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BEZPIECZEŃSTWO

Niestety, wycieki danych się zdarzają. Nawet NSA1 czy CIA2 
nie są od nich wolne. Bo jak zabezpieczyć dane przed wy-
ciekiem w cyfrowym świecie? W przypadku ekstremalnie 

wrażliwych danych możemy trzymać je na komputerach odizolo-
wanych od sieci, uniemożliwić podłączanie do komputera dysków 
USB oraz nagrywarek CD, a nawet korzystania z telefonów w po-
bliżu. Ciężko jednak wyobrazić sobie narzucanie takich ograniczeń 
ludziom w biurze, albo w przypadku organizacji działających głów-
nie w Internecie.

Jest jednak metoda, która może znacząco utrudnić upublicznie-
nie danych. Wystarczy upewnić się, że osoba wynosząca informacje 
nie pozostanie anonimowa. W końcu mało kto zaryzykowałby pracą 
i odpowiedzialnością karną, nawet w słusznej sprawie. Na przykład, 
jeśli kontrolujemy serwer z dokumentami, możemy napisać małe 
przezroczyste proxy, które automatycznie dokleja do każdego do-
kumentu informację, który użytkownik go pobrał (Rysunek 1).

Rysunek 1. Interakcja z serwerem

Bob może o tym wiedzieć albo nie, ale w tym momencie, kiedy 
document.pdf znajdzie się w Internecie, będzie łatwo wskazać 
winnego.

Cały ten artykuł jest napisany z punktu widzenia osoby chcącej 
zaimplementować takie zabezpieczenie – wydaje się to naturalne, 
skoro czasopismo jest skierowane dla programistów. Jednak te 
same informacje są przydatne także dla ludzi, którzy chcą ominąć 
takie systemy. W szczególności dla (różnie ocenianych) demaskato-
rów (ang. whistleblowers), czyli ludzi, którzy upubliczniają nielegal-
nie zdobyte informacje, żeby zwiększyć świadomość publiczną na 
temat nieuczciwych lub niemoralnych działań wielkich organizacji.

1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
2. https://www.spidersweb.pl/2017/03/wikileaks-cia.html

1. UKRYWANIE INFORMACJI  
W PLIKACH
Mniej poetycko ujmując, ten artykuł będzie o tym, jak można spryt-
nie ukryć pewne dane (na przykład nazwę użytkownika) w plikach. 
Nie chodzi jednak o zwykłe doklejenie informacji. Zależy nam na 
tym, by dodane dane nie rzucały się w oczy oraz aby było je jak naj-
trudniej usunąć. Inaczej mówiąc, chcemy stworzyć cyfrowy znak 
wodny. Temat jest bardzo szeroki, więc w tym artykule skoncen-
trujemy się tylko na dwóch przykładach – plikach graficznych oraz 
tekście.

Ale nie będzie to zwykły artykuł na temat steganografii. Wiele 
cyfrowych metod steganograficznych koncentruje się na detalach 
formatu pliku – czyli np. wykorzystania detali tego, jak działa we-
wnętrznie format .png. Jest tutaj jednak jeden problem – z definicji 
bardzo łatwo usunąć takie informacje, nawet przypadkowo (np. kon-
wertując obraz do formatu .jpg). Tymczasem my chcemy zapisać 
dane w maksymalnie trwały sposób. Z tego powodu zignorujemy 
zupełnie te metody (zostało na ich temat napisane wystarczająco 
dużo) i zastanowimy się, jak schować dane „głębiej”.

2. UKRYWANIE INFORMACJI  
W OBRAZACH
Zacznijmy od plików graficznych, ponieważ są chyba najbardziej 
popularnym przykładem.

Klasycznym sposobem na ukrycie informacji w obrazku jest za-
pisanie informacji na najniższych bitach każdego piksela. W celu 
zakodowania wiadomości zmieniamy ją na bity i zapisujemy sub-
telnie wartość każdego piksela. W najprostszej wersji w celu zako-
dowania „0” zmieniamy piksel na parzysty, a w celu zakodowania 
„1” zmieniamy piksel na nieparzysty.

Ta metoda jest tak popularna, że (jako jedyna) została nawet 
wspomniana na polskiej Wikipedii3.

Weźmy pożyczony bezpośrednio z Wikipedii przykład: niepozorne 
drzewo (Rysunek 2). Okazuje się jednak, że jeśli przeczytamy najniższe 
dwa bity każdego piksela, otrzymamy zdjęcie kota (Rysunek 3).

Na pierwszy rzut oka ta metoda spełnia wszystkie nasze oczeki-
wania. Patrząc na Rysunek 2, trudno się domyślić, że ukryte w nim 
są jakieś dane. Dodatkowo gęstość zakodowanych informacji jest 
bardzo wysoka – udało się zakodować aż 6 bitów na każdym pik-
selu. Co więcej, zapisane dane są w stanie przetrwać pewne drob-
ne modyfikacje – na przykład skonwertowanie obrazu do innego, 
bezstratnego formatu albo screen-shot ekranu. Niestety, trwałość 
zakodowanych danych nie jest dla nas satysfakcjonująca. Żeby je 

3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Steganografia

Jak schwytać złodzieja danych
Co łączy wielkie korporacje, służby specjalne oraz gildie w grach komputerowych? 
Na pierwszy rzut oka niewiele, ale jest co najmniej jedna wspólna cecha: wszyst-
kie mają swoje sekrety oraz chcą je ukryć przed resztą świata. Nieważne, czy 
mówimy o projekcie nowego produktu, szczegółach operacji antyterrorystycznej 
albo planach ataku – niektóre informacje powinny zostać w zaufanej grupie.
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