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Úvod
Predpokladám,  že  nebudem  ďaleko  od  pravdy, 

keď konštatujem, že v znaleckej praxi sa znalec často 
stretáva  s  otázkami  zadávateľov,  ktoré  sú  založené 
na  nesprávnej  interpretácii  odborných  pojmov,  na 
neznalosti  problematiky  alebo  na  chybných  verejne 
deklarovaných  faktoch. Ani  jeden z  týchto dôvodov 
im  ako  znalci  nemôžeme  zazlievať,  nakoľko  práve 
preto  sa  obracajú  s  týmito  otázkami  na  nás. Aj  keď 
možno  mnohí  znalci  nepokladajú  za  potrebné 
v  odpovediach  na  takéto  otázky  vo  svojich 
posudkoch  uvádzať  podrobné  vysvetlenia,  ktoré  tú 
ktorú  problematiku  nielen  vysvetlia,  ale  v  určitej 
miere  aj  naučia  čitateľa,  prečo  na  danú  otázku 
neexistuje  jednoznačná  odpoveď  alebo  taká 
odpoveď, ktorú zadávateľ očakáva. 

Podľa  mojich  vlastných  skúseností  poskytnúť 
vysvetlenie,  ktoré  vyzerá  možno  niekedy  až  ako 
teoretické  učivo  význam  má.  Možno  je  to  tým,  že 
pracujem  zároveň  ako  vysokoškolský  pedagóg 
a  vysvetľovanie  a  učenie  mám  ako  sa  hovorí 
„v  krvi“,  ale  po  odovzdaní  niekoľkých  znaleckých 
posudkov  s  rovnakým  vysvetlením  nejakého  pro‑
blému,  mi  zadávatelia  prestali  dávať  nezmyselné 
otázky,  a  v mnohých  prípadoch  si  pýtali  radu,  ako 
majú otázku položiť,  resp.  či má vôbec  zmysel  takú 
otázku  napísať  do  uznesenia,  keď  na  ňu  neexistuje 
jednoznačná odpoveď, ktorá by posunula napríklad 
vyšetrovanie trestnej veci vpred.

Problémové otázky
V  ostatnom  čase  s  pribúdajúcou  trestnou  čin‑

nosťou  v  oblasti  počítačovej  kriminality  a  tiež 
v  súvislosti  s  modernými  mobilnými  zariadeniami, 

ktoré  umožňujú  pripojenie  mobilných  telefónov 
(smartfónov)  k  počítačovej  sieti  sa  začali  objavovať 
v  žiadostiach  o  znalecký  posudok  otázky  charakte‑
ru:

1)  Uveďte  odkiaľ  z  webu  boli  stiahnuté  tieto 
detské pornografické fotografie a videá, a uveďte IP 
adresu, cez ktorú boli stiahnuté ‑ prevzaté.

2)  Uveďte,  či  boli  predložené  zariadenia  pri‑
pojené  cez  sieť  a  či  boli  prijaté  fotografie  a  videá 
s detským pornom, v akom čase, cez akú IP adresu. 

3)  Uveďte,  či  boli  cez  sociálnu  sieť  Facebook 
odoslané  fotografie  a  videá  s  detským  pornom,  ak 
áno kam, kde a na akú IP adresu.

4)  Skúmaním  zaisteného  mobilného  telefónu 
zistite  IP  adresu,  z  ktorej  boli  vykonané  neo‑
právnené platby.

Pri  vypracovaní  znaleckého  posudku  v  prípade 
uvedených  a  podobných  otázok  týkajúcich  sa  IP 
adresy  pred  samotnou  odpoveďou  uvádzam 
nasledovné:  „Na  zodpovedanie  predložených 
otázok  uvediem  podrobnejšie  niektoré  teoretické 
fakty,  bez  ktorých  by  boli  odpovede  znalca 
nepochopiteľné.“ 

Za  touto  vetou  nasleduje  stručné  teoretické 
vysvetlenie (uvádzam nižšie), v závere ktorého je už 
konkrétna odpoveď modifikovaná podľa charakteru 
a obsahu otázky.

Stručné teoretické vysvetlenie – IP 
adresa

Na  používanie  služieb  internetu  (e‑mail,  web...) 
je nutné pripojenie do tejto celosvetovej počítačovej 

Znalecké vysvetlenia  IP adresa

Anotácia:
V článku uvádzam skúsenosti s tvorbou odpovedí na niektoré otázky zadávateľov týkajúcich sa IP adries. Venujem sa hlavne 

teoretickým  základom  danej  problematiky  a  prinášam  príklad  jednoduchého  vysvetlenia,  ktoré  je  možné  a  vhodné  využiť 

v znaleckom posudku. Obsah článku môže poslúžiť znalcom odboru Elektrotechnika, odvetvia hardvér, softvér pri vypracovaní 

znaleckých posudkov týkajúcich sa vyhľadávania IP adries na koncových zariadeniach počítačových sietí.
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In this article,  I have shown some experience with creating answers to some of the IP addressing questions. I devote myself 

mainly to the theoretical basis of the given issue and bring an example of a simple explanation that is possible and appropriate 
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1) https://sk.wikipedia.org/wiki/Adresa_IP

siete.  Pripojenie  je  možné  pomocou  informačno‑
komunikačných  zariadení,  ako  je  stolný  osobný 
počítač,  prenosný  osobný  počítač  ( v.  notebook), 
tablet,  mobilný  telefón.  Pripojenie  je  možné 
pomocou  káblového  alebo  bezdrôtového  (Wi‑Fi, 
GPRS) pripojenia.  Jednotlivé zariadenia  sa pripájajú 
k  internetu pomocou  v.  sieťových prvkov  (sieťová 
karta, modem, router...), ktorým sa počas pripojenia 
prideľuje  v. IP adresa.

IP  adresa  (Internet  Protocol  number)  je  logický 
číselný  identifikátor  fyzického  sieťového  rozhrania 
(sieťová karta ‑ Ethernet, Wi‑Fi, IrDA port, ale môže 
sa  jednať  aj  o  virtuálne  zariadenie,  rozhranie  pre 
virtuálny  počítač  a  pod.)  daného  uzla  (najčastejšie 
počítača)  v  sieti,  ktorý  komunikuje  s  inými  uzlami 
prostredníctvom protokolu IP (napríklad Internet).

IP adresa  je  (v protokole  IPv4) 32‑bitové binárne 
číslo,  t.  j.  teoreticky  existuje  232=4  294  967  296  (viac 
než  4  miliardy)  možných  adries1).  Je  nepraktické 
a  nepohodlné  pracovať  s  takto  zapísaným  číslom, 
preto sa 32 bitov IP adresy delí na štyri 8‑bitové čísla 
(dekadické  číslo  v  rozsahu  0‑255),  ktoré  sa  zapisujú 
v  desiatkovej  (dekadickej)  sústave  a  oddeľujú  sa 
bodkou, napríklad 207.142.131.205.

Rapídne  zvyšovanie  pripojených  počítačov  do 
Internetu spôsobilo, že počet IP adries už nestačí na 
jednoznačnú  identifikáciu  uzlov,  preto  sa  zaviedol 
protokol  IPv6,  v  ktorom  sa  128‑bitové  adresy 
zaznamenávajú ôsmimi hexadecimálnymi číslami. 

IP  adresa  je  buď  priamo  priradená  nejakému 
sieťovému  rozhraniu  alebo  je  prideľovaná 
dynamicky pomocou DHCP (Dynamic Host Control 
Protocol)  servera.  Určitá  časť  adries  je  však 
rezervovaná pre vnútornú potrebu protokolu a tieto 
adresy nemôžu byť pridelené vôbec. 

Pre  lepšiu  prácu  s  internetovými  adresami  sa 
k  IP  adrese  väčšinou  viaže  nejaké  meno  (angl. 
hostname),  napr. 
www.zoznam.sk. 
Prevod  mien  a  IP 
adries  je  zabezpe‑
čovaný  mechaniz‑
mom  DNS  (Domain 
Name  System),  t.  j. 
celosvetovo  organi‑
zovanou  skupinou 
serverov,  ktoré  udr‑
žujú  záznamy  o  registrovaných  doménach  a  im 
pridelených  IP  adresách. Ak  sa  v  prehliadači  zadá 
adresa  „www.zoznam.sk“,  hľadá  sa  v  zoznamoch 
DNS‑serverov  príslušná  IP  adresa,  na  ktorú  je 
potom presmerovaná daná požiadavka.

Nie  je  pravda,  že  každý  počítač  na  svete  má 
jedinečnú  IP  adresu.  Je  tomu  tak  len vtedy,  ak má 
daný uzol priamy prístup na Internet ( v. pevná IP 
adresa).  Ak  sa  jedná  o  sprostredkované  spojenie, 
napr.  proxy‑bránou,  počítače  a  mobilné  zariadenia 
vnútri  podsiete  môžu  mať  adresy  nezávisle  na 
zvyšnom internete a ich adresy sa môžu pri každom 
pripojení meniť ( v. dynamická IP adresa). 

Delenie IP adries:
Verejná  IP  adresa  je  jedinečná  IP  adresa 

zariadenia pripojeného do Internetu. V  jednom čase 
nemôžu  existovať  v  sieti  Internet  dve  zariadenia 
s  rovnakou  IP  adresou,  pretože  verejné  adresy  sú 
globálne a štandardizované. Sú prideľované Internet 
service  providerom  (ISP).  Verejná  IP  adresa  zna‑
mená,  že  PC  alebo  router  (smerovač)  je  viditeľný 
v sieti Internet. 

Neverejná  IP  adresa.  Počet  zariadení  pripo‑
jených  do  siete  Internet  je  väčší  ako  počet 
dostupných  IP  adries,  teda  nie  je  možné  všetkým 
prideliť  jedinečnú  IP  adresu.  Táto  situácia  sa  rieši 
tak, že sa skupine zariadení (lokálna počítačová sieť) 

pridelí  v.  neverejná 
(privátna,  lokálna)  IP 
adresa.  Tieto  zariadenia 
sú  pripojené  do  Interne‑
tu  prostredníctvom  sme‑
rovača  (router),  ktorý 
má pridelenú verejnú  IP 

adresu.  Smerovač  upravuje  komunikáciu  týchto  za‑
riadení  tak,  že  prekladá  neverejné  IP  adresy 
zariadení  v  jeho  sieti  na  jeho  vlastnú  verejnú  IP 
adresu. Ako neverejné IP adresy sa používajú adresy 
z  dohodnutých  intervalov  (napr.  192.168.x.y,  alebo 
10.x.y.z ).

Statická  IP  adresa  je  pevná  IP  adresa  špeciálne 
pridelená  danému  sieťovému  zariadeniu,  t.  j.  toto 
zariadenie  je  pripojené  do  siete  vždy  tou  istou  IP 
adresou.

Dynamická  IP  adresa  je  IP  adresa,  ktorú 
poskytovateľ  pripojenia  prideľuje  svojim 
zákazníkom dynamicky, čo znamená, že pri reštarte 
počítača alebo modemu sa táto IP adresa mení.

Pripojiť  koncové  zariadenie  (počítač,  mobilný 
telefón,  televízny  prijímač)  k  počítačovej  sieti 
Internet je možné niekoľkými spôsobmi:
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● pomocou sieťového smerovača (router),

● pomocou modemu.

Oba  tieto  pripojenia  môžu  byť  realizované 
pomocou káblov alebo bezdrôtového pripojenia (Wi‑
Fi, 3G, HDSM).

V  prípade  použitia  smerovača  IP  adresa  pri‑
pojenia  k  poskytovateľovi  je  priradená  smerovaču. 
Zistiť  práve  priradenú  adresu  z  množstva  adries 
patriacich  poskytovateľovi  je  možné  len  v  čase 
trvania pripojenia, nakoľko po odpojení  sa od siete 
router neuchováva údaje o použitej IP adrese. 

Koncové  zariadenia  pripojené  k  smerovaču  dos‑
távajú  v.  lokálnu  IP  adresu,  ktorú  poskytovateľ 
internetového  pripojenia  nepozná.  Aj  keď  sa  táto 
adresa  na  koncovom  zariadení  uchová  (ale  len  do 
ďalšieho  pripojenia,  pretože  vtedy  sa  mu  môže 
priradiť  iná  adresa),  neuchová  sa  IP  adresa 
priradená  smerovaču  poskytovateľom,  ku  ktorému 
bolo toto koncové zariadenie pripojené.

Ak  sa  koncové  zariadenie  pripája  k  sieti 
pomocou  modemu,  vtedy  je  IP  adresa  pripojenia 
k poskytovateľovi priradená koncovému zariadeniu. 
Priradená  adresa  sa  uchováva  v  čase  trvania 
pripojenia,  maximálne  však  do  ďalšieho  pripojenia, 
kedy  sa  koncovému  zariadeniu  pridelí  nová  IP 
adresa.

História  pridelenia  IP  adries  sa  na  koncových 
zariadeniach  neuchováva.  Aktuálnu  IP  adresu 
koncového  zariadenia  je  možné  zistiť  len  počas 
trvania  jeho  pripojenia  k  smerovaču.  Stotožnenie 
koncového  zariadenia  na  základe  horeuvedeného 
popisu je po ukončení pripojenia nemožné.

Na základe uvedeného v  súčasnosti dostupnými 
metódami  a  prostriedkami,  skúmaním  softvéru 
a  hardvéru  počítačov,  obsahu  pamäte  mobilných 
telefónov,  nie  je  možné  po  uplynutí  pripojenia 
jednoznačne  zistiť  koncové  zariadenie,  ktoré  bolo 
pripojené cez smerovač na Internet.

Záver
V  prípade,  keby  znalec  na  položené  otázky 

podobného  charakteru  ako  som  uviedla,  by 
odpovedal  bez  uvedenia  potrebnej  teórie  napríklad 
nasledovne:  „V  súčasnosti  dostupnými  metódami 
a  prostriedkami,  skúmaním  softvéru  a  hardvéru 
počítačov,  obsahu  pamäte mobilných  telefónov,  nie 
je  možné  po  uplynutí  pripojenia  jednoznačne  zistiť 
IP  adresu  zariadenia,  ktoré  bolo  pripojené  na 
internet.“,  by  mohli  vzniknúť  ďalšie  otázky  typu: 
a  prečo?,  a  čo  ak?...  Ak  však  podáme  k  danej 
problematike (a nemusí sa to týkať len IP adries, ale 
aj  ľubovoľnej  inej  tematiky)  patričné  vysvetlenie, 
myslím si, že tým neurobíme nič zlé, práve naopak.

Moje  doterajšie  skúsenosti  mi  potvrdzujú,  že 
zadávatelia,  ktorí  dostávajú  posudky  s  takýmto 
a  podobnými  vysvetleniami  sa  opakovane  obracajú 

na mňa  so  žiadosťami,  v  ktorých  sa  už  neobjavujú 
otázky,  odpovede  na  ktoré  im  nepomôžu  vo 
vyšetrovaní,  ale  o  to  častejšie  konzultujú  vopred 
znenie  otázok,  aby  získali  čo  najužitočnejšie 
odpovede. 

Som  toho  názoru,  že  zato  sme  znalcami  vo 
svojom  odbore,  aby  sme  vedeli  odborne,  správne 
a  pritom  pochopiteľne  aj  pre  laika  v  danej  oblasti 
odpovedať  jednoducho na  zadané otázky  a prispeli 
tak  k  zdarnému  vyriešeniu  rôznych  súdnych  aj 
mimosúdnych prípadov.

Ildikó Pšenáková (Ing., PhD.) In 1982 she graduated (MSc.) 
at  the Department of Computer Science  and Engineering of  the 
Faculty  of  Computing  Technologies  and  Informatics  at  Saint 
Petersburg  Electrotechnical  University.  She  defended  her  PhD. 
degree  of  Technology  of  Education  in  2001  at  the  Faculty  of 
Education  of  the  Constantine  the  Philosopher  University  in 
Nitra. From 1982 to 1992 she worked as an associate professor at 
the  Department  of  Computers  and  Informatics  at  Technical 
University  in  Košice.  From  1995  to  2013  she  worked  at  the 
Constantine  the  Philosopher  University.  Since  2014  she  has 
worked  at  Trnava  University  in  Trnava.  From  1994  she  is 
working as a forensic expert in the field of electrical engineering ‑ 
hardware and software.

Ildikó  Pšenáková  (Ing.,  PhD.)  V  roku  1982  absolvovala 
štúdium  (Ing.)  na  Katedre  počítačov  Fakulty  automatizácie  a 
výpočtovej  techniky  na  Petrohradskej  elektrotechnickej 
univerzite. Titul PhD. získala v odbore Technológia vzdelávania 
v  roku  2001  na  Pedagogickej  fakulte  Univerzity  Konštantína 
Filozofa  v  Nitre.  V  rokoch  1982  až  1992  pôsobila  na  Katedre 
počítačov  a  informatiky  Technickej  univerzity  v  Košiciach.  V 
rokoch  1995  až  2013  pracovala  na  Univerzite  Konštantína 
Filozofa v Nitre. Od roku 2014 pracuje na Trnavskej univerzite 
v  Trnave  na Katedre matematiky  a  informatiky. Od  roku  1994 
pracuje  ako  súdna  znalkyňa  v  odbore  Elektrotechnika,  odvetvia 
hardware a software.



Celostránková reklama


