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Jedním  z  nejdůležitějších  základů  (relativně)  nového  forenzního  vědného  oboru,  jakým  je  Digital  Forensic,  je 
definice a jasné určení toho, co je jeho předmětem zkoumání. Podle klasické teorie kriminalistických stop poznáme 
dva druhy  stop   materiální  a  paměťové. Autor  článku  však definuje  právě pro  účely Digital  Forensic  nový  druh 
stop, a to stopa informační. Článek se pokouší vysvětlit, že právě nehmotné informace jsou tím, co je předmětem 
zkoumání v oboru Digital Forensic.

Co je předmětem zkoumání digitální forenzní analýzy? (Ing. Marián Svetlík, Sr.)            5

Jak  to  vlastně  je  se  zajišťováním  dat  z mobilů  s  operačním  systémem Android?  Postačuje  koupit  renomovaný 
nástroj  a  vše  je  vyřešeno?  Teoreticky  by  to  tak  fungovat  mělo,  ale... Android  je  sice  volně  přístupný  operační 
systém,  jenže  každý  výrobce  mobilů  si  jej  upravuje  k  obrazu  svému  a  tím  se  do  "standardu"  dostává  mnoho 
proměnných.

Existuje mnoho případů, kdy si  i renomovaný nástroj s daty v Androidu neporadí. Autor se ve svém hodně hutně 
napsaném článku věnuje různým problémům se zajišťováním dat a dává i rámcové návody a alternativní metody 
zajištění  dat  z  mobilů  s  operačním  systémem Android.  Určitě  poslouží  jako  inspirace  pro  další  hledání  řešení 
problému při zajišťění dat.

Neustále se zvyšující kapacity záznamových médií a s tím související problém zvyšování objemů zajišťovaných a 
následně analyzovaných dat způsobuje nemalé problémy. Na program dne přichází nutnost určité prioritizace toho, 
co  j  epotřebné  zkoumat  prioritně  v  tom  největším  detailu,  co  pouze  "přehledově"  a  čemu  se  (potenciálně) 
nevěnovat vůbec. K  tomu slouží předvýběr digitálních stop. Co  to vlastně  je Digital Triage    resp. česky digitální 
triage  popisuje autor tohoto článku.

Vysvětluje pojmy jako "postmortem triage" a "live triage" a popisuje účel a rozsah takového předvýběru. Také se 
věnuje tomu, jak triage ovlivňuje nebo může ovlivnit integritu dat a jaké to může mít důsledky pro digitální forenzní 
analýzu.

Vážení čtenáři!

Vítám Vás u čtení dalšího čísla našeho časopisu. Tentokráte věnujeme lehce nadprůměrnou část teorii. Ono se ukazuje, že teorie se sice může 

zdát  nedůležitá,  nicméně  bez  základů,  které  jsou  teorii  položeny,  se  staví  špatně. Ale  není  potřeba  se  obávat,  praktickými  články  to  lehce 

vyvažujeme i v tomto vydání.

Ta  teorie  se dnes věnuje  asi  tomu nejdůležitějšímu v  oblasti Digital Forensic  ‑  teorii  digitální  stopy a  zejména pokusu o  zdůvodnění  a vy‑

světlení  toho,  co  je  vlastně  předmětem  zkoumání  v  oblasti  Digital  Forensic. A  mohu  už  tady  prozradit,  že  to  nejsou  latentní  materiální 

mikrostopy,  které  představují  ty  jedničky  a  nuly  digitálního  záznamu.  Předmětem  zkoumání  digitální  forenzní  analýzy  je  nehmotná 

informace. Ale podrobně si to přečtěte v našm prvním článku. Náš druhý článek se věnuje zajištění dat z mobilních telefonů s Androidem. Na 

první pohled jednoduchý úkol, pro řešení kterého už přece existují profesionální nástroje. Ale svět není tak jednoduchý, jak se na první pohled 

zdá. Poslední článek se věnuje  také důležitému problému, se kterým se potkáváme při naší každodenní práci  ‑ velký objem dat, kdy většina 

z nich není ve výsledku důležitá. Je tedy nutné dělat nějaký předvýběr ‑ tedy Digital Triage.

Věřím, že Vás obsah tohoto čísla zaujme a tak Vám přeji zajímavé čtení a užitečné informace.

Marián Svetlík

Digitální triage (Ing. Marián Svetlík, Jr.)           25
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1) Kriminalistické stopy jsou stopy paměťové a materiální

2) Digital Forensic Review, 2/2018, str. 7

ÚVOD
Jednou  jsem už definici Digitální Forenzní Analýzy 

v našem časopisu uvedl. Pro  jistotu  ji  tady  ještě  jednou 
zopakuji:

Digitální  forenzní  analýza  (dále  také  pro 
zjednodušení  DFA)  je  exaktní  forenzní  věda,  která 
zkoumá  procesy  a  zákonitosti  vzniku,  existence  a  zá‑
niku digitální stopy a  interpretuje  tyto  poznatky  na 
objasňování  dějů  a  procesů  s  tím  souvisejících  pro 
účely  potřeb  orgánů  státu  (pro  jejich  rozhodovací 
činnosti)  a  potřeby  dalších  subjektů  pro  účely  jejich 
právních úkonů.

Teď  je  to  pravé  místo,  abychom  si  tuto  definici 
podrobněji  rozebrali.  Je  to  nutné,  protože  vlastní 
zkušenost mi říká, že intuitivně tu definici lze pochopit, 
ale ten hlavní háček je právě v té „intuitivnosti”. Každý 
si  totiž  pod  tím  představuje  trochu  něco  jiného.  Proč? 
Protože  každý  chápe  jednotlivé  pojmy  použité  v  defi‑
nici mírně odlišně a pak ve výsledku vznikají neshody. 
A opět musím zdůraznit, že dopady „neshod” v oblasti 
tvorby a hodnocení důkazů v (zejména) trestním řízení 
mohou mít fatální důsledky.

Tím klíčovým pojmem v uvedené definici  je  samot‑
ný předmět  zkoumání,  kterým  je  „digitální  stopa”. Vy‑
světlení,  proč  to  je  klíčovým  pojmem,  je  jednoduché  ‑ 
digitální stopa je informace.

V počátcích svoji profesionální praxe  (a  ještě  i dlou‑
ho  poté)  jsem  stál  před  problémem,  co  to  vlastně  ta 
digitální forenzní analýza  je. Čím se zabývá, co  je  jejím 
předmětem.  Pokoušel  jsem  se  tyto  otázky  zodpovědět 
pomocí  známých  teorií  klasické  definice1).  Diskutovali 
jsme  to  s  kolegy  a  paradoxně  vznikalo  víc  otázek  než 
odpovědí.  Podvědomě  jsme  cítili,  že  někde  není  něco 
v  pořádku  v  tom,  jak  chápeme  problém  digitálních 
stop.  Pořád  nás  to,  pod  vlivem  našich  tehdejších 
zkušeností a vědomostí,  táhlo k vysvětlení, že digitální 

stopa je materiální, latentní mikrostopa (tedy že to jsou 
ty  změny  magnetického  pole  na  magnetickém 
záznamovém  médiu  nebo  drobné  mikroskopické 
změny  v  odrazové  vrstvě  na  CD  nosiči  a  podobně). 
Podle  klasické  kriminalistické  teorie  stop  se  ani  jiné 
řešení nenabízelo.

V  předchozím  článku2),  v  části  o  opakovatelnosti 
zkoumání  digitálních  stop  jsem  ale  psal,  „že  správně 
provedená kopie digitální stopy je identická se svým 
originálem  a  je  s  ním  plně  zaměnitelná.  Nezávisí 
dokonce (ve většině případů) ani na nosiči, na kterém 
je digitální stopa zaznamenána, a tím vlastně (opět ve 
většině  případů)  také  na  okolním  prostředí,  které 
nemá  na  stopu  žádný  zásadní  vliv”.  Znamená  to,  že 
nezajišťujeme  materiální  stopu,  tedy  změny 
magnetického  pole  nebo  dírky  v  děrné  pásce. 
Předmětem zajištění digitálních stop je informace, která 
je digitálně kódována.

Ano,  je  pravdou,  že  pro  zajištění  digitálních  stop 
musíme  často  (ale  ne  vždy)  zajistit  jejich  nosiče. 
Důležité  však  je,  že  tyto  nosiče  (pevné  disky,  paměti 
RAM výpočetní techniky, síťová odposlechová zařízení 
a další)  zpravidla nejsou předmětem následného zkou‑
mání. Tím jsou informace v digitální podobě, které jsou 
na  takových  nosičích  uloženy.  Samotné  prvky  výpo‑
četní  techniky,  jako materiální stopy, mohou pouze do‑
kreslovat a doplňovat  informace, které  jsou výsledkem 
zkoumání  digitálních  informací.  Nechci  tím  říct,  že 
hardware  počítačů  (tedy  prvky  výpočetní  techniky, 
jako  materiální  stopy)  nemůže  být  předmětem  zkou‑
mání, ale to již není zkoumání DFA, ale spíše zkoumání 
v jiném oboru (např. elektronika?).

Abychom  ale  správně  pochopili  co  to  vlastně 
digitální  stopa  je,  musím  v  dalším  trochu  podrobněji 
objasnit některé související pojmy.

Co je předmětem zkoumání digitální forenzní analýzy?

Ing. Marián Svetlík, Sr.
Anotace:

Pro  správné  pochopení  toho,  čím  se DFA  zabývá,  jaké metody  a  postupy  používá  a  jak  využívat  její  výstuy  je  klíčové  správně  definovat 

předmět DFA. Na základě poznání výjimečné vlastnosti digitální stopy, kdy její originál a kopie jsou identické, vzájemně zaměnitelné a tím 

také mající  stejnou  vypovídající  a  důkazní  hodnotu,  dospějeme  k  závěru,  že  digitální  stopa  je  informace.  Informace,  jako  nehmotná  entita, 

nezávislá na její materiální interpretaci, tedy nezávislá na nosiči.

Annotation:

For a good understanding of what DFA  is doing, what methods and procedures  it uses, and how to use  its  reinforcements,  it  is  crucial  to 

define  the  subject  of  DFA  correctly.  Recognizing  the  exceptional  nature  of  a  digital  trace,  where  its  original  and  copies  are  identical, 

interchangeable and thus also of the same predictive and probative value, we conclude that the digital track is information. Information as an 

immaterial entity, independent of its material interpretation, ie independent of the medium.

Klíčová slova:

digitální forenzní analýza, digitální stopa, digitální informace

Keywords:

digital forensics analysis, digital trace, digital information
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3)https://cs.wikipedia.org/wiki/Informace

4)Dalo by se mluvit také o dalších atributech, jako je např. pravdivost, včasnost a další podle konkrétní situace.

INFORMACE
Abychom  pochopili  širší  souvislosti,  musíme  si 

nejdříve  vyjasnit  pojem  „informace”.  Důvod  je  jedno‑
duchý,  protože  primárním  zájmem  DFA  je  analýza 
(digitálních) informací. Co to tedy informace je?

Zkusíme  jeden  příklad.  Abychom  se  mohli  roz‑
hodovat  správně,  potřebujeme  k  tomu  odpovídající 
objem  relevantních  a  dle  možností  pravdivých  nebo 
alespoň  hodnověrných  informací.  Jako  jednoduchý 
příklad,  který  dokresluje  popisovanou  problematiku, 
lze  uvést,  že  pro  rozhodnutí  o  tom  zda  byl  spáchán 
nějaký  trestný  čin,  musíme  mít  relevantní  informace 
(jinak  i  odpovědi  na  základní  kriminalistické  otázky) 
o tom kdo, co, kdy, kde, jak a proč.

Informace  je  tedy  pojem,  který  charakterizuje 
snížení  neurčitosti  určitého  stavu3). 
Na  začátku  vyšetřování  nemáme 
dostatek  informací  o  domnělém 
trestním  činu.  Tak  jak  postupně 
získáváme  relevantní  informace, 
neurčitost  našeho  vyšetřování  se 
snižuje.  A  na  faktu  nemění  nic  ani 
skutečnost,  jestli průběh vyšetřování 
zapisujeme  na  papír  do  vyše‑
třovacího  spisu  nebo  si  jej  nechá‑
váme pouze v hlavě.

Informace  je  nehmotná,  nicméně  pro  předávání 
informace od zdroje k cíli (např. od podezřelého k vy‑
šetřovateli  nebo  od  vyšetřovatele  k  jeho  nadřízenému) 
je nutný nějaký materiální nosič. Např. při výslechu to 
je zvukové vlnění, které  je způsobeno řečí podezřelého, 
nebo  papír  s  textem  v  případě  získání  listinných  dů‑
kazů.

Kódování  informace  je  dalším  důležitým  pojmem, 
který  vyžaduje  vysvětlení.  Aby  totiž  bylo  možné 
předávat  (nebo  jakkoliv  jinak  zpracovávat)  informaci, 
výše  uvedená  materiální  prezentace  (interpretace) 
informace  (její  záznam  na  materiálním  nosiči)  není 
postačující.  Mezi  zdrojem  a  cílem  informace  musí 
existovat  domluva  na  tom,  v  jaké  „řeči”  si  danou 
informaci  předají.  Jinak  řečeno  jak  a  za  použití  jakých 
prostředků budou předávanou informaci kódovat.

Tzv.  ústní  předávání  informace  předpokládá  neje‑
nom  společný  jazyk,  kterému  oba  rozumí,  ale  také 
schopnost  předávajícího  mluvit  (tedy  že  není  němý), 
schopnost příjemce slyšet  (tedy že není hluchý) a nako‑
nec  existence  prostředí,  které  je  schopno  přenášet 
mluvenou  řeč. A  mohli  bychom  jmenovat  i  další  pod‑
mínky  pro  přenos  informací,  jako  např.  to,  že  předá‑
vající  bude  schopen  v  daném  jazyce  informaci  formu‑
lovat  a  že  příjemce  bude  schopen  (např.  inteligenčně) 
předávanou informaci pochopit.

Jiným  příkladem  kódování  informací  je  psaný  text. 
I  v  tomto  případě  se  lidé museli  nejdříve  domluvit  na 
použitém  jazyce,  ale  kromě  toho  také  na  použité 
abecedě  (znakové  sadě),  systému  skládání  písmen  do 
slov  a  vět.  Tak  vlastně  vzniklo  diskrétní  kódování.  To 
vše se zdá být samozřejmé, automatické a nikdo se nad 
tím  vlastně  ani  nezamýšlí.  Máme  to  zažité  už  stovky 

a  tisíce  let.  Tím  spíše,  že  výše  uvedené  způsoby  pře‑
dávání  informací  (neboli  způsoby  komunikace)  byly 
lidstvem  vymyšleny  tak,  aby  byly  přímo  vnímatelné 
lidskými smysly.

Lze tedy říct, že předávaná informace musí být pro 
příjemce  zachytitelná  (zpracovatelná),  relevantní 
a  srozumitelná4).  Darmo  budeme  poslouchat  pomocí 
sofistikovaných  zařízení  kosmické  signály  a  snažit  se 
něco  zjistit  o  mimozemských  civilizacích,  když  nebu‑
deme  schopni  jimi  posílané  informace  odlišit  od 
kosmického  šumu  a  když,  tak  nebudeme  schopni 
porozumět  jejich  způsobu  kódování  informace.  Stejně 
tak zbytečně budeme koukat na perforaci děrné pásky 
(pamětníci  počátků  výpočetní  techniky  si  pamatují), 
když nevíme, podle  jakých pravidel  jsou dírky v pásce 
tvořeny a co která perforace představuje.

(zdroj: wikipedie  https://cs.wikipedia.org/wiki/Děrná_páska)

Informace  také  musí  být  relevantní,  protože  jejím 
základním  účelem  je  „snížení  neurčitosti  určitého 
stavu”. Jestliže je naším cílem vyšetřit nějakou trestnou 
činnost  nebo  nějaký  bezpečnostní  incident  v  informač‑
ním systému, potom zřejmě poznatek,  že „počet  slonů 
v  Africe  neustále  klesá”  pro  stav  našeho  vyšetřování 
nebude  informací  (za  předpokladu,  že  nevyšetřujeme 
právě pytláctví na  slonech), protože s vyšetřováním  to 
nemá  souvislost  a  neurčitost  vyšetřování  to  nijak 
nesníží (tedy k vyšetřování to nepřispěje).

Mimo  výše  uvedeného  lze  také  dovodit  další 
podstatná poznání, konkrétně že:

‑  text  na  papíru,  stejně  jako  díry  v  děrné  pásce, 
magnetický záznam na pevném disku, zvukové vlnění 
nebo elektrický proud v síťovém propojovacím kabelu 
(a  další)  jsou  pouze  různé  materiální  záznamy 
(materiální  interpretace)  nehmotné  informace. 
Dokonce  tyto  velice  různorodé  materiální  záznamy 
mohou  obsahovat  stejnou  informaci,  jinak  řečeno  ta 
stejná  informace  může  být  zaznamenána  různým 
způsobem  na  různých  materiálních  nosičích.  Různé 
materiální  nosiče  informace  nemusí  hrát  žádnou 
významnou roli při posuzování a hodnocení informace, 
která  je  na  nich  zaznamenána  (nebo  jejich  prostřed‑
nictvím přenášena)

‑ papír,  děrná  páska,  pevný  disk  v  počítači  nebo 
propojovací  kabel  (a  mnoho  dalších)  jsou  pouze 
(potenciálními) nosiči informací. Typ nosiče sám o so‑
bě dokonce ani nic nemusí vypovídat o způsobu zázna‑
mu a způsobu kódování informace.

Například  na  papíře  může  být  zaznamenána  jak 
informace  v  diskrétním  kódováním  (text),  tak  analo‑
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5)V současnosti pravděpodobně nejnázornějším příkladem záznamu digitální informace na papíře je QR kód (https://cs.wikipedia.org/wiki/QR_kód)

6)Pamětníci si určitě vybaví, že v dávných počítačových dobách se pro uchování digitálních dat používaly obyčejné kazety, jak je známe z kazeťáků

gová  informace  (obrázek),  tak  i  informace  digitální5) 
(resp. přesněji binární ‑ tedy zápis nul a jedniček):

(Informace  v diskrétním kódování    text  psaný na papíře    zdroj  autor 
s použitím dat z wikipedie)

(Analogová  informace   fotografie  rostliny, která  je popsána v předcho
zím textu  zdroj autor s použitím dat z wikipedie)

(Binární informace  část výše uvedeného textu v binární podobě (nuly 
a  jedničky)  s  uvedením  textové  interpretace  binárního  kódu    zdroj 
autor s použitím dat z wikipedie)

Podobně i na magnetické pásce může být zazname‑
nána  informace  analogová  (typicky  kazeta  s  hudbou, 
známá  z  kazetových  magnetofonů)  nebo  informace 
digitální  (typicky  zálohovací  kazeta  pro  pořízení 
digitálních  záloh6)).  Jak  je  vidno  z  výše  uvedeného 
příkladu,  může  dokonce  existovat  záznam  té  samé 
informace na tom samém typu nosiče informací jednou 
jako  analogový  záznam  a  podruhé  jako  záznam 
digitální.

Uvedené  příklady  jenom  dokreslují  to,  že  infor‑
mace  a  jejich  materiální  interpretace  nemají  ve  vět‑
šině případů žádnou přímou souvislost.

DIGITÁLNÍ INFORMACE
Z  výše  uvedeného  lze  dovodit  definici  digitální 

informace: Digitální  informace  je  záznam  informace 
v  digitální  podobě  na  materiálním  nosiči,  který  je 
schopen takový druh záznamu nést nebo přenášet.

Tato  definice  je  intuitivně  asi  pochopitelná. Asi  se 
ale shodneme na tom, že čím je definice stručnější, tím 
větší  důraz  je  kladen na  správné pochopení  významu 
každého  jejího  slova.  Proto  teď  jenom  zopakuji,  že 
digitální  informace  je  pořád  informace  ve  své  obecné 
podstatě,  tedy  primárně  nehmotná. A  aby  byla  infor‑
mací  podle  definice,  musí  být  pro  příjemce  zachy‑
titelná,  srozumitelná  a  relevantní.  Proto  potřebuje 
nějaký materiální nosič a vhodné kódování.

Pro přiblížení  výše uvedeného použiji  jeden  velice 
jednoduchý  příklad,  ve  kterém  vyjdu  z  obecně  akcep‑
tovatelných  předpokladů,  že  ve  výpočetní  technice  se 
operuje  s  jedničkami  a  nulami  (tedy  s  „1”  a  „0”)  a  že 
vzhledem  k  velkým  objemům dat můžeme  v  každém 
počítači  bez  problémů  najít  i  mnohonásobný  výskyt 
následující posloupnosti:

Co to je? Má to vůbec nějaký vztah k digitální infor‑
maci? Uvedená posloupnost  obsahuje  nuly  a  jedničky, 
tedy  splňuje  nutnou podmínku  existence  vztahu k vý‑
početní  technice  (digitálnímu  světu),  ale  není  to  pod‑
mínka  postačující.  Předpokládejme  tedy,  že  se  jedná 
o digitální záznam.

Je  taková  posloupnost  pro  příjemce  (běžného,  ty‑
pického  uživatele)  zachytitelná  (zjistitelná)?  Tady  je 
nutné  připustit,  že  pro  běžného  uživatele  s  velkou 
pravděpodobností asi ne, běžný uživatel se s takovouto 
posloupností nul a jedniček nejspíše nikdy nesetká, pro 
něj  je  tato  sekvence  vlastně  neviditelnou.  Koncový 
uživatel musí využít speciálních prostředků nebo zpro‑
středkovatelů,  aby  se  mu  tato  sekvence  zpřístupnila/
zviditelnila.

Je  taková  sekvence  srozumitelná?  Opět  musíme 
připustit,  že  pro  běžného  uživatele  těch  několik 
jedniček  a  nul  určitě  nebude  nic  znamenat.  Uživatel 
opět potřebuje něco (nějaká pravidla, klíč ke kódu, au‑
tomatický převodník), podle kterého mu systém danou 
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7)Tedy v početní soustavě, která je nám nejpřirozenější

posloupnost  „přeloží”.  Takže  přímo  je  taková  po‑
sloupnost nesrozumitelná.

Připusťme,  že  existuje  takový  převodník,  který  da‑
nou posloupnost převede na základě nějakého předem 
smluveného  pravidla  do  srozumitelné  podoby  a  uži‑
vateli  zobrazí  např.  číslo  10  000  (přičemž  skutečně 
platí,  že  binárně  0010011100010000  je  v  kódování 
„signed  integer”  v  desítkové  početní  soustavě7)  celé 
číslo  s  hodnotou  10  000).  To  už  je  pro  uživatele 
srozumitelné,  ale  je  to  pro  něj  také  relevantní?  Jestliže 
uživatel  (koncový  příjemce  informace)  vyšetřuje  např. 
dětskou pornografii,  tak nejspíše ne,  tedy posloupnost 
0010011100010000 pro něj nebude  informací  ani po de‑
kódování  na  číslo  10  000,  protože  mu  to  pravdě‑
podobně  nepomůže  snížit  stav  nejistoty  jeho  vy‑
šetřování  dětské  pornografie.  Pro  něj  to  prav‑
děpodobně není relevantní informace, ale jenom nějaký 
digitální  záznam.  Jestliže  ale  vyšetřuje  krádež  10  000 
dolarů,  tak  ta  posloupnost může  být  pro  něj  s  velkou 
pravděpodobností důležitou (digitální) informací.

Tento  příklad  jsem  sice  ohodnotil  jako  „velice  jed‑
noduchý”,  ale  pro  mnohé  to  asi  jednoduché  není. 
Nicméně i jen z pouhého přečtení je zřejmé, že bylo po‑
užito  mnoho  zjednodušení.  Jako  příklad  uvedu 
„převod nul a  jedniček do srozumitelné podoby podle 
nějakého  pravidla”,  jak  je  uvedeno  v  předchozím 
odstavci.  Pro  ilustraci  použiji  kopii  okna  standardní 
kalkulačky MS Windows  10  v  „programátorském mó‑
du”:

To  pravidlo,  které  bylo  v  našem  příkladě  použito, 
byl  převod  binární  posloupnosti  0010011100010000 
(BIN) do čísla v desítkové soustavě (DEC) 10 000. Jak je 
vidět z obrázku, v osmičkové soustavě  (OCT) bychom 
dostali  číslo  23  420  a  v  šestnáctkové  (HEX)  by  to  bylo 
2710.  Všechna  zde  uvedená  čísla  přitom  vyjadřují  tu 
stejnou hodnotu, jenom v jiné početní soustavě.

Tady  ještě  musím  doplnit,  že  ne  každou  posloup‑
nost  nul  a  jedniček  lze  dekódovat  a  tím  z  ní  získat 
nějakou  informaci.  V  zásadě  existují  dvě  situace,  kdy 
toho nelze dosáhnout:

a)  Zajištěním  se  nepovede  získat  původní 
informaci  v  případě,  kdy  posloupnost  byla  získána 
v  rozporu  s  pravidly,  podle  kterých  byla  původní 
informace uložena.

Zjednodušené  vysvětlení  může  být  následující. 
Naše  původní  posloupnost  (0010011100010000)  byla 
„vyseknuta”  (tedy  získána)  z  podstatně  delší  po‑
sloupnosti,  např.  takové,  která  mohla  vypadat 
přibližně následovně:

Teoreticky  (zdůrazňuji  že  jen  čistě  teoreticky)  ale 
mohla  být  posloupnost  nul  a  jedniček  „vyseknuta” 
i následovně (tedy o dvě pozice vlevo):

Tím  získáme  posloupnost  ve  tvaru  pro  laika 
podobném  ‑  1100100111000100.  Když  na  takto  „posu‑
nutou”  posloupnost  použijeme  stejný  dekódovací 
postup,  dostaneme  jiné  číslo,  v  tomto  případě  v  de‑
sítkové  soustavě  by  to  bylo  číslo  51  652  (místo 
původního čísla 10 000).

Odborníci určitě mohou namítat, že tento příklad je 
hodně  přitažen  za  vlasy  a  že  taková  situace  nastat 
v  podstatě  nemůže.  Ano,  asi  mají  pravdu.  Jenže  je 
potřebné zdůraznit, že získání  (zajištění) dat  (sekvenci 
nul  a  jedniček) musí  být  přísně  v  souladu  s  pravidly 
pro  práci  s  digitálními  daty,  nelze  to  dělat  libovolně, 
protože další analýzy mohou dospět ke zcela zcestným 
(a  tedy nepravdivým) závěrům. To platí  jak na mikro‑
úrovni  nul  a  jedniček,  tak  na  úrovni  celých  souborů 
a  dalších  sad  dat,  jak  se  v  ICT  prostředcích  mohou 
nacházet.

Co  je  na  tomto  příkladě  nesmírně  důležité  je 
skutečnost,  že  nesprávným  zajištěním  a  následným 
dekódováním  můžeme  získat  informaci,  která  se 
může jevit jako správná, ale je nepravdivá (místo čísla 
10  000  jsme  dostali  číslo  51  625).  Jenom  tím,  že  jsme 
použili  jiný  způsob  zajištění  a  dekódování  nemáme 
často  ani  šanci  zjistit,  že  to  byl  způsob  nesprávný, 
protože  výsledek  je  vnímatelný  (číslo  51  625  je  stejně 
hezké číslo  jako číslo 10 000) a mohlo by se lehce zdát, 
že  i  pravdivý.  Jenomže  pravdivý  není  a  tato  situace 
může v konečném důsledku výrazně ovlivnit výsledek, 
v  našem  případě  například  výsledek  soudního  pro‑
cesu.

b)  Dekódováním  se  nepovede  získat  informaci 
v  případě,  kdy  původní  informace  byla  kódována 
neznámým  způsobem  nebo  způsobem,  který  je  jiný 
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8)Viz např.: Ing. J. Hološka, "Důkazy o spuštění aplikace", Digital Forensic Review, 1/2018, str. 2123, ISSN 25705059

9)https//cs.wikipedia.org/wiki/Relevance

10) https://www.researchgate.net/publication/277871336_ZAZRAKY_FORENZNIHO_ZKOUMANI

11)V tomto kontextu je pojem "vyšetřovatel" v tom nejširším kontextu jako osoba, která provádí (a je zodpovědná za) vyšetřování

12)Pro bližší vysvětlení situace v trestním řízení viz zákon 141/1961 Sb.

než způsob její dekódování. V  tomto případě se nabí‑
zí ještě jednodušší vysvětlení ‑ původní informace byla 
do  nul  a  jedniček  sice  kódována,  ale  pro  její  dekó‑
dování  nemáme  odpovídající  algoritmus.  Stručně  ře‑
čeno,  původní  informace  byla  šifrována  způsobem, 
který neumíme dešifrovat.

Z  uvedeného  příkladu  se  dá  nicméně  dovodit,  že 
digitální  informace  je  informace  jako  jakákoliv  jiná, 
jenom  není  běžnými  uživatelskými  prostředky  přímo 
zjistitelná  a  také  není  přímo  srozumitelná.  Digitální 
informace  je  tedy  latentní  a  kódovaná.  Pro  uvedení 
digitální  informace  do  vnímatelného  stavu  (a  tedy  do 
stavu  použitelného)  je  nutné  digitální  záznam  zpří‑
stupnit  a  dekódovat.  Až  poté,  co  je  digitální  záznam 
zpřístupněn a dekódován,  lze přistoupit k posuzování 
jeho relevantnosti.

DIGITÁLNÍ STOPA
Výše  jsem  se  na  obecné  úrovni  snažil  dospět 

k  tomu,  co  to  je  digitální  informace  a  že  digitální 
informace je latentní a kódovaná. Až poté, co je získána 
a  dekódována,  je  možné  začít  posuzovat  její  rele‑
vantnost,  protože  do  té  doby  nevíme  nic  o  jejím 
obsahu,  tedy  do  té  doby  nevíme,  jaká  informace  je 
vlastně  pod  těmi  pověstnými  nulami  a  jedničkami 
ukrytá.

Vraťme  se  ale  k  situaci,  kdy  se  povedlo  z  po‑
sloupnosti  nul  a  jedniček  získat  korektním  způsobem 
smysluplnou  informaci.  Následuje  proces  posuzování 
její  relevantnosti,  neboli  vhodnosti  dané  informace 
snižovat  neurčitost  stavu  objektu,  který  zkoumáme. 
Když  je  takto  získaná  informace použitelná k danému 
účelu, nazýváme ji digitální stopu.

Digitální  stopa  je  tedy  informace,  která má určitou 
vypovídající  schopnost  o  zkoumaném  objektu  a  tedy 
snižuje  neurčitost  našeho  poznání  o  tomto  objektu. 
Digitální  stopa  je  tedy  informace  o  tom,  že  v  infor‑
mačním systému proběhl nebo probíhá nějaký děj nebo 
proces.

Například když se v digitálních datech povede najít 
informaci (textový řetězec) typu:

UpdateURL=https://update.libreoffice.org/check.php

je  to  stopa  o  tom,  že  v  informačním  systému 
(počítači)  byl  nebo  ještě  stále  je  nainstalován  kan‑
celářský  balík  LibreOffice.  Digitální  stopou  může  být 
záznam  v  registru  OS  Windows8),  záznam  v  logu 
nějakého  systému  nebo  skutečně  cokoliv,  co  nese 
jakoukoliv  relevantní  informaci,  včetně  informace, 
která  může  být  zaznamenána  byť  i  jenom  v  jednom 
jediném bitu.

Důležitou  vlastností  digitální  stopy  je  její  vztah 
(tedy relevantnost) ke sledované skutečnosti.

Kriminalistická digitální stopa

Aniž  bych  chtěl  bagatelizovat  velice  často  použí‑

vaný  pojem  „kriminalistická  digitální  stopa”,  jeho 
vysvětlení  je  nabíledni.  Kriminalistická  digitální  stopa 
je taková digitální stopa, relevantnost které se posuzuje 
ve vztahu k vyšetřování trestné činnosti.

Pro  ještě  lepší  objasnění  tohoto  pojmu  se  pokusím 
ještě jasněji vysvětlit právě to co a jak se ve vztahu k di‑
gitální  stopě posuzuje  a kdo  relevantnost digitální  sto‑
py (a vůči čemu) posuzuje.

Relevance digitální stopy

Na  tomto  místě  se  ještě  musím  podrobněji  vrátit 
k  pojmu,  který  jsem  již  několikrát  použil  a  který  asi 
všichni  intuitivně  chápeme  ‑  k  pojmu  relevantnosti. 
Relevance  znamená  významnost  či  důležitost, 
obvykle  ve  vztahu  k  nějakému  cíli  nebo  záměru9). 
Relevantnost  ve  vztahu  k  naší  problematice  můžeme 
chápat  jako  důležitou  informaci,  která  nám  pomůže 
dosáhnout  náš  cíl,  tedy  přispět  k  poznání  dějů  a  pro‑
cesů v informačním systému.

Důležité  v  tomto  kontextu  je  to,  kdo  hodnotí  rele‑
vantnost  digitální  informace.  Jestliže  neustále mluvím 
o  digitální  forenzní  analýze,  tak  jejím  cílem  je 
„zkoumání procesů a zákonitostí vzniku, existence a zániku 
digitální  stopy  a    interpretace    těchto    poznatků    na 
objasňování dějů a procesů s tím souvisejících10)” a logicky 
hodnotitelem  relevantnosti  digitálních  informací  je 
(vzhledem k cílům digitální forenzní analýzy) forenzní 
expert/soudní  znalec.  Jestliže  je  ale  cílem  vyšetřování 
bezpečnostního  incidentu  nebo  trestného  činu,  tak 
hodnotitelem  informací  získaných  z  digitálních  dat  je 
vyšetřovatel11). Na první pohled se může zdát, že v tom 
není  žádný  rozdíl.  Opak  je  ale  pravdou,  minimálně 
v  našem  právním  prostředí. A  není  v  tom  žádný  roz‑
por.  Naopak,  rozdíl  ve  vymezení  a  pochopení  rolí 
znalce  a  vyšetřovatele  je  nesmírně  důležitý12).  Poku‑
sím  se  to  zjednodušeně  a  ve  stručnosti  vysvětlit  na 
příkladě:

K  vyšetření  trestné  činnosti  je  nutné  zkoumat  počítač 
podezřelého  s  tím,  že  je  potřebné  zjistit,  zda  se  v  počítači 
nacházejí  fotografie,  které by prokazovaly určité  skutečnosti, 
důležité  pro  vyšetřování.  V  případě  nálezu  takových 
fotografií je potřebné zjistit další doplňující informace o způ‑
sobu pořízení těchto fotografií.

Data z počítače byla zajištěna a byla dekódována. Znalec 
posuzoval  relevantnost  výsledných  dat  ve  vztahu 
k  požadavku  identifikace  formátů  obrazových  dat 
(digitálních  fotografií).  Byla  nalezena  souvislá  série 
souborů  fotografií  s  názvy  IMG01001.JPG  až 
IMG01020.JPG,  celkem  tedy  20  souborů.  Z  fotografií  byly 
zjištěny  EXIF  informace,  které  potvrzovaly,  že  daná  série 
fotografií  byla  pořízena  v  souvislé  časové  řadě  na  jednom 
místě  a  jedním  fotoaparátem.  Tyto  výsledky  byly  předány 
vyšetřovateli.

Vyšetřovatel  následně  posuzoval  relevantnost 
fotografií  k  vyšetřované  trestné  činnosti  a  vybral  tři 
fotografie, které se k dané věci vztahovaly.

Tady  musím  zdůraznit,  že  vyšetřovatel  neposuzoval 
relevantnost  digitální  stopy  ve  formě  digitální  fotografie. 



Digital Forensic Review
DISKUSE

DFR
10

2/
20
19

13) Digital Forensic Review, 2/2018, str. 1113 

Vyšetřovatel posuzoval informace na poskytnutých obrázcích 
nezávisle  na  tom,  zda  to  byla  digitální  fotografie  nebo  ne. 
Úplně  správně  by  to  mělo  znít,  že  „vyšetřovatel  posuzoval 
relevantnost  informací,  které  byly  zobrazeny  na  vybraných 
fotografiích  (tedy  bez  vztahu  k  tomu,  že  fotografie  byly 
digitální).  Z  druhé  strany  je  nutné  zdůraznit,  že  znalec 
nikdy  nemůže  posuzovat  relevantnost  digitálních  stop  k  vy‑
šetřované skutečnosti.

Vyšetřovatel se následně obrátil na znalce s dodatečným 
požadavkem podrobněji  prozkoumat hodnověrnost veškerých 
informací, které se k vybraným fotografiím vztahovaly.

Znalec  proto  provedl  analýzu  obrazových  dat  pomocí 
speciálního  SW,  který  vypočítává  specifické  charakteristiky 
snímacího  obrazového  čipu  pro  skupinovou  identifikaci 
fotografického  přístroje,  který  digitální  fotografie  pořídil. 
Znalec  následně  zjišťoval  relevantnost  získaných  dat 
ve  vztahu  k  datům,  která  získal  z  EXIF  informací 
všech snímků a dospěl k závěru, že vyšetřovatelem vybrané 
tři  fotografie  byly  s  velkou  pravděpodobností  padělány, 
protože vypočtené charakteristiky snímacích obrazových čipů 
u daných  třech  fotografií  se výrazně odlišovaly od ostatních 
fotografií.  Bylo  zjištěno,  že  předmětné  tři  fotografie  byly 
pořízené  jiným  fotoaparátem za  jiných  světelných podmínek 
a  že  EXIF  informace  těchto  tří  fotografií  byly  pozměněny 
tak, aby se zdálo, že všechny fotografie byly pořízeny jedním 
fotoaparátem v jedné souvislé řadě.

Je  mi  nad  slunce  jasné,  že  hned  se  k  tomuto  pří‑
kladu snese zásadní připomínka ‑ jak je možné, že zna‑
lec  hned  neodzkoumal  možnost  padělání  fotografií? 
Připomínka  vskutku  zásadní,  ale  její  zodpovězení  má 
velké množství proměnných a v této fázi výkladu i vel‑
ké množství  neznámých.  Snad  se  k  vysvětlení  doberu 
v  některé  z  dalších  částech  povídání  o  digitální 
forenzní analýze. Ve stručnosti se dá říct, že v prostředí 
současných  digitálních  technologií  je  ukryto  takové 
nesmírné  množství  informací,  že  dohledání  a  analýza 
všech  by  nebyla  prakticky  v  reálných  podmínkách 
(kvalifikačních,  vědomostních,  časových  a  materiál‑
ních) možná.  Proto  je  potřebné  se  soustřeďovat  jen na 
ty  podstatné.  Je  pravdou,  že  možnost  padělání  foto‑
grafií  je  asi  podstatnou  informací,  ale  takových  poten‑
ciálně  podstatných  informací  je  velké  množství.  Daly 
by  se  zkoumat  dodatečné  zásahy  do  obrazové  infor‑
mace,  možnost  skrývání  jiných  informací  v  obrázku 
pomocí  steganografie  a  provádět  mnoho  dalších, 
vesměs  náročných  analýz.  To  ale  primárně  závisí  od 
konkrétních  potřeb,  časových  a  finančních  možností 
zadavatele,  materiálního  a  přístrojového  vybavení 
zpracovatele  a  také  od  efektivní  spolupráce  vyšetřo‑
vatele se znalcem. Ale to je na jiné povídání.

Z  uvedeného  příkladu  je  zcela  zřejmá  rozdílnost 
rolí  znalce  a  vyšetřovatele.  Znalec  posuzoval  výlučně 
odborné  otázky,  které  obdržel  od  vyšetřovatele.  V  da‑
tech hledal  taková data,  která mají  formát obrazových 
dat,  protože  vyšetřovatel  potřeboval  zjistit,  zda  jsou 
v  datech  obrázky,  které  by  mohly  mít  vztah  v  vyše‑
třované  skutečnosti.  Znalcova  kvalifikace  neumožňuje 
dělat závěry o  tom, zda  informace na obrázku  je nebo 
není  relevantní  pro  vyšetřovatele.  Znalec  (konkrétně 
specialista na DFA) v zásadě nemůže posuzovat, co na 
daných  fotografiích  je,  tedy  nemůže  posuzovat  např. 

informace  ve  vztahu  k  individuální  nebo  skupinové 
identifikaci  subjektů  vyobrazených  na  obrázku.  To 
může  být  úkolem  znalce  v  jiném  oboru  nebo  závěr 
k tomu musí učinit sám vyšetřovatel.

Z  druhé  strany  vyšetřovateli  je  v  principu  úplně 
jedno,  v  jaké  formě  mu  znalec  předal  výsledky 
zkoumání  (v  tomto  případě  digitální  obrázky),  pro 
vyšetřovatele  je podstatná  informace, která na  těch ob‑
rázcích  je.  Je  jedno,  zda mu  byly  obrázky  poskytnuty 
jako  soubory  (např.  v  JPEG  nebo  PDF  formátu)  nebo 
jako wordový  dokument  s  vloženými  obrázky  a  trou‑
fám  si  tvrdit,  že  ve  většině  případů  by  bylo  pro 
vyšetřovatele  nejvhodnější  ty  obrázky  vytisknout. 
Úlohou  vyšetřovatele  je  totiž  posoudit  relevantnost 
obsahu  poskytnutých  informací  (tedy  toho,  co  je  na 
obrázcích zobrazeno) k vyšetřované skutečnosti.

Jsem si jist, že vymezení rolí je z tohoto příkladu je 
zcela  zřejmé.  Znalec  posuzuje  relevantnost  digitálních 
dat ve vztahu k položeným znaleckým otázkám, které 
by měly mít ze své podstaty pouze odborný charakter. 
Vyšetřovatel  zase  posuzuje  relevantnost  poskytnutých 
informací  (výstupů  znaleckého  zkoumání)  ve  vztahu 
k  vyšetřované  události.  Minimálně  v  našem  právním 
prostředí  jsou  tyto dvě  role  striktně  odděleny.  Jestliže 
však  se  jedná  o  vyšetřování  např  bezpečnostního 
incidentu,  tedy  o  řízení mimo  orgány  státní moci,  lze 
pravděpodobně  připustit  sloučení  obou  rolí.  Vše  po‑
tom  závisí  od  smluvního  nebo  jiného ujednání  zúčast‑
něných subjektů.

TRANSFORMACE DIGITÁLNÍ STOPY

K určitým formám zpracování digitálních stop jsem 
se  už  vyjadřoval,  když  jsem  zmiňoval  požadavky  na 
integritu  digitálních  dat13).  Tam  jsem  vysvětlil,  co  je 
originální  digitální  stopa  a  co  je  její  identická  kopie 
a  jak  se  zajišťuje  integrita kopie. A  také  to,  že veškeré 
další činnosti, které se s digitální stopou provádějí, jsou 
v  zásadě  prováděny  pouze  na  identické  kopii  (resp. 
kopiích) digitální stopy.

V  průběhu  práce  dochází  k mnoha  transformacím 
digitální  stopy. Některé  transformace  jsou nutné prak‑
ticky  ve  všech  případech,  jiné  závisí  od  možností 
a  způsobů získání/zajištění prvotních kopií digitálních 
stop, ale také od řešení konkrétního problému a od me‑
tody analýzy, která byla pro ten který případ zvolena.

Binární kopie

Binární kopie  (někdy  je položen důraz na  forenzní 
účel a proto se nazývá „forenzní binární kopie”) je nej‑
častěji  základním  východiskovým  zdrojem  digitální 
stopy. Vzniká  jako prvotní kopie digitálních dat v pro‑
cesu  jejich  zajištění.  Jinak  se  také  často nazývá  „obraz 
disku”,  „identická  kopie”,  „forenzní  obraz”,  „otisk 
disku” a podobně. Historicky se lze asi nejčastěji setkat 
s  názvem  „forenzní  obraz  disku”  (nebo  jiného 
paměťového  úložiště,  např.  forenzní  obraz  RAM 
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14) Samozřejmě v případě, že není rozdělen na několik menších (dělalo se to v minulosti z důvodu kapacitních limitů cílových disků v průběhu za
jištění).

15) Relativně nejjednodušším způsobem to umí operační systémy od společnosti Apple a pak také operační systémy na bázi linuxu

16) Například asi nejpoužívanější nástroj pro MS Windows: https://marketing.accessdata.com/ftkimager4.2.0

17)Například použití příkazu „mount” pro operační systém Linux, více na: https://www.forensicswiki.org/wiki/Mounting_Disk_Images

paměti  počítače).  Pochází  to  z  anglického  překladu 
„Forensic Disk Image”. Jak jsem se již zmiňoval v poví‑
dání  o  integritě  dat,  pro  zajištění  hodnověrnosti  musí 
být pro binární kopii spočtena kontrolní suma, která je 
v  případě  využití  digitálních  stop  jako  důkazů  její  ne‑
dělitelnou součástí.

Co  je významným charakteristickým rysem binární 
kopie?  Binární  kopie  je  jeden  soubor14)  bez  jakékoliv 
přímo  identifikovatelné  nebo  viditelné  struktury  obsa‑
hu.  Je  to  sice  kopie  všech  dat  z  daného  zdrojového 
paměťového  úložiště,  ale  bez  další  speciální  analýzy 
a  interpretace  obsahu  je  vidět  pouze  změť  dat  a  nelze 
z  takové  kopie  přímo  vyčíst  jakékoliv  soubory,  data, 
obrázky  a  pod.  Obsah  binární  kopie  je  tedy  ještě 
pořád latentní a kódovaná digitální stopa.

Obsah  binární  kopie  si  sice  můžeme  prohlédnout, 
ale  obecně  uvidíme  pouze  změť  znaků  (říká  se  tomu 
„rozsypaný  čaj”),  která  se  bude  podobat  tomu,  co  je 
vidět na následujícím obrázku:

(Náhled na obsah začátku forenzního obrazu disku)

Je  zřejmé,  že  samotná  binární  kopie  neumožňuje 
bez dalších nástrojů  a  analýz získat přístup k  informa‑
cím, které jsou jejím obsahem. 

Z technického pohledu je to zřejmé, protože binární 
kopie  sama  o  sobě  neumožňuje  interpretovat  přímo 
přístup  k  jednotlivým  souborům.  K  tomu  je  nutné 
realizovat  vstupní  analýzu  s  cílem  identifikovat,  jak  je 
disk  rozdělen  na  oddíly  a  jaký  souborový  systém  je 

v  jednotlivých  oddílech  použit.  Zjednodušeně  řečeno, 
je  nutné  dekódovat  a  analyzovat  vnitřní  strukturu 
obrazu  disku.  Bez  takové  analýzy  je  přístup  k  jed‑
notlivým souborům prakticky nemožný.

Je to stejné, jako kdybychom se snažili podívat se na 
soubor MS Wordu, aniž bychom měli MS Word (nebo 
nějaký vhodný prohlížeč)  k dispozici. Aniž bych  chtěl 
příliš  zaplňovat  text  nesmyslnými  obrázky,  uvedu 
příklad náhledu na dokument MS Wordu (.docx):

(Náhled na obsah začátku dokumentu MS Word   .docx)

Myslím,  že  je  zřejmé,  že  z  pohledu  informačního 
obsahu jsou oba příklady přibližně na stejné úrovni. Při 
troše  snahy  sice  můžeme  v  té  změti  znaků  najít  sem‑
tam  nějaké  to  slovo  nebo  jiný  relativně  smysluplný 
čitelný text, nicméně je to spíše náhoda.

Proč  to  tedy  tak  zdůrazňuji?  Je  to  důležité  z  pro‑
cesního  pohledu  na  digitální  stopy.  Pořízení  binární 
kopie  disku  neznamená  automaticky,  že  majitel 
binární  kopie  získá  přímý  přístup  k  informacím, 
které  jsou  na  tomto  médiu  uložené.  Získat  přístup 
k  informacím  na  binární  kopii  je  dokonce  ještě  ná‑
ročnější  než  získat  přístup  k  datům  přímo  z  disku. 
Jestliže  současné  systémy nemají problém přečíst data 
(tedy  soubory)  z  disku,  který  k  počítači  připojíme 
například přes USB rozhraní, není standardní součástí 
běžných  systémů,  aby  bylo  možné  stejně  jednoduše 
připojit do systému binární obraz15) a  tímto způsobem 
zpřístupnit jeho obsah (tedy soubory).

Jestliže  získání  přímého  přístupu  k  souborům  na 
pevném  disku  patří  již  ke  standardním  dovednostem 
běžného uživatele (určitě v případě připojení přes USB 
rozhraní), pro získání přístupu k datům binární kopie 
musí  být  počítač  vybaven  specifickým  programovým 
vybavením16),  případně  musí  být  uživatel  pro  tyto 
účely speciálně proškolen17).
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Binární kopie disku ale hraje důležitou roli i z jiné‑
ho  důvodu. Výše  jsem prohlásil,  že  cílem při  zajištění 
dat  by  mělo  být  zajištění  co  možná  kompletního 
obsahu  všech  dostupných  dat,  protože  předem  prak‑
ticky  nikdy  nelze  říct,  která  data  bude  potřebné  zkou‑
mat. Forenzní binární kopie obsahuje veškerá data, kte‑
rá  jsou na disku uložena. Ale  tady  je  nutné upozornit, 
že  nejenom  soubory,  které  jsou  na  původním,  ori‑
ginálním  disku  viditelná  uživatelem,  ale  i  data 
uživatelem smazaná (v případě MS Windows i většinu 
dat, která byla vysypána z koše).

Je  tedy  nutné  si  zapamatovat,  že  forenzní  binární 
kopie  obsahuje  veškerá  data,  která  kdy  byla  na  disku 
zaznamenána a nebyla přepsána jinými daty.

Dekódování

Vraťme se teď k tomu, co  jsem už uvedl výše, tedy 
že „digitální informace je latentní a kódovaná. Až poté, co je 
získána  a  dekódována,  je  možné  začít  posuzovat  její 
relevantnost”.

V  předchozím  jsem  popsal  základní  standardní 
způsob  získání  digitální  informace  pomocí  pořízení 
forenzní  binární  kopie.  Teď  se  podíváme  v  hrubých 
rysech  na  to,  co  je  potřebné  udělat,  abychom  obsah 
binární  kopie  zpřístupnili  ve  vnímatelné  podobě. 
Stručně by se dalo říct, že obsah musíme dekódovat.

Prakticky  pro  veškerou  digitální  techniku  v  sou‑
časnosti  platí,  že  data  jsou  ukládána  v  nějaké  formě 
strukturovaných  záznamů  (snad  kromě  prostých 
textových  dat  ‑  říká  se  jim  „plain  text  format”).  Pro 
získání  informací,  které  jsou  uložené  v  nějaké  formě 
strukturovaných  dat  je  nezbytnou  podmínkou  znalost 
struktury  takových  dat.  Dobrým  příkladem  takového 
strukturovaného záznamu je předchozí obrázek, kde je 
vidět  náhled  na  obsah  dokumentu  napsaného  v  MS 
Wordu. Bez specifického software, který zná strukturu 
dat  a  je  schopen  ji  převést  do  vnímatelné  podoby, 
mnohdy  neexistuje  možnost,  jak  se  k  datům  dostat. 
Navíc  již  ze  samotné  podstaty  strukturovaných  dat 
vyplývá,  že  taková  data  obsahují  ve  své  specifické 
struktuře  různá  data,  jinak  by  asi  nemělo  smyslu  je 
strukturovat.  Proto  je  také  důležité  si  určit,  jaký  typ 
(nebo druh) dat požadujeme zpřístupnit.

Ukážeme  si  to  opět  na  příkladu  souboru  test.docx 
vytvořeného  programem MS Word.  K  zobrazení  části 
jeho dat lze použít např. program WordPad a výsledek 
takového zobrazení bude přibližně následující:

Existuje  však  ale  i  jiný  pohled  na  obsah  souboru 
vytvořeného  v  programu  MS  Word,  který  poskytne 
jiný pohled na jiný obsah dat tohoto souboru:

Jestliže  první  obrázek  dokumentuje  textová  data, 
která  jsou  obsahem  souboru  (vytvořeného  MS 
Wordem) pomocí programu WordPad, druhý obrázek 
dokumentuje vnitřní strukturu tohoto souboru (pomocí 
programu „Průzkumník”)  a dokazuje například  to,  že 
obsahem  souboru  test.docx  je  kromě  výše  uvedeného 
textu  (a  kromě  určitě  dalších  informací)  také  obrázek 
(obrázky?),  který  program  WordPad  neumí  zobrazit. 
Tento  příklad  neuvádím  proto,  abych  vysvětlil  do 
detailu  vše,  co  je  na  obrázcích  vidět  a  proč  to  tak  je. 
Uvádím  jej  proto,  abych  dokumentoval  možnosti 
a  úskalí  procesu  získání  informací,  které  jsou  uložené 
ve strukturovaných dokumentech.

Pro úplnost uvedu také, jak vypadá obsah souboru 
test.docx tak, jak byl vytvořen programem MS Word:

Když  se  vrátím  k  původní  problematice  forenzní 
binární  kopie  a  její  dekódování,  je  nutné  uvést,  že 
i  forenzní  binární  kopie  je  ve  své  podstatě  struk‑
turovaným  souborem.  Je  tedy  pouze  otázkou  znalosti 
vnitřní  struktury  takového  souboru  a  schopnosti 
vhodného  programového  nástroje  tuto  strukturu 
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korektně analyzovat  (dekódovat) a zobrazit obsah  této 
struktury  ve  vnímatelné  podobě.  A  protože  forenzní 
binární kopie se používá prakticky výhradně pro účely 
digitální  forenzní  analýzy,  programy,  které  umí 
zobrazit ve vnímatelné podobě její obsah, nejsou běžně 
k  dispozicí  a  tudíž  získat  přístup  k  datům,  které  jsou 
obsahem  forenzní  binární  kopie  lze  v  zásadě  pouze 
pomocí speciálních forenzních nástrojů.

Podobně  jako  v  předchozím  příkladě  se  souborem 
test.docx, který byl vytvořen pomocí MS Wordu, i u fo‑
renzní  bitové  kopie  je  důležité,  jaké  informace 
potřebujeme  z  něj  získat  a  jaký  nástroj  k  tomu 
použijeme.  Je  jasné,  že  asi  nejlepšími  nástroji  pro 
dekódování  forenzní  bitové  kopie  by měly  být  takové, 
které  jsou  schopny  dekódovat  a  zpřístupnit  veškeré 
informace,  které  se  na  forenzní  bitové  kopii  nacházejí. 
To  je  samozřejmě  ideál,  takové  nástroje  pravděpo‑
dobně existovat nikdy nebudou.

Už  jen  pro  názornost  předchozího  tvrzení  zde 
uvedu  několik  ukázek,  jak  lze  zobrazit  do  vnímatelné 
podoby vnitřní  strukturu  forenzní binární kopie disku 
(v  tomto  konkrétním  případě  USB  Flashdisku).  Nej‑
prve  si  ukážeme  náhled  na  začátek  takové  kopie  bez 
analýzy  její  struktury,  jak  to  bylo  uvedeno  již  v  před‑
chozím textu:

Když  se  ale  na  taková  data  podíváme  nějakým 
vhodným  programovým  nástrojem,  který  umí  ana‑
lyzovat  jejich  vnitřní  strukturu  (v  tomoto  konkrétním 
případě  jsem  použil  program  FTK  Imager),  můžeme 
získat  například  informace  o  souborech,  které  jsou  na 
daném USB  Flashdisku  uložené  (u  některých  souborů 
včetně  jejich  náhledu).  Nicméně  těch  informací,  které 
lze z tohoto souboru získat  je podstatně více. Na násle‑
dujících  obrázcích  uvidíte  například  text,  který  byl 
někdy  v minulosti  na USB  Flashdisku  zaznamenán. A 
když  se  podíváte  do  horní  levé  části  screenshotů, 
uvidíte  tam přeškrtnuté  adresáře,  tedy  adresáře,  které 
byly v minulosti smazány.

Ale  při  použití  kvalitnějších  forenzních  analytic‑
kých programů (aktuálně byl použit program Autopsy) 
lze  převést  do  vnímatelné  podoby  množství  dalších 
informací,  které  jsou  ve  forenzní  binární  kopii  zazna‑
menané:,  např.  informace  o  tom,  kdy  a  jakým 
fotoaparátem byly pořízeny některé z fotografií:
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18) Problematika různých souborových systémů je ovšem mnohem složitější. Existuje velké množství souborových systémů a také velké množství 
důvodů pro použití toho kterého souborového systému. Úvod do této problematiky lze najít např. v https://en.wikipedia.org/wiki/File_system

19) Komplexitu úloh opračního systému popisuje v obecné rovině ve stručnosti například https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system

A  ještě  jedna  ukázka,  kde  jsou  nalezené  soubory 
seřazené  podle  časové  osy  včetně  některých  detailů 
o souborech:

Jsem  přesvědčen,  že  už  jen  zde  uvedená  a  pouze 
malá  ukázka  z  toho,  jaké  všechny  informace  může 
forenzní  binární  kopie  disku  obsahovat,  je  dostatečně 
ilustrativní.  Dokazuje  to  v  našem  kontextu minimálně 
to,  že  forenzní  binární  kopie  dat  je  složitý 
strukturovaný soubor, který při správné analýze a de‑
kódování může poskytnout velké množství informací 
pro  účely  digitální  forenzní  analýzy  primárně  a  v  ko‑
nečném důsledku i pro samotný vyšetřovací proces.

Jestliže se nám povede správně dekódovat forenzní 
binární  kopii,  jako  výsledek  dostaneme  v  zásadě  tři 
základní skupiny dat.

Jsou to  v. platná data,  tedy data a soubory, které 
v  době  pořízení  forenzní  binární  kopie  existovaly  na 
paměťovém médiu  a  byly  zároveň  běžným  způsobem 
přístupná  i  uživateli  standardními  prostředky 
operačního systému. Zjednodušeně řečeno se jedná o ta 
data  a  soubory,  které  uživatel  mohl  sám  běžným 
způsobem práce s počítačem vidět a pracovat s nimi.

Druhou  skupinou  jsou  smazaná  data.  Když 
vyjdeme  z  výše  uvedeného  tvrzení,  že  na  paměťovém 
médiu  jsou  uchována  veškerá  data,  která  kdy  na  něj 
byla  zaznamenána  a  nebyla  přepsána  jinými  daty,  tak 
jsou  to vlastně  tato veškerá data bez platných dat. Pro 
ilustraci  to  přiblížím  tak,  že  to  jsou  všechna  data/
soubory,  které  kdy  byly  na  paměťovém  médiu 
uloženy,  následně  v  průběhu  doby  smazány  a  nebyly 
přepsány jinými daty.

Tou poslední skupinou dat jsou odvozená data. Jak 
už  se  samotného  názvu  vyplývá,  tato  data  nejsou  na 

forenzní binární kopii uložena přímo tak, jak je možné 
je zpřístupnit ve vnímatelné podobě, ale  jsou nějakým 
definovaným způsobem z takových dat odvozena nebo 
vypočtena.

Hierarchie systémů

Než se pokusím v obecné rovině vysvětlit základní 
rozdíl mezi  platnými,  smazanými  a  odvozenými daty, 
pro  lepší  pochopení  musím  odbočit  a  stručně  a  zjed‑
nodušeně objasnit  to, čemu se říká hierarchie systémů, 
které  se  vyskytují    prakticky  ve  všech  běžně  použí‑
vaných výpočetních systémech.

Pro  tento  účel  si  hierarchii  systémů  v  počítačích 
rozdělíme do čtyř základních vrstev:

1.  Fyzická  vrstva.  To  je  samotné  záznamové 
médium, fyzická reprezentace paměťového média. Je to 
například  magnetická  páska,  samotné  čipy  paměti 
RAM, paměti v USB Flash discích nebo na SSD discích, 
plotny na harddisku a podobně.

2.  Souborový  systém18).  Souborový  systém  je 
vlastně  předpis,  soubor  pravidel,  jakými  jsou  data  na 
fyzickou  vrstvu ukládána  tak,  aby  bylo možné  s  nimi 
efektivně pracovat. Souborový systém určuje množství 
parametrů, například to, že lze soubory pojmenovávat, 
že  je  lze  ukládat  do  nějaké  struktury  adresářů,  že  lze 
s  nimi  ukládat  další  dodatečné  informace  ( v.  meta‑
data)  jako velikost  souboru, datum pořízení,  vlastníka 
dat  a  podobně.  Souborový  systém  také  v  určité  míře 
určuje  efektivitu  využití  prostoru  fyzické  vrstvy, 
rychlost přístupu k datům, spolehlivost dat a množství 
dalších  parametrů.  Souborový  systém  musí  také 
zohlednit    různou  fyzikální  podstatu  fyzické  vrstvy, 
protože  je  zřejmé,  že  data  na  magnetickou  pásku  je 
potřebné  ukládat  jiným  způsobem  než  data  na 
harddisk.

3. Operační systém19). Operační systém plní v počí‑
tačích  funkci  základního  programového  vybavení, 
které  zajišťuje  vlastní  funkčnost  počítače.  Kromě 
mnoha  dalších  důležitých  funkcionalit,  v  naší  kon‑
krétní  situaci  (ve  vztahu  k  datům  uloženým  na 
paměťových nosičích) zajišťuje operační systém vlastní 
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realizaci  pravidel  souborového  systému  (ať  už  přímo, 
tedy  v  jádru  operačního  systému,  nebo  pomocí 
dodatečných programových modulů/driverů).

4.  Aplikační  vrstva.  Aplikační  vrstvou  rozumíme 
vlastně  všechny  programy,  které  umožňují  uživateli 
provádět  s  pomocí  počítače  úlohy,  tedy  obecně 
zpracovávat  data.  Jsou  to  ty  programy,  které  uživatel 
používá  k  řešení  jeho  problémů,  např.  webové 
prohlížeče,  kancelářské  balíky,  grafické  editory, 
databáze  a  další.  Mezi  ně  patří  např.  i  program 
„Průzkumník”  z  MS  Windows,  byť  se  jeví  spíše  jako 
součást  operačního  systému  a  s  operačním  systémem 
se také instaluje.

To,  jak  s  daty  uživatel  pracuje,  určuje  právě  apli‑
kační  vrstva.  Jestliže  aplikace  požaduje  zapsat  nový 
soubor,  v  rámci  aplikace  se  vytvoří  sada  dat,  která 
daný  soubor  tvoří  (např.  data  dokumentu  MS Word) 
a  zadá  požadavek  na  operační  systém,  aby  tato  data 
uložil.  Operační  systém  data  z  MS  Wordu  vezme 
a podle pravidel  souborového  systému  je připraví  tak, 
aby  je  bylo  možné  zapsat  na  dané  fyzické  paměťové 
médium.

Při  standardní  práci  výpočetního  systému  se  na 
práci  z  daty  podílejí  hierarchicky  všechny  čtyři 
subsystémy/vrstvy.  Nicméně  to,  zda  je  ten  který 
soubor, který je uložen na fyzickém paměťovém médiu 
použitelný/viditelný  pro  vyšší  systémy/vrstvy,  je 
určeno  právě  pravidly  souborového  systému.  Jestli  je 
daný soubor zaznamenaný v něčem podobném, jako je 
„katalog  souborů”  souborového  systému,  tak  je 
soubor  viditelný  a  použitelný.  Jestli  je  ale  z  tohoto 
„katalogu” vyřazen,  operační  systém  již  nemá  žádnou 
možnost,  jak  se  k  danému  souboru  standardními 
postupy  dostat.  Vyřazením  souboru  z  „katalogu” 
souborového  systému  ztrácí  tento  souborový  systém 
veškeré  informace  o  souboru  a  již  jej  tedy  nemůže 
prostřednictvím  operačního  systému  nabídnout  ke 
zpracování aplikační vrstvě.

Platná data

Platná data  je skupina dat, která  jsou  jako platná 
označena  použitým  souborovým  systémem  a  tedy 
jsou  viditelná  a  použitelná  daným  operačním 
systémem  a  standardními  aplikacemi.  Jinak  řečeno, 
jsou to soubory a adresáře, které dostaneme při výpisu 
adresářové  a  souborové  struktury  (výpis  ʺkatalogu 
souborůʺ).  U  našeho  výše  uvedeného  příkladu  dat  na 
USB  Flashdisku  by  takový  výpis  v  prostředí  MS 
Windows mohl vypadat například následovně:

Respektive  textový  výstup  výpisu  souborové  a  ad‑
resářové struktury by mohl vypadat takto:

Na  tomto  místě  je  nutné  zmínit,  že  ne  všechna 
platná data (soubory)  jsou vždy viditelná pro běžného 
uživatele.  Do  toho,  kolik  a  jaká  data  uživatel  vidí, 
vstupuje v současných systémech možnost přidělování 
uživatelských oprávnění  a přístupových práv. Obecně 
nemá  běžný  uživatel  přístup  ke  všem  datům 
(souborům),  taková  práva  má  pouze  administrátor 
systému. Takže  jestliže mluvím o platných datech,  tak 
ve své podstatě mluvím o datech/souborech, ke kterým 
má oprávnění a tedy je vidí administrátor systému.

Abych byl úplně korektní,  tak pod pojmem platná 
data  lze  chápat  veškerá  data  (soubory),  která  jsou 
registrována/zaznamenána  v  použitém  souborovém 
systému (mají záznam v ʺkatalogu souborůʺ použitého 
souborového systému).

Platná data mohou být dále členěna podle různých 
kritérií. Těch kritérií může být  relativně hodně a vždy 
závisí  od  účelu,  pro  který  dané  kritérium  použijeme, 
resp.  podle  charakteristik,  které  lze u nich  zjistit  nebo 
podle  atributů,  které  si  o  datech  (souborech)  vede 
použitý  souborový  systém  nebo  použitý  operační 
systém.

Situace  s  rozdělením  platných  dat  do  různých 
kategorií  je  však  často  velice  komplikovaná,  protože 
kritéria,  podle  kterých  by  bylo  možné  jednotlivé 
kategorie  dat  jednoznačně  určit  v  aktuálně 
používaných systémech nejsou  jednoznačně stanovena, 
kategorizace  typů  a  druhů  souboru  není  standar‑
dizována.  Spolehlivé  určení  jednotlivých  kategorií  dat 
je  prakticky  vždy  úkolem  pro  podrobnou  a  někdy 
i časově a výpočetně náročnou analýzu.

Smazaná data

Smazaná  data  je  skupina  dat,  která  jsou  jako 
smazaná  označena  použitým  souborovým  systémem 
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20) Viz výše, část věnována "Hierarchii systémů"

21) Zdroj: https://www.analyticsvidhya.com/blog/2019/11/graphfeatureextractiondeepwalk/socialnetworkanalysis_graph/

a  tedy  nejsou  již  daným  souborovým  systémem  dále 
viditelná  a  tedy  také  již  nejsou  dostupná  daným 
operačním systémem a standardními aplikacemi.

Ke  smazaným  datům  je  nutné  dodat  dvě 
poznámky:

1.   Z  fyzikálních  principů  práce  paměťových 
médií  vyplývá,  že proces  zápisu dat na  tato média  je 
vždy pomalejší, než proces čtení. Změnit záznam tím, 
že  je  přepsán  něčím  „neutrálním„,  např.  nulami  nebo 
jedničkami, tedy že původní data jsou „přemazána„, je 
vždy  časově  náročnější  než  pouhé  jeho  čtení.  Z  toho 
důvodu  v  počítačích  při  smazání  souboru  prakticky 
standardně  nikdy  nedochází  ke  (pře/s)mazání  dat, 
které daný  soubor  obsahoval  (to  by  zabralo  v počítači 
hodně  času),  ale  smazaný  soubor  je  pouze vyřazen  ze 
seznamu  souborů  (”souborového  katalogu”)  daného 
souborového  systému  a  datový  prostor,  který  tento 
soubor  zabíral,  je  z  pohledu  souborového  systému 
označen  jako  neobsazený  a  tedy  vhodný  k  zápisu 
nových  dat/souborů.  Je  tedy  nutné  si  pamatovat,  že 
smazáním  souboru  nedochází  k  přepsání  dat  tohoto 
souboru, data samotná na paměťovém médiu zůstávají, 
jen  je  takový  datový  prostor  označen  jako  volný,  jako 
použitelný pro zápis nových dat.

2.   Prakticky  všechny  současné  operační 
systémy  nabízejí  uživatelům  „obezličku„  ‑  místo  v. 
„tvrdého„  mazání  souborů  standardně  přesouvají 
tyto  soubory  do  v.  „koše„.  Je  to  proto,  aby  se 
uživateli  nabídla  možnost  omylem  smazaný  soubor 
obnovit.  Je  tedy  nutné  si  pamatovat,  že  běžným 
smazáním  souboru  (do  ʺkošeʺ)  nedochází  k  jeho 
skutečnému  smazání  (tedy  uvolnění  souborem 
obsazeného prostoru pro zápis nových dat),  ale  jenom 
k  „přesunu„  těchto  dat  (ani  to  není  přesný  popis 
procesu,  ve  skutečnosti  se  samotná  data  nikam 
nepřesouvají,  ale  pro  zjednodušení  to  nebudu 
popisovat detailně) do zvláštního adresáře, který slouží 
jako  mezistupeň  před  „tvrdým„  vymazáním  souboru. 
Určitou  stinnou  stránkou  obezličky  zvané  „koš„  je  to, 
že jeho obsah časem zabírá hodně místa na paměťovém 
médiu  a  je  jej  nutné  čas  od  času  v.  „vysypat„. A  až 
„vysypání  koše„  je  proces,  kterým  jsou  data  reálně 
smazána  ‑  tedy  soubory  z  „koše„  jsou  vyřazeny  ze 
seznamu  souborů  daného  souborového  systému 
a  prostor,  který  zabírají,  je  poskytnut  k  využití  pro 
nová data/soubory.

Zopakuji  ještě  jednou  výše  uvedenou  definici: 
„smazaná  data  je  skupina  dat,  která  jsou  jako  smazaná 
označena  použitým  souborovým  systémem”.  Neznamená 
to,  že  jsou  ztracena  absolutně,  jenom  prostor,  který 
zabírají,  je  označen  jako použitelný pro nová data. Do 
doby,  než  je  tento  prostor  přepsán  novými  daty,  jsou 
data  pořád  zaznamenána  na  záznamovém médiu,  jen 
již  nejsou  přístupná  standardním  způsobem  přes 
souborový  a  operační  systém20).  Jestliže  ale  lze  použít 
nějaký  speciální,  nestandardní  způsob,  který  obchází 
pravidla  souborového  (a  operačního)  systému,  lze 
získat  přístup  i  k  datům,  která  byla  smazána  v. 
„natvrdo”,  tedy  která  byla  vyřazena  z  „katalogu” 
souborového systému.

Odvozená data

Jak  je  asi  zřejmé  z  předchozího,  v  platných  a  sma‑
zaných datech je potenciálně možné nalézt velmi velké 
množství různých informací. Některé z nich jsou přímo 
aplikovatelné  a  přímo  relevantní  pro  vyšetřování,  jiné 
však  je  potřebné  interpretovat,  případně  uvést  do 
vzájemných vztahů.

Asi  typickým a obecně známým příkladem mohou 
být  informace,  které  jsou  prezentovány  např  v  doku‑
mentech  MS  Word  a  vztahující  se  časovým  infor‑
macím,  které  jsou  zobrazovány  ve  vlastnostech 
souborů.  Velice  často  se můžete  setkat  se  situací,  kdy 
časové  údaje,  které  zobrazuje  MS  Word,  jsou  zcela 
nesmyslné.  Jak  je  uvedeno  na  následujícím  obrázku, 
datum  (poslední)  úpravy  souboru  (Modified) 
předchází  datum  vytvoření  (Created)  souboru  téměř 
o čtyři roky.

Výše uvedený příklad  je  typickou ukázkou situace, 
kdy zdánlivě přímo aplikovatelná  informace vyžaduje 
vysvětlení,  resp.  interpretaci  informací,  které  jsou 
(zcela  zřejmě)  v  podání  MS  Word  nepravdivé 
(objektivně musím uvést, že v poslední verzi programu 
Word  pro  Office  365  jsem  už  napodobné  nesmysly 
z dílny Microsoftu nenarazil).

Mezi  odvozená data patří  například  také výsledek 
analýz vzájemné komunikace různých subjektů a jejich 
zobrazování  ve  formě  např  interaktivních  síťových 
grafů21).
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V tomto případě (výše uvedený síťový graf) ani tak 
nejde o zcela novou informaci, kterou by nebylo možné 
(teoreticky)  dovodit  i  z  jednotlivých  informací,  ale 
jejich  vizualizace  podává  zcela  nový  a  přehledný 
pohled  na  věc  a  umožňuje  efektivně  a  rychle  dospět 
k dalším požadovaným informacím a závěrům.

Nicméně  i  obyčejná  statistická  data mohou  přinést 
relevantní informace pro vyšetřování,  jak  je vidět např. 
i  z  následujícího  grafu  ‑  časové  osy  (podle  časových 
informací  ze  souborového  systému),  kdy  v  tomto 
konkrétním  případě  je  zřejmé,  že  v  době  červenec  až 
říjen  2019  nebylo  s  daty  pracováno.  Tedy  závěr,  že 
s  daty  nebylo  v  srpnu  2019  pracováno,  je  odvozená 
informace,  která  vychází  z  časových  informací 
(metadat) souborového systému.

Odvozená data jsou tedy taková data, která vznikla 
z  platných  nebo  smazaných  dat.  Způsob,  jakým  jsou 
odvozená  data  získána  je  různý,  od  elementárních 
operací až po výsledky aplikace umělé inteligence (AI). 
Nicméně  výběr  konkrétního  způsobu  získání 
odvozených  dat  je  vždy  na  znalci  a  měl  by  být 
podložen relevantním zdůvodněním a použita metoda 
by měla být hodnověrná a ověřitelná.

Na toto téma by se dalo hodně diskutovat, zejména 
problematika  využití  prvků  AI  je  z  pohledu  dosa‑
hování  exaktnosti  výsledků  forenzní  analýzy  značně 
diskutabilní  a  seriózní  diskuse  kolem  použití  AI 
v oblasti forenzních věd se zatím moc nevede.

ZÁVĚR
Pro  správné  pochopení  toho,  čím  se  DFA  zabývá, 

jaké metody  a  postupy  používá  a  jak  využívat  její  vý‑
stuy,  je  klíčové  správně  definovat  předmět  DFA.  Jen 
tak  lze  správně pochopit definici DFA a  tím  i  správně 
pochopit a použít výstupy, které DFA poskytuje.

Na  základě  poznání  výjimečné  vlastnosti  digitální 
stopy, kdy její originál a kopie jsou identické, vzájemně 
zaměnitelné  a  tím  také  mající  stejnou  vypovídající 
a  důkazní  hodnotu,  dospějeme  k  závěru,  že  digitální 

stopa  je  informace.  Informace,  jako  nehmotná  entita, 
nezávislá na  její materiální  interpretaci,  tedy nezávislá 
na nosiči.

Jediným  specifikem  zůstává  skutečnost,  že  tato 
informace  je  kódována  binárním  kódem,  stručně 
řečeno  že  informace  je  digitální,  tedy  že  je  repre‑
zentována kódem, který je tvořen nulami a jedničkami. 
Pro  digitální  infromaci,  jako  pro  nehmotnou  entitu 
tedy  platí,  že  nezávisí  na  tom,  jaká  je  její  materiální 
interpretace,  tedy  jakým  materiálním  způsobem  jsou 
realizovány ty nuly a jedničky.

Ve  své  podstatě  není  rozhodující,  jak  a  na  jakém 
fyzikálním  základě  ty  jedničky  a  nuly  vznikly  (světlo 
nebo  tma, kladný nebo záporný elektrický náboj nebo 
magnetické nebo  elektromagnetické pole nebo  cokoliv 
jiného, co  je schopno rozlišit dva stavy určité veličiny). 
Podstatné  je,  na  základě  jakého  procesu  v  rámci 
výpočetního  systému  vznikly  a  jaká  informace  je  po‑
mocí nich kódována.

Ing.  Marián  Svetlík,  Sr.,  soudní  znalec,  pracuje  jako 
specialista na  digitální  forenzní  analýzu Czech Cybercrime Centre 
of Excellence na Masarykově univerzitě v Brně, přednáší informační 
bezpečnost  a  počítačovou  kriminalitu  na  vysokých  školách.  Je 
šéfredaktorem  časopisu  Digital  Forensic  Review,  členem  řídícího 
výboru  Institutu  pro  Digitální  Forenzní  Analýzu,  podílí  se  na 
mezinárodních  projektech  spojených  s  problematikou  Digital 
Forensic a Cybercrime. 
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ÚVOD
Když  se mi  někdo  ozve  s  žádostí  o  radu  nebo  po‑

moc, nebývá to z oblasti mobilních telefonů a většinou 
už vůbec ne se zařízeními se systémem Android. Před 
nedávnem mě  ale  kontaktoval  jeden  známý,  že má na 
stole asi 5 starších telefonů a jestli bych se na to nechtěl 
podívat.  Výjimečně  jsem  na  to  kývl  a  řekl  si,  že  si 
alespoň opráším své znalosti. Trochu to bylo dané tím, 
že  jsem zrovna  tou dobou měl na  testování  zapůjčený 
UFED a o to víc jsem si řekl, že to bude hračka.

Jednalo  se  o  starší  telefony  různých  značek  z  let 
2011‑2016  se  systémem  Android  v  různých  verzích, 
všechny  s  kódovým  zámkem,  ale  nebyly  šifrované. 
Zkušenost  mi  říkala,  že  bypass  kódových  zámků  by 
neměl u starších Androidu být zas takový problém. Ale 
opak byl pravdou. A tak vznikl tento článek, ve kterém 
bych  rád  objasnil  některé  základní  pojmy  z  analýzy 
mobilních  telefonů  s  operačním  systémem  Android. 
Rovněž  bych  se  rád  zamyslel  nad  možnými  postupy 
s  užitím  některých  specializovaných  aplikací.  O  apli‑
kacích pro mobilní  forenzní  analýzu už  jsem před pár 
lety jeden článek psal, ten byl ale zaměřený na to, jak se 
aplikace  uživatelsky  jeví  a  jak  se  s  ní  pracuje.  Dnes 
bych se rád podíval na to, jak nám aplikace dokáže být 
při  zajišťování  telefonů  skutečně  nápomocná  –  to  je 
důležitější  parametr,  než  vzhled  uživatelského 
rozhraní.  Situací,  kdy  se  technik  setká  s  odemčeným 
telefone,  ubývá  a  ubývat  i  dále  bude.  Napomáhají 
tomu  i  výrobci  telefonů,  kteří  při  úvodním  nastavení 
nutí  uživatele  si  alespoň  základní  ochranu  telefonu 
zapnout.

PRAXE
V  kanceláři  jsem  tou  dobou  totiž  neměl  jen UFED, 

ale  i  Magnet AXIOM  a  MOBILedit  Forensics  Express. 
Z  těch  nejznámějších  programů  mi  tedy  chyběl  jen 
Oxygen Detective, ale na  ten se podíváme snad někdy 

příště.  Brzy  se  snad  také  dočkám  testování  na  první 
pohled  slibného  software  od  korejské  firmy  Hancom 
s  názvem  MD  Next  a  MD  Red.  Toto  řešení  im‑
plementovala firma MCM Solutions do  svého nástroje 
Detego.  Výhodou  tohoto  řešení  je  i  možnost  po‑
kročilého zajištění jako JTAG nebo chip‑off, proto bych 
se mu  rád  věnoval  v  budoucnu  v  některém  z  dalších 
článků.  Kombinace  výše  zmíněných  nástrojů  dopo‑
mohla  k  zajištění  telefonů,  i  když  to  nebyly  jediné 
pomůcky, které jsem musel použít.

Základem je zjistit, jaký telefon vlastně držíme v ru‑
ce.  V  případě,  že máme  telefon  odemčený,  programy 
ho  zvládají  automaticky  detekovat  a  umí  také  rovnou 
nabídnout,  jakým způsobem  je možné data zajistit. To 
ale  neplatí  v  případě,  že  je  telefon  zamčený  a  nemá 
povolenou komunikaci  s  počítačem. Tam nastává  fáze 
ruční  identifikace modelu a možností, co s ním dál  lze 
dělat. Ve většině případů  lze najít model  telefonu pod 
baterií  nebo  na  jeho  zádech.  Setkal  jsem  se  ale  i  s  pří‑
padem,  kdy  model  nebyl  na  štítku  dostatečně 
identifikován  a  konkrétní  model  se  podařilo  zjistit  až 
pomocí identifikace chipsetu.

Na  internetu  lze  najít  celou  řadu  návodů  na 
zajištění dat z telefonu či různé úpravy software, které 
mohou  být  velkým  pomocníkem  k  zajištění  dat. 
Problém je, že u větších výrobců je možné, že se telefon 
vyrábí ve více modelových variantách a postupy se tak 
můžou lišit. Záleží i na verzi nainstalovaného systému. 
V  tomto  je  na  první  pohled  dobrý  UFED,  který  má 
předdefinované  modely  telefonů,  a  tak  technik  může 
získat dobrou představu o tom, co s daným zařízením 
lze dělat.  Bohužel  je  tento postup u  celé  řady modelů 
popsán  nesprávně  nebo  nedostatečně,  a  tak  je  bez 
dalších  znalostí možné,  že  i  telefon,  ze  kterého  by  šla 
data zajistit, zůstane odložen, protože pouze s pomocí 
návodu  v  UFEDu  s  ním  pracovat  nelze.  Dalším 
problémem je i to, že ne všechny modely telefonů jsou 
v nástroji definovány, a tak je nutné v případě modelu, 
který  v  UFEDu  není,  hledat  jeho  obdobu,  případně 
pátrat po návodech na vlastní pěst. Z tohoto pohledu je 
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lepší  mít  alespoň  obecné  znalosti  a  znát  základní 
pojmy  z  oblasti  mobilní  forenzní  analýzy,  a  tak  mít 
základní  přehled  o  běžných  postupech  zajišťování  dat 
z mobilních zařízení.

Odemčený mobil

Teď se ještě na chvíli vrátím na úplný začátek, tedy 
co  je  třeba  udělat,  pokud  se  dostanu  k  odemčenému 
telefonu,  jehož  obsah  chci  zajistit.  První  bodem  je 
pokusit se o vypnutí kódového zámku nebo jakéhokoli 
jiného  zabezpečení.  Druhým  velmi 
důležitým bodem je zapnutí  v. USB 
debuggingu, které napomůže k tomu, 
aby  mohl  být  telefon  zajištěný  přes 
ADB  –  k  tomu  se  ještě  vrátím. V  pří‑
padě  úspěchu  alespoň  v  jednom 
z  těchto  bodů  je  téměř  jisté,  že  se 
telefon  podaří  zajistit.  Následně  je 
vhodné  telefon  vložit  do  faraday 
bagu,  který  zabrání,  aby  byl  telefon 
smazaný  na  dálku  –  ideálně 
v kombinaci s režimem Letadlo.

Logická kopie

Data  z  mobilních  zařízení 
s  operačním  systémem  Android  lze 
zajistit  na  několika  úrovních.  První 
možností je logická extrakce. Nejedná 
se  o  klasickou  logickou  kopii  disku, 
jak  ji  známe  z  osobních  počítačů.  Zjednodušeně  lze 
tuto  možnost  popsat  jako  data,  která  lze  zálohovat. 
Tuto metodu zvládá většina forenzních nástrojů celkem 
bez  problému,  může  nám  být  dokonce  nápomocný 
i  software výrobce. Většinou  se  touto metodou podaří 
získat  vše  potřebné  –  volání,  zprávy,  fotografie, 
kalendář,  nebo  různá  aplikační data. O  tom,  jaká data 
lze  syn‑chronizovat,  rozhoduje  výrobce  aplikace,  ale  i 
toto  lze  v  mnoha  případech  obejít.  Lze  totiž  dočasně 
udělat downgrade na verzi  aplikace, ve které problém 
se  získáním  dat  nebyl.  Tato  metoda  je  ve  forenzních 
nástrojích  nazývána  jako  APP  downgrade  nebo  APK 
downgrade  a  nabízí  jí  všechny  tři  testované  nástroje. 
Podporované  aplikace  se  u  každého  nástroje  budou 
lišit.  S  logickou  extrakcí  souvisí  i  instalace  agenta/
aplikace  forenzního nástroje do  zajišťovaného  zařízení. 
Ten  dokáže  „přinutit“  zařízení,  aby  vydalo  více  uži‑
vatelských dat.

Kopie souborového systému

První metoda si v mnoha případech získává přístup 
pouze  k  obsahu  souboru.  Naopak  druhá  metoda  je 
akvizice  celého  souborového  systému,  tedy  možnost 
získat soubory jejich kopií – to už lze přirovnat k logic‑
ké  kopii  disku  na  základě  privilegovaného  přístupu  ‑ 
root.  Touto  metodou  jsme  schopni  zajistit  větší 
množství dat –  skryté  soubory, některá uživatelsky ne‑
přístupná data, nebo data smazaná (již neviditelná pro 
uživatele). Nejedná  se  však  o  carving dat,  hledání  hla‑

viček  smazaných  souborů,  ale  získání  obsahů  např. 
v databázích, které už uživatel telefonu nevidí.

V jedné z předchozích vět jsem zmínil root a v tady 
je  vhodné vysvětlit,  co  to vlastně  znamená. Vzhledem 
k  tomu,  že  Android  vychází  z  Linuxu,  využívá  také 
jeho  sadu  různých oprávnění ke  složkám a  souborům. 
S  prvním  zapnutím Androidu  vzniká  i  nový  uživatel, 
který  má  ovšem  omezená  oprávnění.  Pro  získání 
vyšších oprávnění je nutné být v pozici administrátora 
–  superusera.  Root  je  tedy  uživatelské  jméno  účtu, 
který  má  v  linuxovém  prostředí  přístup  ke  všem 

souborům a příkazům a pojem rootování je tedy proces 
získání  plného  přístupu  uživatele  root.  Uživatele  root 
je  možné  využít  pro  odinstalování  některých  sys‑
témových  aplikací,  či  další  individuální  úpravy 
systému.  I  proto  je  reálná  šance,  že  se  s  takovým 
telefonem setkáte. Uživatel bude preferovat trvalý root, 
v  případě  forenzních  činností  je  vhodné  využít  do‑
časného rootu, kde se všechny změny po restartu vrátí 
do  normálu  –  i  toto  řešení  lze  najít  ve  forenzních 
nástrojích,  konkrétně  v  UFEDu.  S  rootem  je  spojeno 
ještě pár úskalí, kterým se budu věnovat později.

Fyzická kopie

Poslední možností je fyzická kopie. Tak jako u počí‑
tačů  je  to  kopie  každého  bitu  v  paměti.  Zajistíme  tak 
všechny  oddíly  paměti  i  mimo  uživatelský  oddíl.  Je 
nutné následně pořízenou image rozparsovat, aby byla 
lidsky  čitelná. Tady  stojí  za  zmínku  to,  že Android ne 
vždy  využívá  běžné  počítačové  souborové  systémy, 
a  tak  je  možné,  že  některé  nástroje  si  s  vytvořenou 
image nebudou schopny poradit. Do Android verze 2.3 
byl  využívaný  souborový  systém  s  názvem  YAFFS, 
který  byl  později  vystřídaný  systémem  ext4.  Setkat  se 
ale můžete se systémy F2FS, RFS, JFFS2, ale i s běžným 
exFAT.  V  případě  fyzické  kopie  lze  obejít  kódový 
zámek telefonu, ale nelze obejít šifrovaní.
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Komunikační problémy

Telefon  nefunguje  jako  externí  disk,  proto  když  se 
zařízení připojí  k počítači,  není možné  s ním pracovat 
jako  s  klasickou  USB  klíčenkou  nebo  obdobnými 
zařízeními. Zapomenout  je  rovněž nutno na blokátory 
zápisu.  U  většiny  zařízení  musí  totiž  počítač  do 
telefonu  poslat  příkaz,  aby  s  ním  zařízení  vůbec 
komunikovalo.  Vzhledem  k  tomu,  že  různí  výrobci 
mají odlišná uživatelská prostředí, je nutné, aby počítač 
měl  nainstalované  potřebné  ovladače.  Ty  bývají 
součástí  instalací  forenzních  nástrojů,  ale  u  méně 
známých  značek  se  pro  správnou  komunikaci  s  počí‑
tačem občas budete muset porozhlédnout na internetu.

Starší  zařízení  využívala  ke  komunikaci  s  počíta‑
čem  protokol  UMS  (USB  mass  storage),  který 
umožňuje  přístup  ke  všem  užitečným  souborům. 
Problém  je,  že  k  paměti  je  nutné  mít  vždy  úplný 
přístup,  a  tak  tento  protokol  způsoboval  spousty 
uživatelských  problémů,  např.  v  podobě  padání 
aplikací. Telefon je vždy nutné připojit pomocí aktivace 
protokolu  na  zařízení,  což  je  v  drtivé  většině  případů 
spojeno  i  se  znalostí  kombinace  zámku  obrazovky. 
Novější  zařízení  využívají  MTP  (Media  Transfer 
Protocol)  a  PTP  (Picture  Transfer  Protocol),  které 
počítači  umožňují  přístup  jen  k  omezenému množství 
předem  definovaných  dat.  V  případě,  že  se  zařízení 
připojí k počítači, zobrazí se vybrané složky a data  lze 
následně  zajistit.  U  některých  zařízení  Samsung  je 
možné  díky  bezpečnostní  slabině  stáhnout  data  přes 
MTP bez  znalosti  kódového  zámku –  to  se  hodí  v pří‑
padě  šifrování  zařízení  nebo  zamčeného  bootloaderu. 
Zmíněné forenzní nástroje toto řešení nabízí.

Android SDK

I  při  využití  výše  zmíněných  nástrojů  je  ale  nanej‑
výš vhodné rozumět alespoň základním pojmům, které 
se  týkají  analýzy  mobilních  telefonů  se  systémem 
Android. Prvním z nich bude  rozhodně Android SDK. 
Software  Development  Kit  je  užitečnější,  než  jeho 
název napovídá. Obsahuje  totiž několik nástrojů, které 
umožňují  spolupráci  telefonu  s  počítačem  pomocí 
příkazového  řádku. Mimo  apkanalyzer,  díky  kterému 
je  možné  zkoumat  obsahy  aplikací  a  dalších  nástrojů, 
obsahuje  také  nástroj  adb,  neboli  Android  Debug 
Bridge.  Díky  ADB  je  tak  možné  třeba  i  instalovat 
aplikace,  ale  pro  nás  je  důležitá  především  možnost 
komunikace s počítačem. Pro tuto komunikaci je nutné 
mít zapnutý zmíněný USB debugging, který na pozadí 
spouští ADB daemon a soustavně hledá USB připojení. 
Pokud  zařízení  nemá  přístup  superuser  (root),  složky 
s  aplikačními  daty  nejsou  přístupné.  Na  rootnutých 
zařízeních běží ADB pod  root uživatelem,  a  tak umož‑
ňuje  přístup  ke  všem  souborům.  Několik  užitečných 
příkazů  umožní  vytvořit  zálohu  nebo  stáhnout  vy‑
brané složky.

Jak  jsem  již  popsal  výš,  UFED  zvládá  dočasné 
rootnutí  telefonu  a  tím  je  schopen  získat  z  některých 
zařízení  větší  rozsah  dat.  Pro  forenzní  analýzu  je 
zajímavé získání přístupu do složky /data, ve které jsou 
uloženy  soubory  aplikací.  Právě  do  této  složky  se  lze 
s root přístupem dostat přes ADB.

Recovery Image

Root  není  vždy  možný,  záleží  na  několika  okol‑
nostech,  které  je  před  rootem  nutno  ověřit  a  s  tím 
souvisí i pár dalších pojmů. Prvním z důležitých pojmů 
v  této  oblasti  je  bootloader.  Bootloader  je  jeden  z  od‑
dílů paměti a je to také první program, který se spouští 
okamžitě po zapnutí zařízení. Stará se o to, aby ostatní 
oddíly  paměti  byly  načteny.  Jeden  z  oddílů  je  také 
recovery.  V  případě  načtení  dat  z  recovery  oddílu  je 
telefon v  v.  recovery modu.  S ním  se uživatel  běžně 
setká při instalaci update nebo při kompletním mazaní 
dat  z  telefonu.  Standardní Android  recovery mode  je 
omezen  jen  na  určité  funkce.  Nalezneme  v  něm 
možnosti  update  z  SD  karty  nebo ADB,  factory  reset, 
restart systému a další. Jednou z možností je ale nahrát 
upravenou  recovery  image,  a  tak  získat  přístup 
k dalším funkcím. Mezi nejznámější upravené recovery 
image  patří  TWRP  (TeamWin  Recovery  Project)  nebo 
ClockworkMod recovery. Ty přináší do recovery modu 
funkce  jako USB mass  storage  na  interní  paměť  a  SD 
kartu, kompletní ADB přístup  jako root, přístup do ce‑
lého  souborového  systému apod.  S přístupem do  celé‑
ho souborového systému souvisí  i možnost odstranění 
kódového  zámku,  který  je  uložen  v  systémových 
složkách.  Důležité  je  upozornit,  že  s  vlastní  recovery 
image  nedochází  k  změnám  v  uživatelském  oddílu 
paměti.

K nahrání nové recovery image slouží fastboot nebo 
i  další  metody.  Fastboot  je  protokol,  který  je  součástí 
Android SDK a  je  také alternativou k  instalaci update. 
V  některých  případech  slouží  i  pro  odemknutí  boot‑
loaderu.  Pro  nahrání  nové  image  tak  postačí  připojit 
zařízení  přes  USB  a  zadat  několik  krátkých  příkazů, 
pro  odemknutí  bootloaderu  někdy  postačí  i  jeden 
příkaz.

Bootloader

Několikrát  jsem zmínil odemknutí bootloaderu. To 
napovídá,  že  bootloader  může  být  i  zamknutý,  a  tak 
může  znemožnit  nahrát  vlastní  recovery  image  a  při‑
náší  i  další  omezení.  Odemknout  bootloader  lze  u  za‑
řízení  některých  výrobců  provést  oficiálně,  ať  už 
pomocí příkazu, nebo například přes webové rozhraní. 
Odemčení bootloaderu ale způsobí kompletní smazání 
dat ze zařízení. V případě odemčeného bootloaderu  je 
rootnutí  telefonu  zpravidla  jednoduchým  úkonem. 
Zamčený  bootloader  už  může  způsobit  problémy. 
Zamknout bootloader  lze několika způsoby a ne vždy 
tak musí být překážkou k nahrání vlastní image. V pří‑
padě,  že  přístup  do  fastbootu  není  možný,  existují  i 
řešení výrobců, jak zařízení flashnout – jedním z nich je 
například  ODIN  od  Samsungu.  V  případě,  že  nelze 
bootloader  odemknout  žádnou  ze  známých možností, 
je  třeba  hledat  známé  zranitelnosti,  které  se  opět  liší 
u  každé  verze  systému  a modelu.  Stojí  za  zmínku,  že 
svůj  bootloader  nabízí  některé  forenzní  nástroje  a  pro 
zajištění  pak  není  nutné mít  zapnutý  USB  debugging 
a  zařízení  nemusí  být  odemčené.  Jedním  z  nich  je 
UFED.



Digital Forensic Review
PRAXE

DFR
22

2/
20
19

Zamčený  bootloader  (většinou  užívaný  operátory) 
nemusí  být  jedinou  překážkou  pro  nahrání  recovery 
image.  Další  ochranou  může  být  FRP  (Factory  reset 
protection).  FRP  je  řešení,  které  ochraňuje  zařízení 
v  případě  jeho  odcizení  a  obnovení  telefonu  do  továr‑
ního  nastavení,  kdy  pro  jeho  deaktivaci  je  nutné  znát 
údaje propojeného účtu Google. Před flashnutím nové 
recovery  image  je  tedy nutné ověřit,  zda  je bootloader 
odemčený  a  FRP  neaktivní,  jinak  by  mohlo  dojít 
k  poškození  zařízení.  UFED  i  Magnet AXIOM  nabízí 
svůj  baliček  recovery  image,  MobilEdit  balíček  nena‑
bízí,  ale  napomůže  ke  správnému postupu při  stažení 
vlastní recovery image.

Zranitelnosti

Mimo  zmíněné  běžné  postupy  lze  k  zajištění  dat 
využít několik zranitelností mobilních zařízení. Použití 
EDL  (Emergency  Download  Mode)  je  jednou  z  mož‑
ností, jak využít slabiny zařízení k jeho zajištění. EDL je 
speciální bootovací mod u zařízení běžících na chipsetu 
Qualcomm, primárně určené k  různým diagnostickým 
a  servisním  úkonům.  Umožňuje  čtení  paměti  na 
základě  strojových  instrukcí  procesoru,  a  tak  ze 
zařízení pořídit fyzickou kopii. Problémy tohoto řešení 
mohou  ale  nastat  již  v  momentě  samotného  přístupu 
do  EDL  modu.  U  některých  zařízení  toho  lze 
dosáhnout  správnou  kombinací  tlačítek,  jinde  bude 
potřeba  užití  speciálního  kabelu.  Mohou  nastat  i  ná‑
ročnější  případy,  kdy  je  potřebné  telefon  rozebrat 
a  pinzetou  zkratovat  v.  testpoint  body.  Poslední 
možností  je  do  telefonu  zaslat  příkaz  adb  reboot  edl, 
nebo  pomocí  fastbootu  fastboot  oem  edl.  Tímto  však 
ještě  cesta  nekončí,  následně  je  nutné  do  zařízení 
nahrát programmer, díky kterému je pak možné zahájit 
čtení dat na Firehose protokolu. Programmer je možné 
získat  na  internetu,  ale  forenzní  nástroje  jich  často 
celou řadu obsahují. Také umožňují nahrát do telefonu 
programmer  získaný  jinde,  a  tak  je  dobré  v  případě 
zajišťování  mít  forenzní  nástroj  po  ruce.  V  mém 
případě  jsem  musel  využít  testpointy,  abych  zařízení 
dostal  do  modu  EDL.  Přitom  UFED  mi  u  ana‑
lyzovaného  zařízení  radil,  abych  do  EDL  zařízení 
dostal  pomocí  kombinace  tlačítek.  A  i  když  jsem  ná‑
sledně  přišel  na  správnou  metodu,  nebyl  přesto 
schopný  fyzickou  kopii  zajistit.  I  Magnet  Axiom  dis‑
ponuje  programmery,  které  lze  doinstalovat  ve  formě 
balíčku,  ale  ani  s  ním  jsem  nebyl  úspěšný.  V  tomto 
ohledu  vyhrál  MobilEdit,  který  sice  neposkytuje 
(někdy zbytečný) návod,  jak konkrétní  telefon do EDL 
dostat,  ale  posloužil  svými  programmery  a  mně  se 
díky tomu z telefonu podařilo pořídit fyzickou kopii.

Mnoho  profesionálů  popisuje  úspěšné 
zajišťování  telefonu  jako  shodu  správných  náhod 
a  v  tomto  konkrétním  případě  to  mohu  jen  potvrdit. 
V  MobilEditu  mi  totiž  k  zajištění  dat  posloužil 
programmer, který nebyl určený přímo pro zajišťované 
zařízení. To jen potvrzuje fakt, že zajišťování dat z mo‑
bilních  zařízení  je  nepředvídatelné.  Magnet  ve  své 
dokumentaci  tuto  skutečnost,  že  lze  některé 
programmery  užít  na  více  zařízeních,  zmiňuje  a  zá‑
roveň  upozorňuje  na  fakt,  že  ne  všechna  zařízení 

Qualcomm  lze  touto metodou  zajistit.  Důležité  je  pak 
zmínit  i  to,  že většina zařízení kontroluje  elektronický 
podpis programmeru,  a  tak  se může  stát,  že  i  když  je 
programmer  určený  pro  daný  chipset,  nemusí  s  kon‑
krétním modelem fungovat.

Další  užitečnou  metodou  je  využití  LAF  (LG 
Advanced  Flash).  Správnou  kombinací  tlačítek  a  po‑
stupu, který je dobře popsaný v každém ze zmíněných 
forenzních nástrojů,  lze některé  telefony LG dostat do 
download modu a tak pořídit jejich fyzickou image.

Další  užití  download  modu  lze  uplatnit  na 
zařízeních s chipsetem MTK (MediaTek). Nástroje  jsou 
schopny  uživatele  správně  navést  k  pořízení  fyzické 
kopie  zařízení.  Zařízení  MTK  lze  v  některých 
případech  zajistit  i  v  recovery  modu  přes  SD  card 
backup  –  zajistí  standardní  logickou  extrakci  a  tato 
možnost může být dostupná i u jiných zařízení.

Zámek obrazovky

Rád  bych  se  ještě  krátce  věnoval  zámkům 
obrazovky.  Ty  znemožňují  jednoduchou  manipulaci 
s  telefonem,  a  tak  je  nutné  přistoupit  ke  složitějším 
metodám zajišťování. Existuje ale několik způsobů, jak 
lze zámky úspěšně obejít ( v. bypass). Na internetu lze 
pro  různé  verze Androidu,  zejména  starší,  najít  různé 
druhy  bypassu  zámků  a  dostat  se  tak  k  nastavení 
telefonu. Lze také soubory se zámky vymazat – to jsem 
zmiňoval  již  při  popisu  recovery  image.  Tím  se  ale 
samozřejmě  poruší  integrita  dat.  V  případě  užití 
zámků  obrazovky  od  vývojářů  třetích  stran  je možné 
mnohdy  obejít  zámek  pomocí  Safe modu,  po  restartu 
telefonu se totiž takový zámek v Safe modu nezobrazí.

JTAG, ISP, Chipoff

Poslední  a  velmi  specifickou  variantou  je  čtení 
paměti pomocí metod JTAG, ISP nebo chip‑off. Pomocí 
těchto  metod  lze  ze  zařízení  pořídit  fyzickou  kopii 
a  s  tou  pak  nadále  pracovat.  Některá  řešení  nabízejí 
možnost  čtení  i  zápisu  v  okamžiku  připojení  zařízení, 
a tak lze např. zámek obrazovky přímo v souborovém 
systému  smazat.  To  ale  rozhodně  neupřednostňujte 
před pořízením fyzické kopie. Všechna tato řešení jsou 
nepoužitelná  v  případě,  že  je  zařízení  šifrované. 
Naopak  mohou  být  užitečná  v  momentě,  kdy  je 
zařízení poškozené a není možné ho zapnout.

JTAG  je  zkratka  pro  Join  Test  Action  Group.  Po‑
drobněji  jsme se mu věnovali v  jednom z předchozích 
čísel  tohoto  časopisu.  Ve  zkratce  se  jedná  o  body  na 
základní  desce,  primárně  určené  pro  servisní  úkony, 
přes  které  je možné  zasílat  instrukce  procesoru,  a  tak 
pořídit  fyzickou  kopii  paměti.  ISP  (In  System 
Programming)  se  využívá  pro  připojení  eMMC  nebo 
eMCP  paměťového  čipu  za  účelem  stažení 
kompletního  obsahu  paměti.  Z  názvu  chip‑off  lze 
vyvodit  vyjmutí  paměťového  čipu  ze  základní  desky 
zařízení  a  jeho  následné  umístění  do  čtečky,  ve  které 
lze  pořídit  fyzickou  kopii  paměti. K  tomuto  řešení  by 
se  mělo  přistoupit  až  v  posledním  kroku,  kdy  se 
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v  předchozích  krocích  nepovede  zařízení  zajistit  žád‑
nou dostupnou metodou včetně JTAGu a ISP. Jedná se 
o  výrazný  hardwarový  zásah  do  zařízení  s  nikoliv 
nezanedbatelným rizikem zničení zařízení.

Pro  tyto  možnosti  slouží  jako  „můstek“  pro 
komunikaci  s  počítačem  v.  flash  boxy.  Z  těch 
nejznámějších  lze  jmenovat  Riff  Box,  Z3X  Box, 
Octoplus  nebo  Medusa.  Každý  box  podporuje  různé 
modely  telefonů,  a  tak  je  vhodné  využívat  jejich  kom‑
binace.  Zařízení  tohoto  druhu  však  nejsou  vytvořena 

primárně pro forenzní analýzu, ale pro servisní opravy 
telefonů.  Postrádají  tedy  jakoukoli  možnost  blokace 
zápisu  nebo  opatření  souborů  kontrolními  součty. 
Naopak  potěší  nižší  cenou,  velkým  množstvím 
podporovaných  zařízení  a  spoustou  kvalitních  rad  na 
diskuzních  fórech.  I  tak  se  v  oblasti  forenzní  analýzy 
nadále  využívají,  protože  úspěšnost  zajištění  dat  je 
vysoká. Na trhu se ale začínají objevovat i „forensically 
sound“  nástroje.  Jedním  z  nich  je  flasher  box  od  již 
zmiňované  firmy  Hancom  MD‑BOX/READER,  který 
by měl zmíněné slabiny eliminovat.

ZÁVĚR
Nakonec bych se rád vrátil k mému případu. Ze tří 

zařízení jsem musel pořídit fyzickou kopii pomocí ISP/
JTAG,  protože  toho  softwarové  nástroje  nebyly 
schopny.  Ve  zbylých  případech  se  zařízení  podařilo 
zajistit  pomocí  MobilEditu.  ISP/JTAG  metody  není 
nutné  se  obávat  a  není  k  nim  potřeba  nikterak 
přehnaně odborných znalostí.  Já osobně k napojení na 
body využívám VR‑TABLE od firmy Multi‑Com, díky 
kterému  odpadá  na  zručnost  a  praxi  náročné  pájení 
vodičů na desku telefonu. Schémata desek bývají dobře 
popsána  v  počítačovém  rozhraní  flash  boxu.  I  s  VR‑
TABLE  jsem měl ze začátku  trochu problémy, ale  je  to 
opravdu jen o cviku a po úspěšném připojení několika 
telefonů  se  pak  už  lze  na  další  telefony  připojit  v  řá‑
dech několika minut.

Obecně  platí,  že  nejlepší  nástroj  je  kombinace 
různých  nástrojů.  Jen  tak  lze  dosáhnout  vysoké 
úspěšnosti  při  zajišťování  a  analýze.  O  kvalitách 
UFEDu  rozhodně  nelze  pochybovat,  podporuje 
obrovské  množství  zařízení,  ale  občas  se  stane,  že 
konkrétní  zařízení  není  schopen  zpracovat.  Axiom  je 
komplexní  řešení  pro  zajišťování  a  analýzu  a  v  tomto 
měřítku  se  řadí  ke  špičce.  Jeho  podpora  telefonů  je 
velmi  dobrá,  a  tak  může  sloužit  jako  ideální 
univerzální  nástroj.  Pro  mě  je  ale  pro  tento  případ 
vítězem  MobilEdit,  se  kterým  jsem  nejen  úspěšně 

zajistil  zařízení, u kterých nebyl 
potřeba  JTAG/ISP,  ale  následně 
také  zvládl  rozparsovat  obrazy 
vytvořené  pomocí  těchto  řešení, 
což  se  například  Axiomu 
správně  nepodařilo.  Report 
z  MobilEditu  lze  vytvořit  ve 
formátu  UFDR  pro  Cellebrite 
Reader, který  je velmi kvalitním 
řešením  pro  prohlížení  dat. 
UFDR  je  navíc  podporován 
množstvím  ostatních  forenzních 
nástrojů, a tak lze data pořízená 
MobilEditem  analyzovat  spolu 
s  dalšími  stopami  ve  vámi 
preferovaném  forenzním  soft‑
ware.  Je  tedy  výborným  nástro‑
jem pro zajištění dat z mobilních 
zařízení  a  může  sloužit  právě 
jako  doplněk  k  nástroji,  který 
zajištění  mobilních  zařízení 
nezvládá.  Výhodou  MobilEditu 

je  i  podpora  aplikací  od  českých  vývojářů,  což  před‑
stavuje v českém prostředí nezanedbatelnou výhodu.

Dominik  Novák  je  nezávislým  expertem  v  oblasti  digitální 
forenzní  analýzy  mobilních  zařízení  a  eDiscovery.  Dlouhodobě  se 
specializuje na zařízení s operačními systémy iOS a macOS.
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Úvod
Pojem  digitální  triage  nemá  vhodný  český 

ekvivalent,  který  by  se  v  odborné  praxi  vžil.  Protože 
však  tento  termín  pochází  z  lékařského  prostředí 
a  označuje  proces  určení  priority  pacientů  s  ohledem 
na  závažnost  jejich  zdravotního  stavu,  mohli  bychom 
tuto  činnost  volně  opsat  jako  předvýběr  digitálních 
stop,  příp.  jako  třídění  digitálních  stop.  Jak  si  ale 
ukážeme  dále  v  článku,  ani  jeden  z  těchto  opisů 
nevystihuje přesně obsah a účel této činnosti.

Práce na živém systému
Ačkoliv  se  někde  můžeme  setkat  s  pojmem 

forenzní  triage,  není  toto  označení  s  odvoláním  na 
základní  atributy  digitální  forenzní  analýzy  přesné. 
Podíváme‑li  se  prakticky  na  jakoukoliv  prezentaci, 
příručku  či  návod  k  zajišťování  digitálních  stop  nebo 
k  digitální  forenzní  analýze 
obecně,  najdeme  všude 
zdůrazňovaný  požadavek  na 
zachování  integrity  digitální 
stopy  a  celou  řadu  opatření, 
kterými  je  nutno  zajistit,  že 
v  průběhu  zajišťování 
digitálních  stop  nedojde  ke 
změně  originálu.  Tento  klíčový 
požadavek vychází z požadavku 
na  opakovatelnost  a  přezkou‑
matelnost  závěrů  následné 
analýzy,  kteréžto  mohou  být 
ohroženy,  nebude‑li  tento 
vstupní  požadavek  splněn.  Je 
však nutné si uvědomit, že tento 
požadavek  může  být  za 
současného  stavu  technologic‑
kého  poznání  skutečně  splněn 
pouze  v  případě,  kdy  jsou 
zajišťována  data  z  vypnutého 
zařízení.  V  takovém  stavu 
zařízení  obsahuje  pouze  data 

uložená v trvalých pamětích a tato mohou být zajištěna 
bez jakékoliv jejich změny – buď demontáží nosiče dat 
a  pořízením  jeho  forenzní  binární  kopie  nebo  ze 
spuštěného  forenzního  operačního  systému  v  případě, 
že datový nosič ze zařízení demontovat nelze. Pro tyto 
případy  je  popsána  celá  řada  procesů  či  postupů, 
jejichž dodržení integritu digitální stopy zajistí, rovněž 
pak je pro tyto případy k dispozici celá řada HW i SW 
nástrojů, na open‑source i komerční bázi.

Výše  uvedené  postupy  však  nelze  zcela  aplikovat 
na  případy,  kdy  je  data  nutno  zajistit  ze  zařízení 
nalezeného či zpřístupněného ve spuštěném stavu (pro 
účely  tohoto  článku  záměrně  vynecháváme 
problematiku mobilních  zařízení,  která  vyžadují  zcela 
odlišný  přístup).  V  takovém  případě  totiž  nelze 
uplatnit  postup,  který  by  spolehlivě  a  ve  všech 
případech  zamezil  na  digitální  stopě  vzniku  změn, 
vyvolaných činnostmi k  jejímu zajištění. Už v případě, 
kdy  bychom  rezignovali  na  jakékoliv  zajišťování  dat 
z  běžícího  systému  a  aplikovali  vypnutí  systému 
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fyzickým odpojením  zdroje  napájení,  nemůžeme  zcela 
vyloučit  riziko  změn  způsobených  zejména 
nedokončenými  operacemi  zápisu  na  paměťová 
nařízení.  Při  použití  standardní ukončovací procedury 
operačního  systému  pak  již  dochází  ke  změnám  na 
datových  nosičích  vyvolaných  procesem  zajištění  dat 
zcela nepochybně.

Paradoxně  však  i  při  snaze  o  co  nejmenší  změnu 
originálního  stavu  dat,  tedy  při  okamžitém  vypnutí 
systému  –  ať  už  standardním  či  nestandardním  – 
dochází  k  výraznému  zásahu  do  digitální  stopy. Data 
uložená  v  trvalé  paměti  sice  mohou  být  změněna 
minimálně,  avšak  data  uložená  v  dočasné  paměti 
budou  trvale  ztracena.  A  protože  velikost  dočasných 
pamětí dnešních zařízení se pohybuje v řádu GB, nelze 
při  záměrné  ztrátě  takového  množství  dat  příliš 
hovořit  o  minimalizaci  zásahu  do  originální  stopy. 
Tomuto  se  přizpůsobily  i  existující  metodiky  pro 
zajišťování  digitálních  stop  a  zajišťování  dočasných 
( v.  volatile)  dat  na  běžících  systémech  dnes  patří 
k  běžným  součástem  procesů  k  zajištění  digitálních 
stop.

V  tomto  okamžiku,  kdy  je  evidentní,  že  při 
zajišťování  dat  ze  spuštěných  systémů  se  určitým 
změnám  původní  digitální  stopy  vyhnout  nelze,  se 
vraťme zpět k pojmu digital triage.

Co je digitální triage
Tak,  jak  se  informační  technologie  staly  integrální 

součástí  běžného  života  každého  člověka,  stává  se 
méně a méně často, že by se v rámci šetření incidentu – 
a příliš nezáleží na tom, zda se  jedná o rovinu trestně‑, 
občansko‑,  či  pracovně‑právní  –  nevyskytovaly 
prostředky  informačních  technologií.  Důsledkem  této 
skutečnosti  je  již po mnoho let narůstání objemu práce 
expertů  OČTŘ,  soudních  znalců  i  interních 
vyšetřovatelů.  A  ačkoliv  je  to  v  rámci  nastavených 
standardů,  procesů  či  zákonných  požadavků  obtížné, 
snaží  se  všechny  tyto  skupiny  vytěžování  zajištěných 
dat  zefektivnit  a  zrychlit.  Této  snaze  jde  na  jednu 
stranu  vstříc  technologický  pokrok  v  podobě  stále 

výkonnějších  analytických  pracovních  stanic,  na 
druhou  stranu  tuto  snahu  brzdí  nedostatek 
kvalifikovaných  lidských  zdrojů,  a  to  zejména 
v  některých  odvětvích.  Jedním  ze  způsobů,  jak  tento 
negativní  trend  alespoň  částečně  kompenzovat,  je 
provádění digital triage, tedy předvýběru a prioritizace 
digitálních  stop.  Přestože  je  digital  triage  často 
spojována se zajišťováním dat z běžících systémů a čas‑
to  je  tento  pojem  zaměňován  či  slučován  se  zajišťo‑
váním volatile dat, neuplatňuje se triage zdaleka pouze 
v  této  oblasti.  Proto  je  vhodné  si  na  začátku  stanovit 
dvě základní kategorie.

První  z nich  je  triage  již  zajištěných dat,  zpravidla 
pořízených  forenzních  bitových  kopií.  Ač  by  se  jako 
protiklad  zajišťování  živých  dat  nabízel  termín  „dead 
triage“,  ujalo  se  v  literatuře  spíše  označení  „post‑
mortem  triage“.  Jejím  úkolem  je  stanovení  priorit  ve 
zpracování velkého množství dat tak, aby byla v první 
řadě  zpracována  ta  data,  u  kterých  existuje  nejvyšší 
pravděpodobnost  pozitivního  nálezu  ve  vztahu 
k  šetřené  věci.  V  řadě  případů  totiž  není  nutné 
zpracovat  veškerá  zajištěná  data,  ale  už  jen  jejich  část 
může  poskytnout  důkazy  dostatečné  vzhledem 
k  šetřené  věci.  V  takovém  případě  by  bylo 
pochopitelně  výhodné  provádět  podrobnou  analýzu 
právě  nad  stopami,  kde  je  nalezení  takového  důkazu 
nejpravděpodobnější. Post‑mortem triage  je však spíše 
otázkou managementu práce  forenzní  laboratoře  a bu‑
deme se  jí věnovat v některém z dalších  článků. Nyní 
se zaměříme výhradně na live triage.

Live triage
Při  zajišťování  dat  na  místě  existuje  pochopitelně 

snaha  zajistit  veškeré  potencionální  zdroje  digitálních 
stop.  To  pramení  ze  skutečnosti,  že  pouze  v  malém 
množství  případů  jsme  seznámeni  předem  s  obsahem 
nosičů informací a běžně tedy nejsme schopni posoudit 
jejich  relevantnost  k  šetřené  věci.  Jeví  se  tedy 
výhodnější  zajistit  co  nejvíce  stop  a  problém 
zpracování  velkého  množství  dat  a  vyloučení 
nerelevantních  zdrojů  posunout  až  do  fáze  analýzy 

v  prostředí  forenzní  laboratoře, 
kde máme  buď  k  dispozici  více 
zdrojů  (lidských,  časových 
i  technických),  než  v  průběhu 
zajišťování,  nebo  vědomí,  že 
proces  zpracování  zajištěných 
dat  bude  realizovat  někdo  jiný, 
čímž  se  problému  přetížení 
nadměrným  množstvím  stop 
elegantně zbavíme.

Ve  stále  větším  množství 
případů  ovšem  nejsme  a  nebu‑
deme  schopni  zajistit  veškeré 
potencionální  digitální  stopy. 
Tento  stav  může  být  zapříčiněn 
řadou  faktorů  –  např.  per‑
sonálním (alokovaný expert není 
schopen  nepřetržité  práce  po 
neomezeně  dlouhou  dobu), 
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technologickým  (na  místě  se 
nachází  takový objem dat, který 
je  zjevně  nezpracovatelný  nebo 
nezajistitelný),  provozním  (ke 
zdroji  dat  je  umožněn  přístup 
jen  na  omezenou  dobu)  nebo 
operačním  (příliš  dlouhá  doba 
zpracování  dat  může  ohrozit 
navazující  činnosti).  V  těchto 
případech  je  pak  nutné  stanovit 
prioritu  zařízení,  z  nichž  se 
budou  data  zajišťovat 
s vědomím, že u zařízení s nižší 
prioritou nemusí k zajištění dojít 
nebo u některých/všech zařízení 
dojde k zajištění pouze části dat.

Na  stanovení  těchto  priorit 
se může  podílet  několik  vstupů. 
V  první  řadě  jsou  to  informace 
ve  fázi  plánování  úkonu  zajiš‑
tění získané z jiných zdrojů. Jako 
další  lze  pak  na  místě  využít 
zkušeností  a  kvalifikovaného 
odhadu  experta,  který  zajištění 
dat  provádí.  A  v  neposlední 
řadě,  zejména,  pokud  se  předchozích  dvou  vstupů 
nedostává, můžeme využít přímo na místě prostředků 
live triage.

Pojďme se nyní pokusit vydefinovat několik úkonů, 
které v rámci live triage přicházejí do úvahy pro běžné 
použití,  byť  kdokoliv  ze  čtenářů  by  ze  své  praxe 
nepochybně  dokázal  přijít  i  s  podstatně  specifičtějšími 
úlohami:

• pořízení pouze logické kopie disku počítače

•  zajištění  dat  pouze  z  vybraných  složek  (typicky 
uživatelské adresáře Windows)

•  zajištění  konkrétního  výběru  dat  na  základě 
stanovených  podmínek  (typ  souboru,  přípona,  veli‑
kost, datum vytvoření či změny)

• prověření výskytu klíčových slov

• prověření výskytu souborů dle hash listu

Úlohy  jsou  záměrně  seřazeny  od  nejobecnější 
s  potencionálně  největším  množstvím  zajištěných  dat, 
až  po  úlohy  poměrně  konkrétní.  A  zatímco  první  tři 
uvedené  mohou  posloužit  především  v  případě,  kdy 
není  možné  pořídit  standardní  fyzický  obraz  disku, 
poslední  nám  pak  spíše  pomohou  z  velkého  výběru 
určit  potencionálně  relevantní  zdroje  dat  k  dalšímu 
zajištění.

Nástroje pro live triage
Na  drobný  problém  můžeme  narazit  při  pokusu 

o praktickou  realizaci výše uvedených úkonů. Protože 
se  nejedná  o  zásadně  složité  úlohy,  nabízí  se možnost 
využití  některé  z  forenzních distribucí Linuxu. Velkou 
výhodou  tohoto  řešení  je  cena.  Nevýhody  lze  spatřit 

zejména  v  tom,  že  nabootováním  do  forenzního 
systému  přijdeme  o  volatile  data  a  jejich  zajištění  je 
tedy  nutno  řešit  jiným  způsobem  (např.  kombinací 
různých  open  source  nástrojů,  např.  od  NirSoftu). 
V  neposlední  řadě  obsluha  takovýchto  systémů 
vyžaduje poměrně značné znalosti a zkušenosti.

Druhou  variantou,  kterou  nelze  opomenout,  je  po‑
užití kvalitních duplikátorů (Tableau, Di o, Logicube či 
MediaImager), které větší či menší část požadovaných 
úloh zvládnou. Zde však nad výhodou snadné obsluhy 
jednoznačně  převažují  negativa.  Tato  zařízení  jsou 
poměrně  nákladná  a  v  prvé  řadě  se  využívá  jejich 
výkonu  k  vytváření  forenzních  binárních  kopií. 
Vytěžovat  je  tedy  prováděním  triage  se  nejeví  jako 
efektivní.  Navíc  jsou  poměrně  rozměrné,  a  vyžadují 
vlastní  napájení.  Stejně  jako  v  předchozím  případě 
zůstává problém zajištění volatile dat.

Poslední alternativou je specializovaný jednoduchý 
SW,  který  by  bylo  možné  spustit  přímo  na  běžícím 
zařízení  a  pomocí  kterého  by  bylo  možno  zajistit 
nejprve volatile data a následně provést triage. V tomto 
segmentu  byl  poměrně  dlouho  leadrem  EnCase 
Portable.  S  omezeními  Microsoftu  ohledně  prodeje 
bootovatelných  USB  disků  a  celkově  se  zaostáváním 
mateřského  produktu  dnes  existuje  v  podstatě  pouze 
ve  formě  flash  disku  vygenerovatelného  pomocí 
EnScriptu. Druhou alternativou je využití bootovatelné 
verze  OSForensics,  kde  se  ale  opět  připravíme  o  za‑
jištění volatile dat a opět je vyžadována poměrně znač‑
ná odborná znalost obsluhy.

Pokud  tedy  budeme  hledat  kompletní  řešení  pro 
zajištění  volatile  dat  a  triage,  které  je  současně 
jednoduché  na  obsluhu  i  bez  expertních  znalostí, 
skončíme  u  britského  Detego  Field  Triage.  Jedná  se 
o jeden z modulů forenzní platformy Detego. Tento SW 
umožňuje  z  libovolného  USB  flash  disku  či  externího 
SSD disku vytvořit poměrně výkonný nástroj na triage, 
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a  to  současně  v  přímo  spustitelné  (Windows)  i  boo‑
tovatelné  verzi  (Windows,  Linux  a  některé  počítače 
Apple).  Samotná  aplikace  pak  umožňuje  jak  zajištění 
volatile  dat  (obraz  RAM,  systémový  profil  vč. 
informací  o  HW,  síťová  spojení,  informace  o  spuš‑
těných procesech data z registrů apod.),  tak provedení 
triage.  Podporuje  vykopírování  pouze  definovaných 
složek,  vybraných  souborů  na  základě  zadaných 
kritérií,  kontrolu  proti  hash  listům  nebo  ověření 
výskytu  klíčových  slov.  Pomocí  aplikace  pak  lze 
pořídit  jak  logickou,  tak  fyzickou  image  celého  disku. 
Velkou výhodou je možnost uložení předdefinovaných 
profilů  (tedy  jaká  data  a  v  jakém  rozsahu mají  být  ze 
zařízení  zajištěna)  a  ke  spuštění  aplikace  a  zajištění 
požadovaných  dat  tak  v  ideálním  případě  postačuje 
přítomnost  někoho,  kdo  umí  připojit  flash  disk 
a  spustit  aplikaci.  Přitom  je  zachována  možnost  vše 
konfigurovat  až  v  průběhu  zajištění  a  rozsah 
zajištěných  dat  tak  v  reálném  čase  přizpůsobovat 
nastalé  situaci.  Za  zmínku  pak  určitě  stojí  možnost 
prohlížení  některých  jednoduchých  reportů  ještě 
v  průběhu  zajišťování  –  za  všechny  uveďme  např. 
zjištěná  uložená  uživatelská  jména  a  hesla.  Jedinou 
nevýhodou  je  pak  cena,  která  o  několik  dolarů 
přesahuje již výše uvedený OSForensics.

Výhled
Provádění  live  triage  dosud  rozhodně  není  pevně 

ukotveno  v  procesech  zajišťování  dat  a  následné 
forenzní analýzy. S tím, jak se ale klíčová data ve valné 
většině případů stěhují do mobilních zařízení a obrazy 
disků  osobních  počítačů  se  stávají  jen  náročně 
zpracovatelným  přívažkem  s  mnohdy  pochybnou 
výtěžností,  lze  s  poměrně  vysokou  mírou  jistoty 
predikovat,  že  tato  dílčí  disciplína  získá  do  budoucna 
na  důležitosti.  Nezbývá  než  doufat,  že  na  tento  trend 
budou  reagovat  i  výrobci  forenzních  nástrojů  a  nepře‑
sunou své zájmy k mobilním zařízením zcela a úplně.
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Časopis  Digital  Forensic  Review  vychází  2x  ročně, 
zpravidla koncem 1. a 3. čtvrtletí. K těmto datumům se 
primárně  vážou  i  termíny,  které  jsou  uvedeny  dále 
v textu.

Redakce  časopisu  Digital  Forensic  Review  přijímá 
návrhy  na  publikaci  Vašich  příspěvků  zásadně 
v  elektronické  podobě  a  primárně  e‑mailem  šéf‑
redaktorovi  (svetlik@df‑pro.cz),  případně  jakýmkoliv 
jiným  způsobem  na  kontaktní  adresy  Institutu  pro 
Digitální forenzní analýzu (www.idfa.eu/kontakt/).

Příspěvky zaslané do redakce k publikaci podléhají 
recenznímu  řízení  (v  případě  jejich  zařazení  do 
kategorie ʺMetodikaʺ, ʺPraxeʺ nebo ʺDiskuseʺ).

S  příspěvkem  musí  být  zaslány  také  kontaktní 
údaje  autora  (autorů)  tak,  aby  bylo  možné  s  nimi 
vypořádat  připomínky  recenzentů  a  zaslat  informaci 
o rozhodnutí ve věci přijetí příspěvku k publikaci.

Konečné  rozhodnutí  o  zařazení  příspěvku  do  ča‑
sopisu  je  plně  v  kompetenci  redakční  rady  časopisu 
včetně  určení  toho,  ve  kterém  čísle  bude  uveřejněn 
(např. z důvodu tématické celistvosti čísla). Uveřejnění 
příspěvku v určitém  čísle  časopisu  je  tedy podmíněno 
domluvou s redakční radou a v případě souhlasu musí 
být  příspěvek  zaslán  nejméně  1  měsíc  před 
plánovaným vydáním daného čísla.

Příspěvky přijímáme k  recenznímu  řízení  ve všech 
běžných  formátech,  preferujeme  ovšem  některý  z  edi‑
tovatelných.

Článek musí obsahovat:

Nadpis

(případně) Podnadpis

Autor (autoři)

Anotace a klíčová slova

Anotace a klíčová slova v Angličtině

Text článku

Fotografie autora (autorů)

Krátké CV ʺO autoroviʺ (přibližně 1 odstavec)

K publikaci přijímáme články psané v českém nebo 
slovenském jazyce.

Redakce  neprovádí  jazykovou  korekturu  textu.  Za 
jazykovou a odbornou úroveň příspěvku odpovídá au‑
tor. Redakce provádí  pouze  typografickou úpravu pří‑
spěvku tak, jak byl schválen k publikaci.

Rozsah článku  je  cca 4‑10  stran  (v oddůvodněných 
případech  lze domluvit  i  jiný  rozsah). Obrázky  (a  jiné 
grafické  prvky)  společně  s  jejich  popisem  vkládejte 
přímo  na  patřičné  místo  přímo  do  textu,  ale  navíc 

určitě  přikládejte  jako  samostatné  soubory 
v maximálním rozlišení k souboru s  textem příspěvku 
tak,  aby  byli  identifikovatelé  v  souladu  s  jejich 
označením  v  textu  příspěvku  (např.  Obr_1.jpg). 
Obrazové  přílohy  příspěvku  zasílejte  v  běžných 
rastrových formátech.

V  případě  technických  problémů  s  formátem 
příspěvku  nebo  formátem  obrazové  přílohy  budete 
požádáni  o  spolupráci  a  o  případnou  změnu  formátu 
dodaných dat.

V  případě  přijetí  příspěvku  a  jeho  zařazení  do 
akuálního čísla může autor požádat o náhled tiskového 
náhledu  svého  příspěvku.  Tuto možnost  je  nutné  pře‑
dem domluvit  s  redakcí  časopisu  s  dostatečným před‑
stihem  (přibližně  1 měsíc  před plánovaným vydáním) 
tak,  aby  bylo možné  realizovat  případné  typografické 
úpravy.

Autor příspěvku prohlašuje, že zaslaný příspěvek 
není zatížen jinými právními překážkami a odpovídá 
za případné právní nebo jiné problémy, které mohou 
publikací  příspěvku  v  časopise  Digital  Forensic 
Review vzniknout.

Pro  informace  o  možnosti  využití  reklamního 
prostoru časopisu kontaktujte redakci.

Pokyny pro autory
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