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Úvod
Obsah  paměti  mobilních  telefonů  a  tabletů 

představuje  v  dnešní  době  jeden  z  potencionálně 
nejzajímavějších  zdrojů  digitálních  stop.  Velikost 
paměti  dnes  používaných  zařízení  v  podstatě  vždy 
garantuje  dostatek  relevantních  informací  za  současně 
únosné  informační  hustoty  –  jinak  řečeno,  kvůli 
několika  MB  zájmových  informací  není  nutné 
zpracovávat  datové  objemy  v  řádu  TB  dat. 
V  porovnání  se  standardní  počítačovou  forenzní 
analýzou  tedy  při  analýze mobilních  zařízení  dochází 
k  úspoře  zdrojů  jak  lidských,  tak  technických.  To 
ovšem  platí  v  ideálním  případě,  kdy mobilní  zařízení 
není chráněno proti neoprávněnému přístupu. Ať už se 
jedná  pouze  o  zámek  obrazovky  nebo  přímo  o  šif‑
rování  paměti  zařízení,  tato  opatření mohou  jakékoliv 
pokusy  o  zajištění  dat  výrazně  prodloužit  a  prodražit 
a  z  potenciálně  vysoce  zajímavého  zdroje  digitálních 
stop vytvořit bezcenný kus spotřební elektroniky.

Jak  již  bylo  uvedeno  v  [1],  při  analýze  mobilních 
zařízení máme k dispozici celou řadu technik, které lze 
postupně  nasazovat  právě  v  závislosti  na  míře 
zabezpečení  daného  zařízení  a  s  ní  související 
obtížnosti  zpřístupnění  dat  obsažených  v  jeho  paměti. 
Protože  s  použitím  pokročilejších  technik  mobilní 
forenzní  analýzy  výrazně  stoupají  nároky  na  odborné 
znalosti forenzního experta, na technologické vybavení 
laboratoře  a  zejména  na  čas,  je  v  mnoha  případech 
zcela  relevantní  zabývat  se  takovými postupy  analýzy 
mobilních  zařízení,  které  sice  nejsou  schopny  zajistit 
a interpretovat veškerá data uložená v jejich paměti, ale 
v  akceptovatelně  krátkém  čase  umožňují  přístup 
k  základním  informacím  a  to  bez  nutnosti  zapojení 
vysoce  kvalifikovaných  specialistů.  Zejména  u  ná‑
silných  trestných  činů  a  v  případě  ohrožení  většího 
množství  obyvatel  může  být  čas  zcela  zásadním 
faktorem  –  v  takovém případě  lze  dovodit,  že  využití 
experta,  který  by  byl  schopen  během  několika  dní  ze 
zařízení  obnovit  pomocí  JTAG dumpu několik měsíců 

smazaná data, může ve výsledku způsobit větší škody, 
než  použití  některých  základních  metod  logické 
analýzy  odborně  poučenou  a  zaškolenou  osobou  na 
místě a v řádu minut, maximálně hodin.

Cílem  této  práce  je  tedy  zejména  z  pohledu 
poučeného  laika  porovnat  několik  vybraných 
dostupných  nástrojů  pro  zajišťování  dat  z  mobilních 
telefonů  z  pohledu  uživatelské  náročnosti  a  rámcové 
kvality  a  kvantity výstupu. V dalších  fázích pak bude 
nutno  provést  detailní  porovnání  na  základě  předem 
připravených  mobilních  zařízeních  se  známým  a  za‑
znamenaným  datovým  obsahem,  kdy  bude  možné 
jednoznačně doložit procentuální úspěšnost zajišťování 
dat.

Pro  toto  testování  byla  použita  řada  zařízení 
s operačními systémy iOS a Android různých verzí a to 
vždy  s  plným  přístupem  k  zařízení.  Mobilní  telefony 
s operačními systémy BlackBerry a Windows Phone již 
do  porovnání  nebyly  zahrnuty  –  jednak  z  důvodu 
praktické  nemožnosti  provádět  jejich  analýzu  na 
logické  úrovni,  zejména  pak  ale  z  důvodu  jejich 
minimálního  podílu  na  trhu,  který  se  bude  dále 
zmenšovat  [2].  Důraz  pak  byl  kladen  zejména  na 
výstup  z  analýzy  aplikací  –  právě  aplikace  jako 
WhatsApp,  Messenger  nebo  Instagram  jsou  čím  dál 
častěji  využívány  ke  komunikaci  místo  standardních 
SMS a MMS zpráv. Lze dovodit, že se tak děje zejména 
z  důvodu  výrazně  menšího  či  žádného  omezení  při 
šíření a sdílení multimediálního obsahu. Další aplikace 
pak  mohou  poskytnout  např.  údaje  o  poloze  a  čase, 
historii  z  webových  prohlížečů  nebo  naskenované  či 
editované  dokumenty.  Zatímco  tedy  základní 
informace ze zařízení (identifikace modelu, IMEI) a zá‑
kladní  data  o  komunikaci  (kontakty,  historie  volání 
a  SMS)  je  v  dnešní  době  schopna  buď  přímo  nebo 
prostřednictvím  různých  plug‑inů  zajistit  a/nebo 
interpretovat většina forenzních nástrojů (EnCase, FTK, 
Nuix,  Belkasoft),  pro  vytěžení  co  největšího  počtu 
aplikací je třeba sáhnout po specializovaném nástroji.
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MobilEdit Phone Forensic Express

MobilEdit  Forensic  Express  (dále  jen  MobilEdit) 
patří  v  českém  a  slovenském  prostředí  k  nej‑
používanějším  nástrojům  pro  zajišťování  dat  z  mo‑
bilních  telefonů.  To  je  dáno  jednak  příznivou  cenou 
pod úrovní 40 000 Kč a zejména pak adaptací na místní 
podmínky  –  na  rozdíl  od  zahraničních  nástrojů  totiž 
podporuje i řadu ryze českých aplikací.

Zajištění dat ze zařízení

Samotné  zajištění  dat  z  mobilního  zařízení  je 
jednoduché  a  intuitivní.  SW  automaticky  rozpozná 
připojené  zařízení,  navíc  umožňuje  importovat  zálohy 
z  formátů  UFED  a  Oxygen.  V  dalším  kroku  je  pak 
možno omezit výběr zajišťovaných dat – obecně podle 
data a příp. klíčového slova, konkrétně pak dle obsahu. 

Lze  tak  např.  zajistit  pouze  smazaná  data,  informace 
o  zařízení,  vybrat  pouze  data  z  některých  aplikací, 
kontaktní  údaje,  multimediální  obsah  aj.  Možnost 
výběru  je  poměrně  pestrá,  nechybí  samozřejmě  ani 
možnost  zajistit  ze  zařízení  veškerá  dostupná  data. 
U  specifických  výběrů  je  pak  k  dispozici  možnost 
zvolit  řazení  výsledků  ve  výstupním  reportu.  Jeho 
formát se pak vybírá v následujícím kroku a k dispozici 
je  HTML,  PDF  a  MS  Excel.  Další  činnost  nástroje  již 
probíhá automaticky až do vygenerování závěrečného 
reportu.

Zajištěná data – úvod

Pro analýzu zajištěných dat se nám nej‑
lépe  osvědčil  formát  HTML,  zejména 
z  důvodu  nejpřehlednějšího  strukturování 
a  rychlosti  odezvy  zejména  v  těch  přípa‑
dech, kdy zařízení obsahuje velké množství 
dat.

První  část  reportu  obsahuje  kromě 
základních  informací  o  zařízení  rovněž 
přehled  nastavení,  se  kterými  byl  report 
pořízen  a  celkový  přehled  množství 
zajištěných  dat  dle  jednotlivých  kategorií. 
V  samostatné  záložce  je  pak  k  dispozici 
přehled  všech  obnovených  smazaných dat 
ze  všech  záložek  –  to  je  praktické 
s  ohledem  na  skutečnost,  že  případná  zá‑
vadná  či  problematická  data  se  uživatel 
mohl pokusit smazat.

Zajištěná data – volání, SMS, kontakty a diáře

Jak  u  zařízení  s  iOS,  tak  v  případě  Androidu 
dokázal  MobilEdit  bez  problémů  tyto  základní 
informace  zajistit.  Zejména  v  případě  výpisu  hovorů 
bylo zajištěno výrazně vyšší množství informací, než je 
dostupných při samotném prohlížení v zařízení. Úkoly, 
poznámky i události a připomínky jsou v přehledné for‑

mě  k  dispozici  včetně  relevantních  meta‑
dat.

Uživatelský  problém  přináší  sekce 
Zprávy  a Konverzace.  Pokud  je  v  zařízení 
obsaženo pouze několik zpráv,  je navigace 
stále rychlá a přehledná. V okamžiku, kdy 
se  počty  konverzací  pohybují  ve  stovkách 
a  počty  zpráv  v  tisících  či  ve  větších  řá‑
dech,  narazíme  na  ten  nejpodstatnější  pro‑
blém MobilEditu  –  výstup  je  vygenerován 
ve  formě  reportu,  který  již  neumožňuje 
další  filtrování,  vyhledávání  či  změnu 
řazení.  V  této  chvíli  je  pak  graficky 
vydařené zpracování reportu na obtíž, i vý‑
konný  počítač  má  s  prohlížením  HTML 
souboru  o  velikosti  několika  set  MB 
problémy  a  k  dohledání  konkrétních  kon‑
verzací  je  zapotřebí  se  vybavit  velkým 
množstvím  trpělivosti  a  času.  Zejména 
s ohledem na skutečnost, že  jednoduchostí 

Obr. 1 MobilEdit Základní informace o zařízení

Obr. 2 MobilEdit Nastavení rozsahu zajišťovaných dat
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ovládání  je  MobilEdit  velmi  vhodný  pro  nasazení 
v  terénu  pro  first‑respondery,  je  škoda,  že  následné 
vyhledání  konverzací  s  vybranými kontakty může být 
v časové tísni téměř neproveditelné.

Zajištěná data – multimédia a dokumenty

I  v  této  oblasti  si MobilEdit  bez  problémů  poradil 
s  foto  i  video  soubory  a  úspěšně  identifikoval  rovněž 
uložené  PDF  dokumenty.  Z  jednoho  z  levných 
Android  telefonů  se  však  podařilo  zajistit  pouze  foto‑
grafie  z  fotoaparátu,  obrazové  soubory  stažené 
z  internetu zajistit nedokázal.  Ještě více, než v případě 
zpráv,  zde  vadí  tvrdý  formát  reportu.  Fotografie  jsou 
řazeny  ve  složkách  po  tisíci  souborech,  jakékoliv 
vyhledávání  a  filtrování  je  nemožné  a  vyhledání 
čehokoliv  tedy  extrémně  časově  náročné.  Na  druhou 
stranu  nutno  vyzdvihnout  vypsání  všech  metadat 
fotografií  přehledně  u  každé  z  nich,  a  to  včetně  GPS 
souřadnic  s  proklikem  na  Google  Maps.  Jako  velmi 
dobrý  se  rovněž  ukázal  filtr  vyhledávající  obrazové 
soubory  obsahující  nahotu  (tuto  funkci  je  třeba  vybrat 
už při zajišťování dat). Ačkoliv filtr vygeneroval i velké 
množství false‑positive nálezů, tyto řádově odpovídaly 
i  správné  identifikaci.  Filtr  navíc  spolehlivě  zachytil 
všechny  soubory,  které  byly  do  zařízení  za  tímto 
účelem před zajištěním dat nahrány.

Zajištěná data – internet a WiFi

Zajištění  emailové  komunikace  je  obecným  pro‑
blémem  při  zajišťování  dat  z  mobilních  telefonů,  ani 
v případě MobilEditu se ze žádného z testovaných tele‑
fonů  nepodařilo  emailovou  komunikaci  zajistit. 
Spolehlivě  naopak  proběhlo  zajištění  historie 
z webových prohlížečů, historie vyhledávaných výrazů 
i  výpis  oblíbených  stránek.  Na  obou  zkoumaných 
platformách  se  rovněž  podařil  zajistit  výpis  WiFi  sítí, 
ke  kterým  se  zařízení  připojovalo,  a  to  včetně  data 
posledního  připojení  a  uložených  hesel.  Stejně  tak  se 
MobilEditu  podařilo  identifikovat  celou  řadu 
uložených hesel pro přístup k webovým stránkám.

Zajištěná data – aplikace

V  případě  aplikací  jsme  se  zaměřili  zejména  na 
aplikace,  které  mohou  sloužit  ke  komunikaci  a  v  ČR 
a  SR  se  běžně  využívají.  Do  popředí  zájmu  se  tak 
dostaly  WhatsApp,  Messenger,  Skype,  Snapchat  a  In‑
stagram. Z výše jmenovaných se spolehlivě podařily na 
obou  platformách  zajistit  zprávy  a  konverzace  služby 
WhatsApp,  na  zkoumaných  iOS  zařízeních  pak  ještě 
seznam  volání  přes  Skype,  ovšem  bez  identifikace 
protistrany. V ostatních uvedených aplikací se podařily 
alespoň  identifikovat  použité  uživatelské  účty  a  pří‑
padně  seznamy kontaktů. Mezi dalšími  aplikacemi,  ze 
kterých  se  podařilo  vytěžit  potencionálně  zájmové 
informace, byly Tinder (konverzace a shody s uživateli, 
�v.  „matches“), Google Maps  (údaje  o  poloze  v  čase), 
Letgo  (konverzace),  Tumblr  (přidané  příspěvky 
v blogu), Uber (údaje o poloze v čase) a Zello (seznamy 

spojení).  V  případě  telefonů  s  OS  Android  byla 
úspěšnost minimální, nicméně to může být způsobeno 
absencí  nejpoužívanějších  prémiových  telefonů,  u  kte‑
rých  se  dá  čekat  nejlepší  podpora.  Tuto  skutečnost 
bude nutné prověřit v další fázi testování.

BlackBagTech BlackLight a Mobilyze

Americká  firma  BlackBagTech  nabízí  dvě  aplikace 
pro  zajištění  dat  z  mobilních  zařízení  –  BlackLight 
a Mobilyze. BlackLight je dražší, univerzálnější nástroj, 
který za cenu lehce pod 70 000 Kč dokáže zajistit data 
nejen  z  mobilních  zařízení,  ale  i  z  počítačů.  Jak  už 
název  napovídá,  Mobilyze  za  daleko  příznivější  cenu 
kolem 20 000 Kč, zajišťuje data z mobilních zařízení, ale 
bohužel  v  něm  některé  funkce  oproti  BlackLightu 
budeme  hledat marně.  Na  rozdíl  od  konkurence,  oba 
programy  zvládají  pracovat  i  na  systému  macOS.  Je 

Obr. 3 MobilEdit Výpis zjištěných aplikací
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ovšem  nutno  podotknout,  že  některá  zařízení  méně 
běžných  značek  s  OS  Android  nebyla  v  softwaru 
rozpoznána.

Zajištění dat ze zařízení

V obou případech je zajištění dat velmi jednoduché. 
Mobilyze  hned  v  úvodním  okně  mezi  zajištěnými 
zařízeními  zobrazí  i  nově  připojený  telefon  a  stačí 
jedno  kliknutí  a  program  začne  zařízení  zpracovávat. 
Mobilyze  prochází  data  v  reálném  čase,  proto  je  celé 
zpracování velmi rychlé. U BlackLightu je nutné otevřít 
případ a přidat nové zařízení. Na rozdíl od Mobilyze je 
možné  si  pohrát  s  nastavením  toho,  co  chceme zajistit. 

Výběr  není  tak  pestrý  jako  u  MobilEditu,  ale  pro 
základní nastavení stačí. Obě aplikace zvládají vytvořit 
report,  Mobilyze  zvládá  HTML  a  PDF,  BlackLight 
přidá MS Word, MS  Excel  a  obyčejný  textový  soubor. 
Vygenerované  reporty  jsou  přehledné,  nejlépe  se  nám 
osvědčil opět formát HTML.

Zajištěná data – úvod

Obě  aplikace  zobrazují  na  úvodních  stránkách 
základní  informace o zařízení a výčet zajiš‑
těných  dat  dle  kategorií.  Najdeme  mezi 
nimi  typ  mobilního  zařízení,  seriové  číslo, 
a  nebo  celkový  počet  zajištěných  zpráv  
Mobilyze  na  úvodní  stranu  přidává 
informace o uživatelských účtech a desítku 
nejoblíbenějších  kontaktů,  což  dle  zku‑
šeností  ne  vždy  odpovídalo  realitě  (nebo 
nedošlo k pochopení klíče, dle kterého apli‑
kace kontakty vybírá).

Zajištěná data – volání, SMS, 
kontakty a diáře

U obou typů zařízení nebyl problém se 
zajištěním  dat.  Výpisy  hovorů  oba 
programy  zvládají  přehledně,  dokážou 
rozlišit  odchozí,  přijaté  a  nepřijaté  hovory. 

Filtrovat  můžeme  dle  různých  kritérií,  zajímavé  je 
rozlišení  klasických  telefonních  hovorů,  hovorů 
v aplikacích (Skype, WhatsApp), či Facetime hovorů na 
platformě iOS.

Zajištěné  zprávy  máme  možnost  prohlížet 
v  konverzacích  nebo  seznamu.  Různé  možnosti 
filtrování nám zajistí,  že pohyb a hledání ve zprávách 
bude  jednoduché  a  přehledné.  Aplikace  je  schopna 
zajistit  zprávy  SMS, WhatsApp,  iMessage  a  Facebook 
Messengeru.  U  Messengeru  identifikuje  strany  dle 
jejich  Facebook  ID,  což  může  zdržet  při  hledání 
konverzace s určitou osobou.

Kalendář, poznámky  či úkoly  zobrazuje přehledně 
rozdělené  v  samostatných  nabídkách.  Ke  každé 

události  v  kalendáři  se  zobrazí  veškeré 
detaily.

Zajištěná data – multimédia a 
dokumenty

Fotografie  a  videa  jsou  oba  programy 
schopny zajistit bez problému. U platformy 
iOS, kde je možné mít většinu knihovny na 
iCloudu,  dokázaly  stáhnout  miniatury 
fotek,  které  v  telefonu  zůstávají.  V  pře‑
hledném  prohledávání  nám  pomůže  opět 
filtr, který přes své široké možnosti dokáže 
filtrovat  fotografie  i  dle  aplikací,  kde  byly 
zajištěny.  Filtr  pro  obrazové  soubory 
obsahující nahotu prakticky nefungoval.

Mobilyze  nedokáže  zajistit  ze  zařízení 
jakékoli  dokumenty  kromě  obrázků  a  videa.  Naopak 
BlackLight,  připravený  i  na  počítačová  zařízení,  doká‑
že zajistit i audio nahrávky a dokumenty nejběžnějších 
formátů včetně dokumentů z balíčku iWork.

Zajištěná data – internet, WiFi a GPS

Emailová  komunikace  nebyla  zajištěna  ani  na 
jednom z  testovaných zařízení.   BlackLight  i Mobilyze 
dokázaly  spolehlivě  zajistit  historii  prohlížečů  i  jejich 

Obr. 4 BlackLight Základní informace o zařízení

Obr. 5 BlackLight Náhled zajištěných konverzací
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záložky. Uložené přihlašovací údaje v prohlížeči, nebo 
historii  hledaných  výrazů  se  zajistit  nepodařilo  ani 
u jednoho zařízení.

Stejně  jako  MobilEdit  jsou  oba  programy  schopny 

zajistit uložené  sítě Wi‑Fi  spolu  s heslem, nebo posled‑
ním datem připojení.

Příjemným  překvapením  je  nabídka 
Locations,  kde  jsou  přehledně  zobrazeny 
všechny  dostupné  GPS  souřadnice.  A  to 
nejen u fotografií a posledního cíle Google 
Maps,  ale  i  odeslaných  poloh  přes 
iMessage nebo WhatsApp.

Zajištěná data – aplikace

Obě  aplikace  od  firmy  BlackBagTech 
jsou  schopny  zobrazit  seznam  nain‑
stalovaných  aplikací  spolu  s  malým 
množstvím  detailů.  Jakákoli  data  aplikací 
nejsou  zajištěna.  Jediná  možnost,  jak  se 
k  datům  dostat,  je  ruční  vyhledávání 
v systémovém souboru zařízení. To zvládá 
pouze  BlackLight  a  ne  vždy  se  navíc 
podaří  zajistit  to,  co  bychom  u  dané 

aplikace čekali.

Detego Oxygen Mobile, Tablet 
& Cloud

S forenzní platformou Detego prozatím 
neměli  čeští  a  slovenští  forenzní  experti 
pravděpodobně  možnost  se  setkat.  Jedná 
se  o  univerzální  forenzní  nástroj  britské 
společnosti  MCMS,  který  podporuje 
zajištění  a  analýzu  dat  z  počítačů  se 
systémy Windows,  Linux  a macOS  a  díky 
integraci nástroje Oxygen Extractor i z celé 
řady  mobilních  zařízení,  kdy  tento 
osvědčený  nástroj  se  postará  o  samotné 
zajištění  dat,  analýza už  následně probíhá 

přímo  v  platformě  Detego.  Cenově  se  toto  řešení 
pohybuje  na  dvoj‑  až  trojnásobku  předchozích,  stále 
však výrazně níže, než prémiový UFED od společnosti 
Cellebrite. Testování probíhalo na verzi 3.4 – očekávaná 

verze  4  ještě  nebyla  v  době  vzniku  textu 
k dispozici.

Zajištění dat ze zařízení

Jak  již  bylo  řečeno  v  úvodu,  pro 
samotné  zajištění  dat  je  využíván  Oxygen 
Extractor  –  pro  uživatele Oxygen  Forensic 
Suite  a Oxygen Detective  tedy půjde o dů‑
věrně  známé  prostředí.  Na  výběr  je  jak 
zajištění  dat  přímo  ze  zařízení,  tak  z  celé 
řady  záloh  (Android,  iTunes,  BlackBerry, 
Windows  Phone,  UFED  aj.).  Jednoduchý 
průvodce  vás  následně  provede  procesem 
zajištění  dat,  která  jsou  posléze  načtena 
zpět do platformy Detego.

Zajištěná data – úvod

Obr. 6 BlackLight Historie přístupu k WiFi

Obr. 7 BlackLight Zjištěné údaje o poloze zařízení

Obr. 8 Detego Základní informace o zařízení
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Úvodní  obrazovka  s  výsledky  nabízí  základní 
informace o zařízení,  jako jsou označení modelu a jeho 
sériové  číslo,  verze  operačního  systému, 
údaje  o  vlast‑níkovi  zařízení  nebo  in‑
formace  o  pro‑vedení  rootu/jailbreaku 
zařízení.  Dále  je  k  dispozici  řada  dlaždic, 
které  ukrývají  přístup  k  vý‑sledkům 
analýzy  aplikací,  k  prohlížení  souborů  a 
pokročilejším vyhledávacím funkcím.

Zajištěná data – volání, SMS, 
kontakty a diáře

Výpisy  hovorů  a  SMS  zpráv  jsou 
k  dispozici  pod  dlaždicí  analýzy  aplikací, 
stejně jako seznam kontaktů. Forma výpisů 
je velice  jednoduchá a přehledná, postrádá 
však  možnost  dalšího  třídění  a  filtrování, 
s  výjimkou  rychlého  filtru  na  základě 
klíčových  slov  –  ten  splní  svůj  účel  při 
hledání  konkrétního  údaje,  pro  hromadné  třídění  a 
omezení  většího  množství  nálezů  se  ale  příliš  nehodí. 
Na  rozdíl  od  konkurenčních  řešení  se  pak  nepodařilo 
dohledat  výpis  účtů,  se  kterými  bylo  zkoumané 

zařízení synchronizováno.

Zajištěná data – multimédia a 
dokumenty

Multimediální  soubory  a  dokumenty 
lze  pohodlně  procházet  po  kliknutí  na 
dlaždici  File  Viewer.  Tato  funkcionalita 
umožňuje  práci  se  všemi  soubory  ze 
zařízení  s  přednastavenými  filtry  pro 
nejběžnější  typy  souborů  a  možností 
dalšího filtrování podle velikosti, data a ty‑
pu  souboru.  Je  zde  rovněž  možnost 
vyhledávání  s  pomocí  klíčových  slov. 
Rovněž  funkce  pro  detekci  odstínů  kůže 
a detekci obličejů fungují přijatelně.

Zajištěná data – internet, WiFi a 
GPS

Na  rozdíl  od  MobilEditu  a  BlackLight/Mobilyze 
chybí  předdefinované  uživatelské  přehledy  sdružující 

potencionálně zájmové  informace z různých aplikací a 
souborového systému. Historii navštívených webových 
stránek  je  tak  nutno  postupně  hledat  pod  aplikacemi 
jednotlivých  prohlížečů,  nicméně  zajistit 

a  interpretovat  tyto  informace  se  podařilo. 
Souhrnné  informace  o  zaznamenaných  GPS 
souřadnicích nástroj rovněž nenabízí.

Zajištěná data – aplikace

Detego  je  schopno  analyzovat  a  foren‑
znímu  expertovi  zpřístupnit  data  z  celé  řady 
aplikací.  Z  námi  preferovaných  se  podařilo 
zajistit  kontakty  i  konverzace  z  aplikace 
WhatsApp.    Z  ostatních  aplikací  se  podobně 
jako v případě MobilEditu podařilo zajistit jen 
část  informací  v  podobě  uživatelských  účtů 
nebo kontaktů. Podařilo se rovněž zajistit data 
z  aplikace  Tinder  (shody  s  uživateli,  �v. 
„matches“),  Twi�er  (uživatelské  účty) 
a  z  několika  dalších,  v  ČR  a  SR  minimálně 
používaných  aplikací.  Detego  dokázalo 
v  zajištěných  datech  identifikovat  a  zobra‑zit 

Obr. 9 Detego Pokročilá analýza zajištěných dat

Obr. 10 Detego Část konverzace WhatsApp

Obr. 11 Detego Přehled zajištěných aplikací
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uložená  přihlašovací  jména  a  hesla  z  we‑bových 
prohlížečů.

Shrnutí
Vybrat  objektivního  vítěze  ze  tří  výše  porov‑

návaných  nástrojů  není  jednoduchý  úkol,  protože 
každý  z nich  své konkurenty v něčem převyšuje  a po‑
tvrzuje  se  tak  praxe  mnoha  forenzních  expertů,  kteří 
pro zajišťování dat z mobilních zařízení často používají 
dva  a  více  různých  nástrojů.  Pravděpodobně  nejuni‑
verzálnějším  nástrojem  z  pohledu  spektra  podpo‑
rovaných  zařízení,  aplikací  a  sdružených  výstupu  se 
jeví  MobilEdit.  Jeho  zásadní  nevýhodou  je  ale  těž‑
kopádnost  výstupu,  která  výrazně  znesnadňuje  práci 
nad velkým množstvím položek. Oproti  tomu nástroje 
BlackLight/Mobilyze  nabízí  velice  intuitivní  a  snadno 
ovladatelné  uživatelské  rozhraní  se  širokou  možnosti 
dalšího  filtrování,  vyhledávání  a  třídění.  Jejich  nevý‑
hodou  je  zaměření  na  komunikaci  a  řadu  aplikací  tak 
nástroj  zcela pomíjí,  omezený  je  rovněž  rozsah podpo‑
rovaných  zařízení  s  OS  Android.  Detego  se  pak 
nachází  kdesi  uprostřed  mezi  těmito  nástroji,  je  však 
jasně  patrné,  že  primárně  je  tato  platforma  zaměřena 
na  počítačovou  analýzu  –  nicméně  i  přesto  si  vede 
výrazně  lépe,  než  tradiční  plnohodnotné  forenzní 
nástroje.  Např.  EnCase  má  funkci  pro  zajištění  dat 
z mobilních telefonů, její úspěšnost je však velmi nízká, 
návazný příplatkový Mobile Phone Investigator se pak 
úrovní  výstupu  žádnému  z  výše  popsaných  nástrojů 
ani nepřibližuje.

I s přihlédnutím k pořizovací ceně by autoři pro nej‑
běžnější  úkony  zajišťování  dat  zvolili  produkt 
Mobilyze. Na  zajištění  typicky požadovaného  rozsahu 
dat jeho možnosti dostačují a nabízí kompatibilitu s nej‑
běžnějšími  značkami  mobilních  zařízení.  V  případě 
potřeby podrobnější  analýzy aplikací  (i  těch  specificky 
místních)  či  méně  obvyklých modelů  telefonů  by  pak 
jednoznačně zvítězil MobilEdit.
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