsze i wymaga wielu zabiegów oraz 

doświadczenia, gdyż producenci sprzętu zwykle zabezpieczają go przed 

bezpośrednim dostępem do pamięci. Dlatego też urządzenie może być zablokowane, 

a dostęp do niego możliwy tylko dla konkretnego producenta. W tym celu urządzenia 

służące do ekstrakcji danych mają cały wachlarz komend serwisowych i innych 

metod, między innymi swój własny boot loader, czyli program służący do rozruchu, 

dający, np. urządzeniu UFED  dostęp do pamięci urządzenia mobilnego. Tworzenie 

kopii fizycznej można podzielić w przypadku urządzeń mobilnych na dwie fazy:  fazę 

tworzenia zrzutu pamięci oraz na fazę dekodowania i wyodrębniania danych. 
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Budowa i podstawowe zasady działania chipów pamięci eMMC i UFS zostaną 

omówione w dalszej części niniejszego opracowania dotyczącej metod inwazyjnych 

uzyskiwania zrzutów pamięci. 

 

2. METODY INWAZYJNE POZYSKIWANIA DANYCH 

 Metody inwazyjne stosuje się w przypadku uszkodzenia lub częściowego zniszczenia 

badanego urządzenia, jak również w sytuacji, gdy metody bezinwazyjne nie dają pożądanego 

efektu.   

Wiele osób jest błędnie przekonanych, że skoro ich urządzenie uległo zniszczeniu, jest 

połamane lub po prostu nie działa to nie istnieją już możliwości odzyskania z niego danych. 

Dodatkowo fakt, że było zabezpieczone pinem lub wzorkiem jeszcze bardziej utwierdza 

użytkownika takiego urządzenia w przekonaniu, że może spokojnie się go pozbyć, bo i tak nic 

z niego nie da się odzyskać. Niekiedy użytkownicy nie mają świadomości i nawet nie biorą 

pod uwagę faktu, że ich dane narażone są na nieautoryzowany dostęp. Niestety, nic bardziej 

mylnego. W wielu przypadkach udaje sie odzyskać dane w całości lub w części. Wszytko 

zależy od tego jakiego rodzaju dane są szukane i czy przystąpiono do procesu odzyskiwania 

w sposób profesjonalny. Nieumiejętne postępowanie z pamięcią urządzenia mobilnego może 

skutkować jej uszkodzeniem i spowodować całkowitą utratę możliwości pozyskania danych. 

 W tym miejscu należy przystępnie wytłumaczyć jak zbudowana jest pamięć 

urządzenia mobilnego i w krótki sposób objaśnić mechanikę jej działania. 

Dzisiejsze telefony i inne urządzenia mobile najczęściej wyposażone są w pamięci 

typu flash. W tego rodzaju urządzeniach montuje się układy Typuy eMMC oraz UFS. Są to 

układy półprzewodnikowe, pozwalające na wielokrotny zapis i odczyt. EMMC i UFS to 

rodzaj pamięci niewymiennej, często zwanej „wbudowaną". Do połączenia z procesorem  

i innymi podzespołami bezpośrednio wykorzystuje się ścieżki na płytce drukowanej, a nie 

poprzez magistralę SPI, jak karty MMC, z których się wywodzi. Jest to kość pamięci 

zintegrowana z kontrolerem, który zarządza zapisem i odczytem danych. Najmniejszą 

komórką pamięci, w której przechowywane są dane jest tzw. strona (Page) składająca się ze 

strefy danych użytkownika (user Area), strefy serwisowej (Service Area) oraz tzw. ECC 
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korekcji błędów. Są to komórki posiadające dane służące do naprawy i odtworzenia 

uszkodzonych komórek pamięci. Generalnie metodyka i zasady działania są podobne jak  

w zwykłych pamięciach typu flash, wszechobecnych w urządzeniach typu pendrive.  

Istotną informacją dotyczącą pamięci jest fakt, iż ulegają one zużyciu po określonym cyklu 

zapisu i odczytu. Coraz szybsza produkcja i miniaturyzacja powodują wiele błędów 

technologicznych przy produkcji chipów pamięci, co znacząco wpływa na zmniejszanie się 

liczby zapisu i odczytu komórek w coraz to nowszych generacjach pamięci. Warto zauważyć, 

że każda kość ma dużo komórek nadmiarowych, które z czasem zastępują te podstawowe, w 

miarę wyczerpywania się liczby zapisów i odczytów komórek przechowujących nasze dane. 

Przebiegiem tych procesów zarządza kontroler, który w miarę zbliżania się do granicy 

funkcjonowania komórki pamięci, zamienia je na komórki z puli nadmiarowych. Komórki te  

nie są już brane pod uwagę przez kontrolera w procesie zapisu i odczytu naszych danych. 

Ciekawostką jest fakt, że na tych komórkach znajdują się cały czas informacje, dzięki czemu 

używając specjalistycznych narzędzi można uzyskać dane, które w naszym przekonaniu 

dawno nie powinny istnieć w pamięci naszego urządzenia. Pamięci typu flash są dość 

trudnymi układami pamięci w kontekście możliwości odzyskiwania skasowanych danych.  

Wszystko w tym przypadku uzależnione jest od kontrolera kości i od zjawiska zwanego 

TRIM (funkcja przypominająca działaniem defragmentację). Dane oznaczane są jako "0" oraz 

"1" w celu ustalenia czy musi być przyprowadzone trymowanie tego bloku danych. Opcja 

Secure TRIM (oraz usuwania - Erase) pozwala na odpowiednie ułożenie bloków danych po 

przeprowadzeniu trymowania. Sektor danych podczas trymowania wynosi 512 bajtów (512 

KB podczas grupowania po trymowaniu lub usuwaniu). To czy nasze dane nadal są obecne  

i możliwe do odzysku po usunięciu zależy głównie od funkcji TRIM i czasu, w którym uzna, 

że usunięta komórka jest pusta.  

 Metody inwazyjne można podzielić na dwa następujące sposoby: 

• Jtag 

• chipOFF 

W obu przypadkach następuje odczyt fizyczny urządzenia polegający na zgraniu 

pełnej kopii pamięci wewnętrznej urządzenia sektor po sektorze. Stosując tą metodę omijamy 

wymagany w metodzie bezinwazyjnej dostęp do chronionych obszarów systemu, dzięki 

czemu nie jesteśmy zależni od producenta urządzenia i wersji systemu operacyjnego. Ponadto 
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dostęp do danych często jest utrudniony poprzez zastosowane zabezpieczenia, takie jak PIN, 

hasło bądź symbol, które najpierw należy złamać. W metodzie Jtag oraz Chipoff  pomijamy te 

aspekty. 

Naszym zdaniem najskuteczniejszą, choć najbardziej zaawansowaną metodą odczytu 

zawartości urządzeń mobilnych (skasowanej i nieskasowanej) jest podłączenie bezpośrednio 

do płyty głównej urządzenia za pomocą interfejsu JTAG. W przypadku, gdy taka płyta nie 

posiada pinów serwisowych stosuje się wylutowanie kości pamięci eMMC lub UFS, 

popularnie zwane metodą ChipOff, po czym następuje jej bezpośredni odczyt  

w programatorze lub specjalistycznym czytniku. Ewentualnie stosuje się bezpośrednio 

wlutowanie przewodami w tzw. piny techniczne wylutowanego chipu pamięci. Tak 

przygotowany obraz pamięci należy zaimportować do specjalistycznego programu,  

a następnie przeprowadzić ekstrakcję zawartości rekordów, baz danych, obrazów, treści itp. 

Stosuje się wiele programów do interpretacji i analizy zawartości zrzutu ze względu na 

zróżnicowaną skuteczność do odzyskiwania usuniętej zawartości.  

Obie, opisane powyżej metody, wymagają ingerencji do wnętrza urządzenia.  

W przypadku podłączenia się do płyty głównej urządzenie (metoda Jtag) pozostanie ono 

sprawne, natomiast w przypadku zastosowania metody Chip Offistnieje istnieje ryzyko, że 

urządzenie nie wystartuje. W takiej sytuacji można ponownie wlutować pamięć poprzez 

technikę zwaną rebalingiem. Ponadto proces ten jest długi i czasochłonny, wymaga też użycia 

specjalistycznego sprzętu. Metodę JTag stosuje się często w urządzeniach, które po 

wykonaniu  odczytu danych  mają być ponownie złożone i funkcjonalne. 

JTag w praktyce 
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Etap I . Rozłożenie telefonu w celu uzyskania dostępu do płyty głównej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap II. Lokalizacja pinów technicznych i ocena stanu uszkodzeń. Czynność wykonuje się 

pod mikroskopem technicznym. Następuje wlutowanie w zlokalizowane przewody celem 

podpięcia interfejsu czytnika. Najczęściej stosuje się tzw. boxy serwisowe. 
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Etap III. Podłączenie adapteru czytnika do boxu serwisowego w celu dokonania ekstrakcji 

danych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap IV. Odczyt kości pamięci (wykonujemy jej obraz fizyczny). 
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Etap V. Po wykonaniu zrzutu pamięci istnieje możliwość otwarcia pliku z kopią w programie 

do analizy i wykonania ekstrakcji interesujących nas danych użytkownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ChipOff w praktyce 

Etapy pracy pokazano na przykładzie telefonu Samsung S7 oraz Nokia LUMIA 720. 

Etap I. Rozbieranie telefonu. Telefon po wypadku drogowym. Całkowicie zniszczony.  

 

 

 

 

 

 

Podczas tego typu zadań trzeba bardzo  

uważać na to, by bardziej nie uszkodzić  

pozostałych w całości elementów urządzenia  

mobilnego.  
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Etap II. Wylutowywanie kości pamięci z płyty głównej telefonu. W tym przypadku pracuje 

się z wykorzystaniem stacji lutowniczej na gorące powietrze oraz specjalistycznej chemii  

w postaci preparatów typu Flux oraz preparatów czyszczących. Istotnym jest, aby zastosować 

schemat temperaturowy dla danej kości pamięci. Należy dobrać taki zakres temperatur przy 

wylutowywaniu, aby nie uszkodzić delikatnych chipów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach przedstawiono proces ekstrakcji chipów pamięci z płyty głównej telefonów 

Samsung i Nokia. 
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Etap III. Oczyszczanie pinów kości pamięci.  

Po ekstrakcji kości pamięci należy dokładnie wyczyścić chip z resztek spoiwa oraz 

past i chemikaliów. Czyszczenie odbywa się pod mikroskopem. Należy zachować szczególną 

ostrożność, by nie uszkodzić żadnych pinów układu scalonego. Do pozbycia się nadmiaru 

spoiwa zalegającego na pinach używa się taśmy miedzianej i precyzyjnej lutownicy. Poniżej 

zobrazowano proces oczyszczania kości pamięci. 
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W wyniku oczyszczania powinniśmy uzyskać czystą kość, tak jak na fotografii poniżej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Etap IV.  Pozyskanie danych z kości pamięci.  

Po oczyszczeniu układ pamięci umieszcza się w specjalnym czytniku i podpina do 

boxu serwisowego. Oprogramowanie wykonuje zrzut fizyczny kości pamięci. W tym 

przypadku użyto prostego boxa o nazwie eMMC PRO oraz czytnika E-MATE Pro marki 

Moorc. Czytnik ten obsługuje praktycznie wszystkie rodzaje pamięci eMMC w standardzie 

BGA 211,529,162,186,153,169. 
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Rodzaje układów BGA obsługiwanych przez czytnik E-mate pro: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 W naszej pracy często wykonuje się zrzuty pamięci z kości UFS.  Do tego rodzaju 

chipów używa sie innego rodzaju czytników, takich jak Nu-PROG UFS marki DEDIPROG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tego rodzaju chipy pamięci najczęściej spotykane są w telefonach marki SAMSUNG. 
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3. KARTY ROZSZERZENIA PAMIĘCI 

Omawiając urządzenia mobilne należy wspomnieć również o pamięci dodatkowej, 

którą można powiększyć w formie karty microsd. Na tego rodzaju nośnikach najczęściej 

magazynujemy filmy, fotografie czy muzykę. Często taki nośnik służy nam również jako 

pamięć przenośna na której migrujemy nasze dane między komputerem, a urządzeniami 

mobilnymi.  Na tej pamięci często robimy backup-y swoich danych z telefonu, tabletu itp.,  

a co za tym idzie archiwizujemy czaty, smsy, mms, maile itp. Dostęp do tego rodzaju 

nośników pamięci nie powoduję większych problemów technicznych. W wielu przypadkach 

takie karty mogą się stać łatwym celem dla osób niepowołanych, którym może zależeć na 

pozyskaniu naszych danych.  Często też myślimy błędnie, że uszkodzona karta, do której nie 

mamy z jakiegoś powodu dostępu, nie stanowi zagrożenia, a zapisywane i gromadzone tam 

informację nie są do pozyskania. Należy podkreślić, że nawet z mechanicznie (fizycznie) 

uszkodzonej karty często udaje się odzyskać dane. Wszystko zależy w jakim stopniu jest 

uszkodzona, i czy np. podczas jej nadłamania czy nawet złamania lub ukruszenia, nie 

uszkodziła się tzw. pamięć NAND znajdująca się w monolicie. Do odzyskiwania danych  

z takich kart można skorzystać z istniejących na rynku specjalistycznych rozwiązań takich jak  

czytniki i programatory pamięci NAND. W celu odzyskania danych z karty MicroSD należy 

pozbyć się cienkiej warstwy powłoki w celu dostania sie do tak zwanych pinów technicznych. 

Następnie przy pomocy sprzętu w postaci mikroskopu technicznego, specjalistycznych stacji 

lutowniczych oraz specjalnej chemii, wlutowujemy się w/w piny w celu zrobienia fizycznego 

zrzutu pamięci flash. Po dokonaniu ekstrakcji pamięci należy zrekonstruować kontroler 

zarządzający tą pamięcią w celu uzyskania dostępu do danych znajdujących sie na tym 

nośniku. Nie będziemy opisywać w tym opracowaniu procesu technicznego oraz zasad 

działania pamięci flash oraz kontrolerów. Opracowanie ma jedynie naświetlić w prosty 

sposób omawiane zagadnienia. Poniżej kilka zdjęć robienia tak zwanego dumpa pamięci czyli 

obrazu, który może posłużyć do wyodrębnienia naszych prywatnych danych.  
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4. PRZYKŁADOWE DANE POCHODZĄCE Z EKSTRAKCJI TELEFONÓW  

I KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA UZYSKANYCH Z NICH INFORMACJI 

Omawiane przykłady zostały przygotowane przy użyciu rozwiązania UFED marki Cellebrite. 

 

 Po wykonaniu zrzutu pamięci dane są analizowane i dekodowane za pomocą modułu  

UFED Physical Analyzer 7. W wyniku przetwarzania uzyskuje się przejrzysty interfejs do 

swobodnego poruszania się po informacjach zdekodowanych z urządzenia mobilnego, w tym 

przypadku jest to telefon marki SAMSUNG. Dane znajdują się w zakładce zawierającej 

podsumowanie ekstrakcji. Są to wszystkie podstawowe i zaawansowane informacje na temat 

badanego urządzenia, takie jak: numery IMEI, IMSI, wersja systemu, model, nazwa itp. Po 

prawej stronie znajduje się menu, z którego można wybierać interesujące dane.  Liczby koloru 

białego przy każdej pozycji określają ilość odnalezionych artefaktów z danej kategorii. 

Natomiast cyfry koloru czerwonego informują jaka liczba elementów z danej kategorii została 

odzyskana. Poruszanie się po poszczególnych kategoriach jest proste i przejrzyste, a dla 

uproszczenia wyszukiwania można używać filtrów pomagających zawęzić zakres 

interesujących nas danych.  

W dalszej części opracowania przedstawimy podstawowe dane jakie można uzyskać  

z zabezpieczonego i sklonowanego urządzenia. Skupimy się na tych najbardziej popularnych, 

do których należą m.in.: wiadomości SMS, wiadomości MMS, rozmowy z czatów  

i komunikatorów, hasła, historia przeglądarek i lokalizacji. Oczywiście zakres kategorii 
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danych jakie są dekodowane z obrazu pamięci badanych urządzeń jest bardzo szeroki, a jego 

potencjał daje wiele możliwości, form i rodzajów zastosowań. 

 

 Poniżej przykład w jaki sposób eksponowane są wiadomości po ich zdekodowaniu. 

 

  

Następnie podgląd widoku okna zawierającego wiadomości MMS.
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 Poniżej przykład ukazujący formę wyświetlania wiadomości tekstowych SMS 

pochodzący z programu MobileEdit.    

 

 Urządzenia typu UFED i Xray znakomicie radzą sobie z ekstrakcją z urządzeń 

mobilnych wszelkiego rodzaju haseł zapamiętanych przez system operacyjny urządzenia. 

Można w ten sposób uzyskać hasła do wszelkiego rodzaju kont na stronach WWW, poczty 

elektronicznej, zapamiętanych i używanych sieci WiFi, zarówno tych domowych jak 

 i firmowych. W tym miejscu należy podkreślić i przypomnieć, że dane te są bardzo często 

jednymi z najbardziej istotnych informacji dla osób niepowołanych, które między innymi 

przygotowują „atak” na zasoby firmy. Poniżej przykład ekstrakcji haseł z telefonu marki HTC 

 

 

. 
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Warto podkreślić, że uzyskanie dostępu do historii przeglądania z przeglądarek 

internetowych używanych w urządzeniu mobilnym również nie stanowi dużego wyzwania. 

Możliwość przejrzenia i zapoznania się z treściami przeglądanymi przez użytkownika 

telefonu daje olbrzymią wiedzę osobom niepowołanym (rozkład dnia, zainteresowania, 

preferencje, kłopoty zdrowotne), która może być bezwzględnie wykorzystana przeciwko 

właścicielowi urządzenia. Poniżej przykład ekstrakcji takich danych: 

 

 Kolejnymi danymi pożądanymi przez osoby trzecie jest historia naszych lokalizacji, 

czyli gdzie sie udajemy, chodzimy, jeździmy, gdzie mieszkamy itp. 
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 Dane lokalizacyjne zawierają bardzo istotne informacje. Dzielą się na lokalizację po 

danych GPS oraz na lokalizację po stacjach bazowych (BTS) należących do poszczególnych 

operatorów telefonii komórkowych. Przy pozycji GPS zazwyczaj znamy dokładne 

współrzędne geograficzne, natomiast przy danych ze stacji BTS możemy określić ich 

położenie za pomocą CID i LAC, które są znacznikami poszczególnych stacji bazowych  

i w ten sposób zlokalizować je na mapie, np. za pomocą portalu www.btsearch.pl 

 Kolejnym istotnym zagadnieniem są dane dotyczące treści wszelkiego rodzaju 

komunikatorów. Informacje zgłębiające ich temat, w tym tyczące rodzajów stosowanych 

zabezpieczeń oraz mechaniki ich działania zostaną omówione w rozdziale dotyczącym 

komunikatorów.  

Poniżej zamieszczono przykłady ekstrakcji rozmów prowadzonych za pośrednictwem 

najpopularniejszych komunikatorów. 

  

Facebook Messenger 
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WhatsApp 

 

 

Viber 
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Warto zwrócić uwagę na fakt, że profesjonalne urządzenia do analizy i ekstrakcji 

danych z urządzeń mobilnych bez problemu uzyskują dostęp do treści najpopularniejszych 

komunikatorów oraz do zasobów „Cloud” powiązanych z urządzeniem mobilnym. 

 

Przygotowanie platformy badawczej: 

 

 W dniach 27.10.2018 r. do 1.11.2018r. przygotowano i spreparowano środowisko 

badawcze na 14 urządzeniach mobilnych typu smartphone. Ze względu iż, każde z badanych 

urządzeń, było sprzętem używanym. Na prośbę firmy zlecającej i dostarczającej obiekty 

badawcze, została wykonana tak zwana ekstrakcja zerowa "0" . Ekstrakcja została zrobiona  

w celu oszacowania, jakie dane zostały w telefonach przekazanych przez pracowników firmy, 

na potrzeby przeprowadzenia badań. Zlecający mając na uwadze bezpieczeństwo 

teleinformatyczne firmy, zlecił pozyskać wiedzę, czy przekazane aparaty zostały 

wyczyszczone przez pracowników z danych wrażliwych w postaci np. korespondencji 

firmowej, haseł do wifi, drukarek, innych urządzeń znajdujących się w firmie oraz temu 

podobne. Pozostawienie tego rodzaju danych w aparacie, który w różnych okolicznościach 

mógł trafić np. w ręce potencjalnego cyber przestępcy, morze skutkować przełamaniem 

zabezpieczeń teleinformatycznych firmy, przygotowaniem profilu na potrzebę ataku 

hakerskiego, uzyskanie danych wrażliwych mogących narazić firmę na stratę lub posłużyć do 

szantażu. Po wykonaniu ekstrakcji zerowej wszystkie telefony skutecznie przywrócono do 

stanu fabrycznego. 
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Dziennik badań MK MYDATA s.c.  

Data 
czynności 

Godzina 
czynności 

Rodzaj 
polecenia 

Zakres 
polecenia/stan Jakie dane Model telefonu Zdjęcie 

27.10.2018 12:12 - 12:48 Ekstrakcja 
stanu "0" 

Dla 
wydawania 

poleceń, tylko 
do chip-off 

polecenia 
LG-E460 
Pęknięty 

wyświetlacz  

 

27.10.2018 13:30 - 14:00 Ekstrakcja 
stanu "0" zrobiona 

możliwość 
ściągania 
blokady i 
wzorka 

Samsung SM-
G350 Galaxy 

Core Plus 

 

27.10.2018 14:05 - 14.20 Ekstrakcja 
stanu "0" zrobiona 

możliwość 
ściągania 
blokady 

Samsung GT-
S7560 Galaxy 

Trend 

 

27.10.2018 15:35 - 16:20 

Ekstrakcja 
stanu "0", 

Kopia 
fizyczna 

zrobiona 

najpierw reset 
hard telefonu, 

wymiana 
firmware 

Xiaomi Redmi 
Note 5A 

 

27.10.2018 17:00 - 18:00 

Ekstrakcja 
stanu "0", 

Kopia 
fizyczna 

zrobiona   
Samsung 

Galaxy Core 
Prime 

 



  
Zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi przez firmę MK MY DATA s.c.,  
z oddziałem w Komorowie przy ul. Żwirowej 17A, 05-806 Komorów 

 mk my data
  Strona 28 z 184 

 

27.10.2018 20:55 - 21:40 Ekstrakcja 
stanu "0" zrobiona 

możliwość 
ściągania 
blokady 

LG D620 G2 
mini 

 

27.10.2018 22:00 - 23:00 Ekstrakcja 
stanu "0" niezrobiona 

telefon 
martwy, tylko 

chip-off 

Samsung SM-
J500FN 

 

28.10.2018 10:48 - 11:00 Ekstrakcja 
stanu "0" zrobiona   Lenovo A760 

 

28.10.2018 11:10 - 11:22 Ekstrakcja 
stanu "0" zrobiona   Samsung 

Galaxy Trend 

 

28.10.2018 11:30 Ekstrakcja 
stanu "0" niezrobiona 

telefon 
martwy, tylko 

chip-off 

Lenovo A760 
II 

 

28.10.2018 13:20 - 14:00 Ekstrakcja 
stanu "0" niezrobiona 

bez logiki i 
fizyki, 

przywrócone 
do ust 

fabrycznych 

IPHONE 
6A1580 
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28.10.2018 14:20 - 14:50 Ekstrakcja 
stanu "0" niezrobiona 

bez logiki i 
fizyki, 

przywrócone 
do ust 

fabrycznych 

HUAWEI 
ATU-L21 Y6 

2018 

 

30.10.2018 11:00 - 12:20 Ekstrakcja 
stanu "0" zrobiona   HTC Desire 10 

Lifestyle 

 

01.11.2018 12:40 - 13:50 Ekstrakcja 
stanu "0" zrobiona   HUAWEI P8 

Lite 

 

01.11.2018 13:50 - 14:20 Ekstrakcja 
stanu "0" niezrobiona 

bez logiki i 
fizyki, 

przywrócone 
do ust 

fabrycznych 

Iphone 7 

 

01.11.2018 15:10 - 16:00 Ekstrakcja 
stanu "0" niezrobiona 

bez logiki i 
fizyki, 

przywrócone 
do ust 

fabrycznych 

Iphone 8 
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Po wykonaniu ekstrakcji zerowej. Wszystkie telefonu jeszcze raz przywrócono do stanu 

fabrycznego. Następnie prowadzący grupę testową zainstalował w miarę dostępności na dany 

model na przedmiotowych urządzeniach aplikacje w postaci poniższych czatów:  

1. Usecrypt 

2. Whats App 

3. Signal 

4. Viber 

5. Telegram 

6. Antox 

7. Hangouts 

8. IMessage 

9. Messenger 

Telefony po przygotowaniu i uformowaniu środowiska badawczego w ich systemie (pełna 

konfiguracja pod kątem naszych badań) zostały przydzielone osobom, które w ramach testów, 

przez okres dwóch miesięcy będą prowadziły korespondencję za pośrednictwem 

zainstalowanych czatów i użytkowały telefony.  Testerzy zobowiązani są do wykonywania 

poleceń prowadzącego grupę. Na specjalnie utworzonej na tą okoliczność grupie, osoby 

testujące będą otrzymywały instrukcję, kiedy i jakie wiadomości oraz z jakich czatów mają 

być skasowane, a jakie zachowane. Taki stan rzeczy jest niezbędny do osiągnięcia 

odpowiedniej ilości danych, które zostaną poddane próbą ekstrakcji . Podczas prób ekstrakcji 

z wykorzystaniem różnych technik będziemy koncentrować się zarówno na treściach 

istniejących jak i tych usuniętych, badając podatność komunikatorów na pozyskanie treści, 

które przechowują w swojej pamięci. To badanie pozwoli nam na pogląd jakie są szanse na 

odzyskanie skasowanych wiadomości z czatów oraz czy będą to treści rozmów czy tylko 

metadane. Zbadamy, które z komunikatorów są najbezpieczniejsze w zakresie bezpieczeństwa 

przechowywania treści, a które nie gwarantują nam pełnego bezpieczeństwa i zachowania 

prywatności. Dane z badanych urządzeń będą pozyskiwane za pomocą urządzeń ufed i xry 

oraz za pomocą technik jtag, isp, EDL, oraz Chip off.  Przebieg ekstrakcji zostanie dokładnie 

opisane wraz z przedstawieniem danych odzyskanych z każdego z badanych urządzeń. 
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Podczas przegotowywania urządzeń do testów przeprowadzono tzw. „ekstrakcję zerową” 

Poniżej zrzuty podsumowania ekstrakcji: 
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Poniżej przedstawiamy wyekstrahowane dane z dwóch telefonów, z których pozyskano dane 

związane z firmą zlecającą oraz mogących mieć wpływ na ustalenia korelacji osobowej, 

geolokalizacyjnej itp. 
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Przez okres około dwóch miesięcy tzw. ”testerzy” korzystali z przekazanych telefonów i 

wprowadzali treści do wybranych komunikatorów. W tym okresie były wykonywane 

kontrolne czynności związane z zamieszczaniem u usuwaniem treści: 

L.p. Data i 
godzina Polecenie     

1 15.11.2018 Proszę wykasować w każdym komunikatorze po jednej wiadomości tekstowej, 
jednego zdjęcia lub filmu z dnia 14.11.2018     

2 17.11.2018 Proszę wykasować w każdym komunikatorze wszystkie treści z dnia 16.11.2018 

 

 

 

   

3 22.11.2018 

Wysłano 5 zdjęć kotów z opisem TEST 1 Obraz 1-5 

 

    

4 25.11.2018 WAŻNE!!!! - Dzisiaj usuwamy zdjęcia kotów z opisami ze wszystkich 
komunikatorów. NIE USUWAMY Z GALERII     

5 23.11.2018 Wysłano 3 filmy do wszystkich     
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6 30.11.2018 Wysłano 1 film - auto jadące ponad 33okm/h     

7 30.11.2018 Polecenie usunięcia wszystkich treści w komunikatorah signal i whatsapp z dnia 
29.11.2018     

8 6.12.2018 Każdy usuwa na swoim telefonie całą korespondencję z wtorku 4.12.2018 we 
wszystkich komunikatorach oprócz whats app i usecrypt     

9. 7.12.2018 od prowadzącego wysłano film  13sek     

10. 26.12.2018 
Proszę o usunięcie wszelkich treści ze wszystkich komunikatorów z dnia 

24.12.2018 oraz żeby każdy dzisiaj wrzucił fotke batmana pobrane z sieci na 
komunikatorach     

11. 27.12.2018 Proszę o usunięcie wszelkich treści ze wszystkich komunikatorów z dnia 
26.12.2018     

 

 

 



  
Zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi przez firmę MK MY DATA s.c.,  
z oddziałem w Komorowie przy ul. Żwirowej 17A, 05-806 Komorów 

 mk my data
  Strona 78 z 184 

 

Poniżej zamieszczamy historię czynności jakie wykonaliśmy z każdym z aparatów 

telefonicznych i ekstrakcje danych z tych aparatów. 

 

HTC ONE 

Zastosowano metodę akwizycji fizycznej oraz zwaną chip-off w celu akwizycji danych 
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Chip-off 
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Powyższa tabela wskazuje, że w zakresie komunikatorów sprzęt nie wygenerował 

żadnych danych związanych z Usecrypt Messenger. 
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W zakresie danych pozyskanych z tego modelu to niektóre wpisy usunięte przez użytkownika 

z czatów tzw. „grupowych” zostały wyekstrahowane: 

Whats app 

 

Facebook Messenger 
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Zachowana została historia połączeń między innymi dla dwóch komunikatorów w tym kilka 

usuniętych przez użytkownika: 

Facebook Messenger 

 

Whats app 
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Wśród kontaktów pozyskane zostały te również usunięte: 

 

Zachowane zostały również dane sms: 
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Zachowane zostały również nagrania video, w tym przesyłany poprzez komunikatory film o 

nazwie VID-20181207-WA0000.mp4 o długości 13 sek. i VID-20181118-WA0000.mp4 o 

długości 6 sek. i VID-20181130-WA0000.mp4 z pojazdem jadącym 330km/h 
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Zachowane zostały duże ilości danych związanych z lokalizacją, lokalizacja BTS, historią 

aktywności w sieci, aplikacjami zainstalowanymi itp. 
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Test nr 2 – Huawei Y6 

Wykonano akwizycję bezinwazyjną gdzie w związku z poziomem szyfrowania przy 

produktach Huawei z android powyżej wersji 7 nie ma możliwości pozyskania m in. treści  

z komunikatorów. Dane pozyskane bezinwazyjnie to między innymi sms, zdjęcia, video  

i dane systemowe. Nie pozyskano danych metodami inwazyjnymi w związku z brakiem 

komunikacji z półprzewodnikiem – prawdopodobnie uległ uszkodzeniu. 
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Pomimo usunięcia treści wszystkich w dniu 16.11.2018 klip z tego dnia został odzyskany 

 

 

Pomimo usunięcia treści wszystkich w dniu 29.11.2018 klip z tego dnia został odzyskany 
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Pomimo usunięcia treści wszystkich w dniu 16.11.2018 zdjęcia z tego dnia zostały odzyskane 

 

Pomimo usunięcia treści wszystkich w dniu 29.11.2018 zdjęcie z tego dnia zostało odzyskane 
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Test nr 3 – LG e460 

       

 

Wykonano akwizycję bezinwazyjną 
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Następnie wykonano akwizycję metodą chip-off 
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Poniżej widok dostępnych akwizycji z komunikatorów – brak usecrypt Messenger 

 

Zachowane zostały treści z komunikatorów Hangouts, Viber i Whats App 

 

 



  
Zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi przez firmę MK MY DATA s.c.,  
z oddziałem w Komorowie przy ul. Żwirowej 17A, 05-806 Komorów 

 mk my data
  Strona 99 z 184 
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W odzyskanych materiałach znalazły się zdjęcia przesyłane przez komunikatory podczas 

testów i usuwane przez użytkownika 

 

Zachowane zostały również nagrania video, w tym przesyłany poprzez komunikatory film o 

nazwie VID-20181207-WA0000.mp4 o długości 13 sek. i VID-20181118-WA0000.mp4 o 

długości 6 sek. i VID-20181130-WA0000.mp4 z pojazdem jadącym 330km/h 
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Zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi przez firmę MK MY DATA s.c.,  
z oddziałem w Komorowie przy ul. Żwirowej 17A, 05-806 Komorów 

 mk my data
  Strona 102 z 184 

 

Test nr 4 – Huawei P8 Lite 

 

Przed wydaniem do użytkowania wykonano ekstrakcję danych i następnie wyzerowano 

urządzenie. Po okresie użytkowania wykonano wszystkie badania zgodnie z przyjętymi w 

tym procesie badawczym założeniami. Z naszego doświadczenia z urządzeniami tego typu 

wynika, że efekt akwizycji jest jednakowy z użyciem metody chip-off. Po zbadaniu 

możliwości odzysku danych metodami bezinwazyjnymi wykonano metodą chip-off  
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Zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi przez firmę MK MY DATA s.c.,  
z oddziałem w Komorowie przy ul. Żwirowej 17A, 05-806 Komorów 

 mk my data
  Strona 106 z 184 

 

Test nr 5 – Samsung G350 

 

  

Przed wydaniem do użytkowania wykonano ekstrakcję danych i następnie wyzerowano 

urządzenie. Po okresie użytkowania wykonano wszystkie badania zgodnie z przyjętymi  

w tym procesie badawczym założeniami. Z naszego doświadczenia z urządzeniami tego typu 

wynika, że efekt akwizycji jest jednakowy z użyciem metody chip-off. Po zbadaniu 

możliwości odzysku danych metodami bezinwazyjnymi wykonano metodą chip-off . 
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Wykonano szereg akwizycji komunikatorów i sms 
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W przypadku tego modelu pozyskano treści z komunikatorów oraz sms. Nie pozyskiwano 

innych danych w związku z zakresem prowadzonych testów. 

 

 

Test nr 6 – Samsung G361F Galaxy Core Prime 
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Przed wydaniem do użytkowania wykonano ekstrakcję danych i następnie wyzerowano 

urządzenie. Po okresie użytkowania wykonano wszystkie badania zgodnie z przyjętymi  

w tym procesie badawczym założeniami. Wykonano akwizycje bezinwazyjnie 

    

 

Po zbadaniu wykonano metodę chip-off  
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Uzyskano szereg danych takich jak historia połączeń, treści z komunikatorów, sms, mms, itp. 
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Tu pokazano jak zrealizowano polecenie wrzucenia przez komunikator zdjęcia Batmana, a 

następnie je usunięto wraz z treściami z dnia 26.12.2018, pomimo tego korespondencja z 

miniaturami została. W tym przypadku zrzut z komunikatora Whats App: 
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Tabela sms 

 

 

W pozyskanych zdjęciach były te które były usuwane z komunikatorów i galerii: 
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Zachowane zostały również nagrania video, w tym przesyłany poprzez komunikatory filmy: 
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W ramach testów usuwano wszelkie treści z poszczególnych dni. Tu przykład gdzie było 

polecenia usunięcia wszelkich treści z 16.11.2018, a pozostało 83 pozycji z treściami: 

 

czy 29.11.2018, a pozostało 97 pozycji: 
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Przykład korespondencji z dnia 26.11.2018 z poleceniem wykasowania wszelkich treści z 

komunikatorów z dnia 24.12.2018  

 

 

 

To wskazuje, że algorytm akwizycji działa w sposób nie przewidywalny i zależy od wielu 

zmiennych takich jak alokacja na nośniku itp. 
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Test nr 7 – Samsung GT-S7560 

        

 

Przed wydaniem do użytkowania wykonano ekstrakcję danych i następnie wyzerowano 

urządzenie. Po okresie użytkowania wykonano wszystkie badania zgodnie z przyjętymi  

w tym procesie badawczym założeniami. Po zbadaniu możliwości odzysku danych metodami 

bezinwazyjnymi wykonano metodą chip-off . 
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Zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi przez firmę MK MY DATA s.c.,  
z oddziałem w Komorowie przy ul. Żwirowej 17A, 05-806 Komorów 

 mk my data
  Strona 124 z 184 

 

Widok ekstrakcji treści z komunikatora Viber 

 

Widok ekstrakcji treści z komunikatora Facebook Messenger 
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Widok ekstrakcji treści z komunikatora Whats App 

 

W liniach widać oznaczone czerwonymi X, wiadomości usunięte przez użytkownika, gdzie 

po ekstrakcji ta komunikacja jest widoczna. 

Lista kontaktów z komunikatora Whats App: 
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Komunikacja sms: 

 

Bazy danych – przykład bazy komunikatora Signal: 
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Odzyskane zdjęcia: 

 

 

Odzyskane video które zgodnie z tabelą poleceń było usuwane: 
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Odzyskane zdjęcia m In. kotów które zgodnie z tabelą poleceń było usuwane: 

 

 

 

Test nr 8 – Samsung Core 
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Przed wydaniem do użytkowania wykonano ekstrakcję danych i następnie wyzerowano 

urządzenie. Po okresie użytkowania wykonano wszystkie badania zgodnie z przyjętymi  

w tym procesie badawczym założeniami. Po zbadaniu możliwości odzysku danych metodami 

bezinwazyjnymi wykonano metodą chip-off . 
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W liniach widać oznaczone czerwonymi X, wiadomości komunikatora Whats App usunięte 

przez użytkownika, gdzie po ekstrakcji ta komunikacja jest widoczna. 

 

 

Wyekstrahowana lista kontaktów: 
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Odzyskana baza zdjęć, w tym usunięte zgodnie z tabelą poleceń zdjęcia Batmana: 

 

 

Odzyskane nagrania video, w tym usunięte - VID-20181201-WA0000.mp4: 
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VID-20181208-WA0015.mp4 

 

 

Wyekstrahowana tabela komunikacji sms: 
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Odzyskane zostały dane np.. z 2012 roku i z 2015 w tym ślady wskazujące, że na tym 

telefonie kiedyś użytkowany był komunikator Antox 

 

 

 

Test nr 9 – Lenovo A760 II 
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Przed wydaniem do użytkowania wykonano ekstrakcję danych i następnie wyzerowano 

urządzenie. Po okresie użytkowania wykonano wszystkie badania zgodnie z przyjętymi  

w tym procesie badawczym założeniami. Po zbadaniu możliwości odzysku danych metodami 

bezinwazyjnymi wykonano metodą chip-off . 

 

 

W przypadku tego urządzenia przeprowadzono dodatkowo odzysk danych metodą chipoff po 

przetrzymaniu urządzenia w wodzie przez 24 godziny 
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Przetrzymanie urządzenia w wodzie nie płynęło na jakość odzysku danych. 
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Jak się okazało to urządzenie miało tylko do wyboru język chiński. 

Jak wynika z historii urządzenia były tam uruchamiane komunikatory Whats App i 

VKontakte: 
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Lista kontaktów, w tym jeden opisany językiem chińskim: 

 

Historia urządzenia sięga 2005 roku: 
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Po ekstrakcji danych z karty SD z tego urządzenia m. In. zachowało się 1783 obrazków 

 

 

Test nr 10 – LG D620r G2 

  

Przed wydaniem do użytkowania wykonano ekstrakcję danych i następnie wyzerowano 

urządzenie. Po okresie użytkowania wykonano wszystkie badania zgodnie z przyjętymi  

w tym procesie badawczym założeniami. Po zbadaniu możliwości odzysku danych metodami 

bezinwazyjnymi wykonano metodą chip-off . 
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Wyekstrahowano treści z komunikatorów: 

 Facebook Messenger 

 

Hangouts 
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Telegram 

 

Viber 
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WhatsApp 

 

Uzyskano Dostęp do 109 kontaktów z numerami telefonów, w tym z Google Quick Search 

Box: 
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Położenie urządzenia z lokalizacji BTS: 

 

 

Historia komunikacji sms: 
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Historia przeglądania stron WWW: 

 

Odzyskana baza 11584 obrazów, 138 usuniętych, w tym usunięte zgodnie z tabelą poleceń 

zdjęcia kotów i batmana: 
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Odzyskane nagrania video, w tym usunięte - VID-20181130-WA0000.mp4: 
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Test nr 11 – Huawei P8 Lite 
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Test nr 12 – Xiaomi Redmi Note 5A 

                  

Przed wydaniem do użytkowania wykonano ekstrakcję danych i następnie wyzerowano 

urządzenie. Po okresie użytkowania wykonano wszystkie badania zgodnie z przyjętymi  

w tym procesie badawczym założeniami. Po zbadaniu możliwości odzysku danych metodami 

bezinwazyjnymi wykonano metodą chip-off . 
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Wyekstrahowano wybrane poniższe dane 

Biling połączeń w Whats App: 
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Komunikacja tekstowa Facebook Messenger: 

 

Komunikacja tekstowa Hangouts: 
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Komunikacja tekstowa Telegram: 

 

 

Komunikacja tekstowa Whats App: 
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Lista kontaktów w komunikatorze Whats App: 

 
 
Komunikacja MMS: 
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Komunikacja SMS: 
 

 

 

Historia przeglądarki: 
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Test nr 13 – IPhone 6 

   

 

Przed wydaniem wyzerowano urządzenie. Po okresie użytkowania wykonano wszystkie 

badania zgodnie z przyjętymi w tym procesie badawczym założeniami. 
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Wyekstrahowano wybrane poniższe dane 

Biling połączeń 
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Treści komunikacji przy użyciu Facebook Messenger: 
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Treści komunikacji przy użyciu IMessage: 

 

 

Treści komunikacji przy użyciu Viber: 
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Treści komunikacji przy użyciu Whats App: 
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Lista użytkowników z komunikatora Whats App: 
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Ekstrakcja komunikacji SMS: 

 

 

Historia przeglądania WWW: 
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Wyekstrahowano 7656 obrazów, w tym zgodnie z tabelą poleceń usunięte:  

 

 

Wyekstrahowano 1467 materiałów video, w tym zgodnie z tabelą poleceń usunięte: 
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Video 1f50ce90-4ca6-4784-aabf-738591dc3adc.mp4  

 

 

Video 43471051-a81c-4b7a-87a8-818981eed209.mp4 

 

 

 



  
Zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi przez firmę MK MY DATA s.c.,  
z oddziałem w Komorowie przy ul. Żwirowej 17A, 05-806 Komorów 

 mk my data
  Strona 164 z 184 

 

Video 7d52082f-54c9-4bda-94b1-d04d2b410515.mp4 

 

 

Test nr 14 – IPhone 8 
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Przed wydaniem wyzerowano urządzenie. Po okresie użytkowania wykonano wszystkie 

badania zgodnie z przyjętymi w tym procesie badawczym założeniami. 
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Wyekstrahowano wybrane poniższe dane 

Biling połączeń, w tym poprzez komunikator Viber: 
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Treści komunikacji przy użyciu komunikatora IMessage: 

 

 

Treści komunikacji przy użyciu komunikatora Viber: 
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Treści komunikacji przy użyciu komunikatora Whats App (1593 wiadomości): 
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Lista kontaktów np. z komunikatora Whats App: 

 

 

Komunikacja SMS: 

 

 

 



  
Zawarte w niej dane są chronione prawami autorskimi przez firmę MK MY DATA s.c.,  
z oddziałem w Komorowie przy ul. Żwirowej 17A, 05-806 Komorów 

 mk my data
  Strona 170 z 184 

 

Historia przeglądania www: 

 

 

Wyekstrahowano 9900 obrazów, w tym zgodnie z tabelą poleceń usunięte (Batman i koty):  
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Wyekstrahowano 1215 materiałów video, w tym zgodnie z tabelą poleceń usunięte: 

 

 

Video 99865020-ec0e-481c-a424-5923ccc38650.mp4 
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Video 081703d9-dc26-41fe-8cff-a0fccf038faf.mp4 

 

 

Video 76de9716-ac65-4a54-9d06-df08845042ce.mp4 
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WIRTUALIZACJA KOMUNIKATORÓW 

 

W czasie procesu badań podjęto próby związane z wyekstrahowaniem danych  
z komunikatorów Signal i Antox, które nie są automatycznie wykazywane w „drzewie” 
danych przez systemy akwizycji.  

W tym celu wskazywano lokalizacje bazy danych tych programów i wykorzystano 
obrazowanie wirtualne wskazanych baz danych. 

W telefonach  posiadających oprogramowanie układowe do wersji Android 7 wirtualizacja 
wykonywana była w sposób półautomatyczny.  
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Przykłady baz do wirtualizacji 

 

 

Wskazanie bazy danych przeznaczonych do wirtualizacji – signal 
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Ekstrakcja kontaktów - signal 
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Ekstrakcja konwersacji – signal 
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Wskazanie bazy danych przeznaczonych do wirtualizacji – Antox 
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Okno komunikatora Antox 
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Ekstrakcja konwersacji – Antox 
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Wskazanie bazy danych przeznaczonych do wirtualizacji – usecrypt 

 

W przypadku tego komunikatora po uruchomieniu wirtualizacji bez podania kodu PIN 

zabezpieczającego nie można ekstrahować danych aplikacji. 
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PODSUMOWANIE 

Bezpieczeństwo jest wartością bezcenną, pożądaną przez wszystkich, bez wyjątku. 

Informacja jest narzędziem, które to poczucie bezpieczeństwa może zburzyć, a nawet 

zupełnie zniweczyć. Dlatego też potrzeba zabezpieczenia anonimowości przepływu 

informacji staje się w dzisiejszych czasach priorytetowa. 

Tekst, wiadomość głosowa, multimedia, nasze prywatne dane, informacje dotyczące 

bliskich, kont bankowych, czy tajemnic służbowych, w tym również tych najbardziej 

wrażliwych, poufnych i tajnych to dane których nie można pozwolić na ich niekontrolowaną 

utratę. Chcemy je chronić, choć nagminnie przesyłamy za pośrednictwem dostępnych 

komunikatorów czy innych rozwiązań komunikacji instalowanych na wszechobecnych 

urządzeniach mobilnych. To skutkuje potrzebą wprowadzenia zabezpieczeń tych urządzeń. 

Blokujemy więc dostęp do urządzeń poprzez hasło lub blokadę ekranu. Co prawda nierzadko 

łatwe do przełamania. W niektórych jednak urządzeniach wręcz niemożliwe bez wysoce 

laboratoryjnych badań. Zawsze jednak jakikolwiek stopień zabezpieczenia stwarza już 

problemy dla osób, które w nieuprawniony sposób chcą wejść w posiadanie naszych danych. 

 

Porównanie funkcji wybranych komunikatorów 

 

* źródła niektórych danych: Defence24.pl, cyberdefence24.pl, własne 
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Każda konwersacja wykonywana za pomocą większości komunikatorów jest szyfrowana, 

ale ich metadane już nie. Dane odbiorcy, nadawcy, daty połączeń, numery IP, numery 

telefonów, pseudonimy czyli tzw. nicki, a także rozmiary przesyłanych plików są dostępne 

dla producenta i przez niego na serwerach przechowywane oraz przetwarzane. Wszystkie 

te dane są przechowywane i przetwarzane przez producenta oraz mogą być bez żadnej 

kontroli udostępniane podmiotom zewnętrznym.  

Rodzi to określone praktyczne skutki dla użytkownika. Jeśli administrator komunikatora 

identyfikuje numery IP rozmówców, to robią to także operatorzy sieci telefonii komórkowej, 

z których użytkownicy korzystają. Zidentyfikowanie numeru IP rozmówcy pozwala m.in. 

na precyzyjne określenie lokalizacji urządzenia mobilnego. Współczesna technologia pozwala 

operatorom telefonii komórkowej na ustalenie miejsca przebywania urządzenia 

z dokładnością nawet do kilkunastu metrów. 

Jest to podstawowy mankament praktycznie wszystkich darmowych komunikatorów. 

Skutkuje to sytuacją utraty anonimowości przez użytkownika w sieci internetowej, która jest 

podstawowym warunkiem dla zachowania prywatności i poufności komunikowania się w tym 

środowisku. Ponadto, większość komunikatorów nie jest zabezpieczona przed skutkami 

działania złośliwego oprogramowania, które potrafi przejąć kontrolę nad mikrofonem, 

głośnikiem i kamerą smartfona. W wypadku zainfekowania aparatu takim oprogramowaniem, 

niezależnie od tego czy rozmowa odbywa się za pośrednictwem komunikatora WhatsApp 

czy w trybie zwykłego połączenia głosowego - podsłuch odbywa się bezpośrednio za pomocą 

mikrofonu, którym zarządza program szpiegowski. 

W przypadku utraty kontroli nad urządzeniem gdzie zainstalowane są komunikatory 

pozbawione systemu zabezpieczeń baz danych i systemu zabezpieczeń aplikacji nasze 

urządzenie może stać się źródłem informacji o naszych najbardziej chronionych tajemnicach. 

Na rynku praktycznie nie istnieją aplikacje – komunikatory zabezpieczające kompleksowo 

urządzenie, użytkownika, i każda formę komunikacji wykonanej za jej pomocą. Nasza Firma 

oraz nasze całe otoczenie prywatno – służbowe korzysta z aplikacji UseCrypt Messenger 

zapewniającej takie kompleksowe bezpieczeństwo.  
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Nadto korzystamy  z rozwiązań UseCrypto Safe zapewniające bezpieczeństwo 

przechowywania danych i wymiany poczty e-mail. 

 

„Każdy z nas lubi czuć się bezpiecznie. Uczucie to jest nam 

wręcz konieczne do prawidłowego funkcjonowania. Bywały 

jednak długie okresy w historii świata, podczas których 

bezpieczeństwo było tylko odległym marzeniem. Marzeniem, 

które pobudziło wiele umysłów do intensywnych rozmyślań” 
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