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V  dnešním  úvodním  článku  přímo  navážeme  na  první  článek  z  minulého  čísla.  Od  obecných  atributů  forenzní 
analýzy  se  posuneme  již  konkrétněji  do  oblasti  digitální  fornzní  analýzy  a  rozebereme  si,  jak  se  některé  výše 
zmíněné obecné atributy promítají do specializace analýzy digitálních stop. Myslím, že na konkrétních příkladech, 
jak  se  požadavky  na  forenzní  práci  podepisují  na  složitosti  digitální  forenzní  analýzy  je  vidno,  že  to  není  právě 
jednoduchý obor.

Některé atributy digitální forenzní analýzy (Ing. Marián Svetlík, Sr.)            5

Vždy  paltilo  a  bude  platit  i  nadále,  že  jednou  ze  základních  podmínek  úspěšného  znaleckého  zkoumání  jsou 
kvalitně  zajištěné  stopy. To  se  vztahuje  ke  všem druhům kriminalistických  stop,  ty  digitální  nevyjímaje.  Již  jsme 
v našem časopisu toto pravidlo zmínili několikrát a dnes tomu nebude jinak.

Aby bylo možné kvalitně zajistit digitální dtopy, nelze k tomu použít lupu, jak tomu bylo od dob p. Holmse. Digitální 
stopy  jsou  latentní  a  pro  jejich  zajištění  forenzně  korektním  způsobem  je  nutné  specifické  vybavení.  Mohu 
zodpovědně  říct,  že  se  zajišťováním  digitálních  stop máme  v  Institutu  pro  digitální  forenzní  analýzu mnoholeté 
zkušenosti. Článek o  tom,  jak by mělo vypadat  takové pracoviště, které má na starosti  tuto důležitou část  (nebo 
předpoklad) digitální forenzní analýzy, vychází právě z našich zkušeností.

Výbava laboratoře pro zajišťování digitálních stop            15

I náš další článek se vlastně věnuje zajištění digitálních stop. Jedná se o velice stručný popis produktu, který  je 
pravděpodobně  nejčastěji  pro  tuto  činnost  používán    FTK  Imager  od  firmy Access  Data.  Je  to  stručný  a  jed
noduchý  návod,  jak  tento  produkt  použít  při  forenzně  korektním  zajišťování  operační  paměti  počítačů  a  při 
pořizování  forenzních obrazů disků (a ekvivalentních datových úložišť). Skutečně se  jedná  jen o základní,  rychlý 
návod (kterému se říká "Quick Reference Guide").

Vážení čtenáři!

Po drobných peripetiích se Vám dostává do rukou další číslo časopisu, který je věnován digitální forenzní analýze. Opět, jak tomu bylo i s mi‑

nulými  čísly,  s  mírným  zpožděním,  za  co  se  Vám  omlouváme.  Není  to  jednoduché  povedle  našich  ʺstandardníchʺ  pracovních  povinností 

věnovat  čas  i  psaní  článků  a  jejich  ʺvysázeníʺ  do  formy,  za  kterou  bychom  se  nemuseli  stydět.  Jsou  to  hodiny  a  hodiny  u  počítače.  Takže 

děkujeme za Vaši shovívavost.

V tomto čísle se sešli příspěvky, které jsou většinou, byť ne úmyslně, zaměřeny na problematiku zajišťováni digitálních stop. Může se zdát, že 

to není tak zajímavá oblast. Ba dokonce se to někomu může zdát triviální. Myslíme si ale, že že to  je  jedna z klíčových oblastí, které se ale 

nevěnuje odpovídající pozornost. Jsem přesvědčen, že se problematice zajištění digitálních stop nevěnujeme naposled.

Přeji Vám zajímavé čtení a užitečné informace a nám přeji, abyste nám zůstali věrní. My proto v rámci našich možností uděláme vše, co bude 

možné.

Marián Svetlík

FTK Imager  Quick Reference Guide (Zajišťování digitálních stop)           23

Tentokráte nabízíme ke čtení trochu jiný zdroj informací o digitální forenzní analýze. Je hodně neformální, ale zato 
pravděpodobně mnohem aktuálnější  a  pestřejší    je  to  portál  Forensic  Focus. Aktuálně  asi  nejhodnotnější  zdroj 
informací a poznatků široké základny členů  většinou specialistů z praxe. Nahlédněte!

Forensic Focus  Stojí za přečtení            27
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1)https://issuu.com/digitalforensicreview/docs/dfr_2_2018

2)Vyhláška MSp č.123/2015 Sb.

3)https://apps.odok.cz/attachment//down/2ORNAUABJENS

4)A neodpustím si kritizovat navrhovatele nového zákona o znalcích, který roli digitálních technologií ve společnosti zjevně nepochopil a podle toho 
vypadá i návrh prováděcích vyhlášek. A to jsem měl možnost přispět svými návrhy v připomínkovém řízení k danému návrhu vyhlášky, avšak bez 
jakékoliv reakce nebo vypořádaní se s připomínkami ze strany navrhovatele.

5)Vřele doporučuji zobrazit si obrázek z následujícího odkazu, který znázorňuje vývoj verzí (tzv. distribucí) Linuxu v čase  je to fascinující! https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Linux_Distribution_Timeline.svg

Úvod
V minulém  čísle Digital  Forensic  Revue1)  jsem psal 

o  základních  atributech  forenzní  analýzy  z  obecného 
pohledu.  Dnes  bych  chtěl  aplikovat  některé  výše 
uvedené  atributy  na  problematiku  digitální  forenzní 
analýzy  (DFA). Nelze  se přirozeně vyjádřit  komplexně, 
avšak  doufám,  že  určité  poznatky  k  některým  uvede‑
ným atributům budou prospěšné.

Jsem  přesvědčen,  že  většina  z  toho,  co  je  dále 
uvedeno,  je  odborníkům  v  oblasti  známo,  proto  bych 
doporučil následující čtení spíše pro naše „klienty“, pro 
objednatele  posudků,  případně  jako  inspiraci  a  případ‑
nou argumentaci pro účely diskusí s nimi.

Profesionalita. 
V  souvislosti  s  problematikou  digitální  forenzní 

analýzy  je  z  pohledu  profesionality  asi  tím  prvním 
problémem, na který se snažím veřejně upozorňovat už 
dlouhou  dobu,  nesmírně  široký  profesní  záběr  celé 
oblasti informačních technologií. S tím se spojuje také 
problém  ohromné  dynamiky  rozvoje  a  aplikací  digi‑
tálních  technologií. S  tím  také  jednoznačně souvisí  sku‑
tečnost,  že  již  nelze  najít  „obecného”  odborníka  na 
digitální  technologie a  tedy  i „obecného” odborníka na 
DFA.  Dnes  už  mají  digitální  technologie  tak  široké 
možnosti uplatnění, že na každou jednu oblast  je  jeden 
odborník  málo  a  to  nemluvím  o  nových  aplikacích, 
které vznikají téměř každým dnem.

Aniž  bych  to  chtěl  zlehčovat,  tak  jako  přirovnání 
vždy používám tvrzení, že na medicínu také neexistuje 
jeden  odborník,  který  by  byl  schopen  odborně 
obsáhnout  celou  oblast.  Jsou  ustanoveny  znalecké 
obory,  které  mají  podle  aktuálně  platné  vyhlášky2) 
i více než 10 odvětví (např.  právě zdravotnictví). V ná‑
vrhu  nové  vyhlášky  k  novému  zákonu  o  znalcích3)   
(kde  už  konečně  figuruje  i  obor  „Informační  a  komu‑
nikační  technologie”,  ale  k  navržené  skladbě  odvětví 

k  tomuto oboru  se  radši  vyjadřovat nebudu),  jsou  jiné 
obory členěny dokonce i na kolem dvaceti odvětví.

Šíře  záběru  a  dynamika  rozvoje  a  aplikací  digi‑
tálních technologií v těch nejširších oblastech činnosti 
společnosti  klade  nesmírně  vysoké  nároky  na  spe‑
cializaci  odborníků,  jaké  nejspíše  nelze  zaznamenat 
u žádného jiného oboru znaleckého zkoumání4).

Abych byl konkrétní a přiblížil situaci realitě, uvedu 
pouze několik příkladů. Tím prvním a z pohledu uživa‑
telů  asi  nejviditelnějším,  jsou  operační  systémy 
počítačů.  Složitost  každého  jednoho  z  nich  je  v  sou‑
časnosti  již  natolik  vysoká,  že  prakticky  neexistuje 
jeden  odborník,  který  by  do  podrobností  znal  byť 
jenom jeden operační systém, a to už nemluvím o jejich 
verzích.  Jenom  namátkou  uvedu,  že  v  současnosti  se 
stále  setkáváme  např.  u  nejznámějšího  u  nás  operač‑
ního systému MS Windows s verzemi 95, NT 4.0, 98, 98 
SE, ME, 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Server 
2012, Server 2016, Windows Compact, 8, 8.1, 10, CE, RT, 
cca  sedm  verzí  Windows  Mobile,  cca  čtyři  verze 
Windows  Phone  a  další  verze  výše  jmenovaných. 
Společně  tak  se  ještě  pořád  v  praxi  DFA  setkáváme 
s  více  než  30  různých  variant  a  verzí  jenom  ope‑
račního  systému  MS  Windows.  Pro  uživatele  to  je 
zdánlivě  jednoduché,  pořád  jsou  to  přece  ta  samá 
„mikrosoftí  okna”.  Jen  málokdo  si  uvědomuje,  jaké 
propastné  technologické  rozdíly  se  pod  jednotlivými 
verzemi skrývají.

A  to  nemluvím  o  dalších  používaných  operačních 
systémech  z  produkce  např. Applu, Googlu, množství 
verzí  populárního  operačního  systému  Linux5)  a  dal‑
ších,  se  kterými  se  běžně  při  znaleckém  zkoumání 
můžeme setkat. Dovede si vůbec někdo představit,  jak 
velký  tým  je nutný pro  to,  aby bylo možné obsáhnout 
tak  širokou  oblast?  A  to  musím  k  tomuto  problému 
přidat  skutečnost,  že  z  hlediska  kvalifikačních  poža‑
davků  se  nejedná  o  uživatelskou  a  ani  admi‑
nistrátorskou  znalost  daného  operačního  systému,  ale 

Některé atributy digitální forenzní analýzy

Anotace:
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6)Tady  už  nebudu  vyjmenovávat  příklady  souborových  systémů  ale  jenom  uvedu  odkaz  na  wikipedii,  kde  je  uvedeno  mnoho  desítek  různých 
souborových systémů, se kterými se potenciálně znalec v oboru DFA může potkat : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_systems

7)Problém  toho,  že  znalci  z  různých  důvodů  odmítají  zpracování  znaleckých  posudků,  byl  jmenovitě  uveden  v  důvodové  zprávě  nově 
připravovaného zákona o znalcích, který byl aktuálně (počátek roku 2018) projednáván v parlamentu. Proto i dikce nového zákona je formulována 
mimo jiného i způsobem, který se snaží této tendenci v maximální možné míře zabránit a aby byli znalci maximálně nuceni ke zpracování posudků 
pod hrozbou sankcí.

8)Zejména §11, odst. 3 a § 12, odst. 1 aktuálně platného zákona 36/1967 Sb.

9)Na  tomto místě nemluvím o specializaci ve smyslu  toho, co  je uvedeno v klasifikaci znaleckých oborů a odvětví  (resp. ve smyslu  toho, co má 
znalec zapsáno jako specializaci ve svém znaleckém oprávnění), ale pokusit se vysvětlit zadavateli reálnou specializaci.

10)Samozřejmě za podmínky splnění odpovídajících kvalitativních předpokladů. Jaké to jsou předpoklady, to je spíše otázkou nastavení pravidel. A 
to  tady  nechci  jakkoliv  preferovat  např.  standard  ISO/IEC  17025,  který  obsahuje  specificky  pro  oblast  DFA  řadu  problémů,  které  se  nedaří 
uspokojivě řešit ani na mezinárodní úrovni.

11)§10 aktuálně platného zákona 36/1967 Sb.

12)Týmová práce má ještě jednu potenciální výhodu. Výsledek práce je totiž pod týmovou kontrolou a prakticky se tak vylučuje potenciální možnost 
„přiohnout” výsledky zkoumání nějakému (blíže radši nespecifikovanému) účelu, který by potenciálně mohl být v rozporu s posláním znalce. Posílit 
takovou  interní  kontrolu  lze  také  např.  zavedením  interní  povinné  kontroly  „čtyř  očí”. U  znalce,  fyzické  osoby,  se  lze  pouze  spolehnout  na  jeho 
profesionalitu a morální vlastnosti.

13)I  když z pohledu zadavatele  je zadání analogické  jiným  (např. potřeba vyhledat podle klíčových slov definovaná data), z pohledu  realizace  je 
každé takové zadání unikátní, protože zdrojová data mají jiný výchozí objem, pocházejí z jiných informačních systémů s jinými operačními systémy, 
jinými souborovými systémy a cílová data byla vytvořena jinými aplikacemi.

o forenzní znalost, která svými požadavky zasahuje do 
mnohem  větších  detailů  činnosti  daného  systému,  než 
je  jen  uživatelská  nebo  administrátorská  úroveň  zna‑
lostí.

A to je operační systém pouze jednou z mnoha částí 
výpočetního  systému  jako  celku.  Mohu  zmínit  na‑
příklad  potřebu  znalosti  použitého  souborového 
systému6)  (tedy  způsobu  ukládání  dat  na  paměťových 
úložištích)  a  asi  nejpestřejší  je  oblast  různého 
aplikačního programového vybavení. Dalo by se říct, že 
oblast aplikací je nekonečná. Dá se to vůbec zvládnout? 
Nedá. A v jednom člověku určitě ne.

Celé  to  předchozí  povídání  ale  nesměřuje  k  tomu, 
aby  to  odrazovalo  zájemce  od  problematiky DFA  jako 
složité  oblasti,  kterou  nelze  obsáhnout.  Jen  je  nutné  si 
uvědomit následující:

Specializace.

Jelikož  nelze  v  žádném  případě  obsáhnout  celou 
problematiku digitálních  technologií,  je  potřebné  se  na 
odpovídající  úrovni  věnovat  tomu,  co  umíme,  známe 
a  čemu  se  chceme  nebo  čemu  je  potřebné  se  věnovat. 
Specializace  určitě  není  problémem,  naopak.  Jediným 
problémem specializace  jsou zadavatelé posudků, kteří 
velice  často  nejsou  schopni  pochopit  celou  šíři  pro‑
blematiky  a  nejsou  ochotni  akceptovat  tvrzení  znalce, 
že  té  které odborné problematice  se profesně nevěnuje 
a tedy není schopen v té oblasti zpracovat posudek.

Zásadním  problémem,  který  působí  přímo  proti 
specializaci  v  oblasti  DFA  jsou  tendence,  které  jsou  pro‑
sazovány samotným navrhovatelem zákona o znalcích ‑  tedy 
snaha  všemi  dostupnými  prostředky  přinutit  znalce  k  tomu, 
aby  nemohl  odmítnout7)  zpracovat  posudek8).  Jedinou 
cestou,  kterou  znalec  v  této  situaci  má,  je  §9,  odst.  2 
aktuálně  platného  zákona  36/1967  Sb.,  kde  je  na  konci 
věty  napsáno  „…a  to  po  předchozím  projednání  se 
znalcem…”. Vřele  doporučuji  všem znalcům v případě, 
že  by  je  zadavatel  nutil  do  práce  mimo  jeho 
specializaci9),  využít  tuto  formulaci.  Ona  z  ní  vychází 
nutnost  zadavatele  konzultovat  zadání  po‑sudku  se  znalcem, 
a to předem.

Týmovost.

Šíře  záběru  znalectví  v  oblasti  digitálních  tech‑
nologií  jednoznačně  směřuje  k  tomu,  aby  se  na  zna‑
leckém  řešení  zadaných  problémů  podílel  tým 
specialistů.  V  drtivé  většině  je  totiž  znalecký  problém 
širší  a  nelze  objektivně  předpokládat,  že  by  jej  byl 
schopen  vyřešit  na  odpovídající  profesní  úrovni  jeden 
znalec.  Pro  zásadní  zvýšení  kvality  DFA  je  jediným 

preferovaným  způsobem  řešení  týmové  zkoumání. 
Nevylučuje  se  to  ani  ve  smyslu  platných  zákonných 
ustanovení,  jen  je  potřebné  si  uvědomit,  že  předpo‑
kladem  vyšší  kvality  výsledků  by  měly  být  znalecké 
ústavy10). 

Obecně,  podle  platného  zákona,  lze  kolektivní 
řešení znaleckého problému řešit dvěma způsoby. Prací 
znalce,  fyzické  osoby,  přibráním  konzultantů  nebo 
prací týmu odborníků v rámci znaleckého ústavu. Z po‑
hledu  zadavatele  by  mělo  být  jedno,  jak  je  posudek 
zpracován,  vždy  je  nutné  mít  jednu  osobu  (fyzickou 
nebo  právnickou),  která  je  vůči  zadavateli  (i  trestně) 
odpovědná  za  výsledek11).  Nicméně  reálně  platí,  že 
kolektiv laboratoře, znaleckého ústavu, se zná mnohem 
lépe  z  každodenní  práce  než  v  případě,  kdy  znalec, 
fyzická  osoba,  pro  řešení  konkrétního  specifického  díl‑
čího problému (ad‑hoc) přizve nějakého konzultanta.

Ta osobní a detailní znalost  lidí v  týmu, kteří se na 
řešení  problému  podílejí  v  rámci  znaleckého  ústavu, 
dává  vedoucímu  řešitelského  týmu  mnohem  lepší 
představu  o  předpokládaných  výsledcích  práce  toho 
kterého  člena  týmu  vzhledem k  jeho  znalostem  a  způ‑
sobu  práce12).  Má  také  mnohem  větší  osobní  možnost 
detailně  sledovat  každý  odborný  úkon  a  tím  získat 
mnohem lepší představu o průběhu a výsledcích řešení 
daného  problému.  Tím  má  možnost  získat  detailní 
vědomosti o každém kroku zkoumání a může mnohem 
fundovaněji  i  následně  vysvětlit  dožadujícímu  každý 
detail zkoumání.

Průběžné vzdělávání.

Ze  zkušenosti  lze  říct,  že  většina  znaleckého 
zkoumání v oblasti DFA  je  rutinní  činnost, protože po‑
žadavky  zadavatelů  se  hodně  opakují  nebo  jsou 
alespoň  hodně  podobné.  Ale  nejméně  těch  5  ‑  10% 
zkoumání  je  nových,  zajímavých  a  inspirujících.  Ale 
nutnost průběžného a neustálého vzdělávání nevychází 
z  těch 5 ‑ 10% nových problémů,  to by asi nebylo dost 
na  to,  věnovat  průběžnému  vzdělávání  nějakou  větší 
zmínku. 

Nutnost  průběžného vzdělávání pramení primárně 
z několika důvodů:

a) Různorodost  prostředí  ICT.  Je  sice  pravdou,  že 
většina  požadavků  na  zkoumání  je  podobná,  ale 
základní  problém  spočívá  v  tom,  že  jejich  realizace 
probíhá  prakticky  pokaždé  v  jiném  prostředí  v  tom 
smyslu, že data a informace, které je nutné nalézt a ana‑
lyzovat  pocházejí  z  různých  informačních  systémů, 
využívajících různé operační systémy, různé souborové 
systémy  a  byly  vytvořeny  různými  aplikacemi13). 
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14)Tedy použití známé, ověřené a vědecky zdůvodněné metody

15)Tedy aplikovaný výzkum nové metody, včetně všech souvisejících procesů, jak je popisuje např. norma ISO/IEC 17025 v kapitole 5.4

16) Možná právě naopak, protože nízké povědomí o digitálních technologiích by mohlo u zadavatelů vzbudit naopak přemrštěné požadavky, které by 
mohly vést až k problémům a negativním hodnocením zadávaných posudků.

17)A to nemluvím o zvyšování relevantní kvalifikace u dalších orgánů, které se společně podílí na odhalování a následném stíhání trestné činnosti.

Kombinací  této  různorodosti  vznikají  nové  výzvy  pro 
znalce a nové požadavky na jejich znalosti. A to znalosti 
nejenom  jednotlivých  prvků  systému  odděleně,  ale 
zejména  znalosti  jejich  vzájemné  koexistence  a  vzájem‑
ného působení.

b) Inovace. Inovace (v případě, že jsou kvalitní) jsou 
motorem  vývoje.  Z  pohledu  DFA  však  přinášejí 
každodenní  starosti  a  problémy.  Z  odborných  zdrojů 
sice  lze  občas  čerpat  cenné  poznatky,  jak  ten  který 
znalecký problém řešit,  ale  realita  je  taková, že většina 
dostupných  řešení  konkrétních  problémů  nemá  uni‑
verzální  platnost.  Ba  spíše  naopak,  téměř  každé  řešení 
konkrétního  problému  má  velice  krátkou  a  velice 
omezenou  platnost.  Stačí  mnohdy  pouze  minimální 
změna  výchozích  podmínek  (např.  i minimální  změna 
verze  daného  operačního  systému  nebo  programu, 
kterou  běžný  uživatel  prakticky  ani  nemůže  po‑
střehnout) a nabízené řešení nelze realizovat.

Velké  množství  prvků,  které  dohromady  tvoří 
informační  systém,  a  jejich  velká  variabilita  (například 
co  do  verzí)  způsobuje,  že  jednou  vyzkoušené  a  ově‑
řené metody v  jiném případě nefungují. Pro DFA  tedy 
platí,  že  každá  konkrétní  metoda  musí  být  nejdříve 
ověřena. Obecně platí, že ve většině případů se zjistí, že 
v  daném  prostředí  je  daná metoda  nepoužitelná.  Nez‑
bývá  než  odzkoumat  metodu  jinou  nebo  tu  původní 
modifikovat  na  nové  prostředí.  To  ovšem obnáší  práci 
na  úrovni  aplikačního  výzkumu  a  dostáváme  se 
z  úrovně  „výkonu  znalectví14)”  na  úroveň  „forenzní 
vědy15)” v oblasti DFA. A to už jsme někde úplně jinde 
z  pohledu  časové  náročnosti  a  nákladů  na  znalecké 
zkoumání.

Nesmírné  množství  inovací,  kterými  jsou  digitální 
technologie  charakteristické,  tedy  klade  výrazně  vyšší 
nároky  na  průběžné  vzdělávání.  Bez  každodenního 
získávání  nových  poznatků  by  nebylo možné  řešit  ani 
každodenní  problémy,  které  se  zvnějšku,  z  pohledu 
zadavatele, mohou  zdát  zanedbatelné  nebo  je  ani  není 
vidět.

c)  Potenciál.  Z  praxe  mohu  potvrdit,  že  potenciál 
DFA  je  v drtivé  většině případů mnohem  širší,  než  za‑
davatel  předpokládá  při  zadávání.  To  má  prav‑
děpodobně  dva  důvody.  Tím  jedním  je  malá  (nebo 
téměř  žádná)  propagace  možností  DFA.  Ale  ani 
zvýšená aktivita v  této oblasti by pravděpodobně neza‑
znamenala větší úspěch16), když povědomí o digitálních 
technologiích  a  jejich možnostech  v  oblasti  odhalování 
trestné  činnosti  ještě  nedošlo  do  policejního 
vzdělávání17) a kriminalistika zaznamenala pouze první 
poznatky,  které  přicházejí  pouze  opatrně  a  navíc  se 
zpožděním  nejméně  20  let.  To  je  ten  druhý  důvod, 
který  má  pravděpodobně  výrazně  větší  dopad  na 
situaci  ohledně  poznání  a  následně  i  vyžadování  od 
znalců  zkoumání  takovým  způsobem,  který  by 
potenciál znaleckého zkoumání v oblasti DFA využíval 
výrazně efektivněji.

Opakovatelnost
Ve výše uvedeném článku o obecných atributech fo‑

renzní práce  jsem popisoval obecné podmínky, které  je 

nutné  splnit  pro  zajištění  opakovatelnosti  znaleckého 
zkoumání. Mezi těmi důležitými jsem zmínil podrobné 
naplánování  a  dokumentaci  veškeré  práce  se  stopou, 
stejné výchozí podmínky, eliminace vnějších vlivů a dle 
možností trvalé zachování zkoumaných stop.

Zkoumání  digitálních  dat,  digitálních  stop,  má 
oproti  pravděpodobně  všem  ostatním  znaleckým 
oborům  jednu  nespornou  výhodu,  která  umožňuje 
splnit podmínky opakovatelnosti relativně jednoduše.

Digitální stopa má totiž takové specifické vlastnosti, 
které  ji  dávají  výjimečné  postavení  mezi  mnohými 
jinými  kriminalistickými  stopami.  Jedná  se  v  podstatě 
o  to,  že  správně  (forenzně)  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. 
Digitální  stopu  lze  také  zaznamenat  na  prakticky 
neomezenou dobu.

V té neobecnější rovině tedy lze uvést, že s digitální 
stopou  lze  pracovat  tak,  že  je  možné  splnit  všechny 
výše uvedené podmínky pro to, aby bylo možné splnit 
podmínku opakovatelnosti.

Jestliže  tedy  vyjdeme  z  tvrzení,  že  kopie  digitální 
stopy  je  identická  s  jejím originálem, můžeme vytvořit 
libovolné  množství  kopií,  které  budou  mít  stejnou 
vypovídající  schopnost.  Vyplývá  z  toho  také  to,  že 
jestliže  byla  na  začátku  správně  a  kvalitně  zajištěna 
digitální  stopa  tím,  že  byla  pořízena  její  identická  fo‑
renzní  kopie,  můžeme  kdykoli  vytvořit  její  další 
(záložní)  kopii  a  tedy  i  kdykoli  zkoumání  zopakovat, 
aniž  by  hrozilo  riziko,  že  by  mohlo  časem  dojít  ke 
změně původní stopy (resp.  její  identické kopie), že by 
původním  nebo  opakovaným  zkoumáním  došlo  k  je‑
jímu  znehodnocení. Ale  i  v  případě,  že  by  bylo  nutné 
v  průběhu  zkoumání  zasáhnout  do  integrity  původní 
digitální  stopy,  vždy  lze  z  původní  stopy  nejdříve 
vytvořit  její  „záložní”  kopii  a  původnost  (integritu) 
stopy tak kdykoli následně obnovit.

Tyto unikátní vlastnosti digitálních stop však v pra‑
xi  narážejí  na  několik,  většinou  však  pouze  subjek‑
tivních, překážek.

Zajištění.

Kvalitní  zajištění  digitálních  stop  je  jedním  ze  zá‑
kladních  předpokladů  kvalitního  znaleckého  zkou‑
mání.  Tam,  kde  relevantní  (digitální)  informace 
zajištěna  nebyla,  tam  není  co  zkoumat. A  jestliže  i  ně‑
jaká  relevantní  informace  zajištěna  byla,  ale  ne  úplně 
kompletně  a  v  jejím  plném  kontextu,  zkoumání může 
dojít  k  ne  zcela přesným závěrům a mnohdy  i  k  závě‑
rům (kulantně řečeno) přímo nepřesným.

V  předchozí  části  o  profesionalitě  v  oblasti  DFA 
jsem  uvedl,  že  informační  systémy  jsou  komplexem 
mnoha  podsystémů,  které  společně  vytváří  velice 
komplexní  a  složitý  mnohovrstevní  systém,  byť  se  to 
z  hlediska  koncového  uživatele  může  jevit  právě 
opačně  a poslední  systémy  se mu pravděpodobně  jeví 
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18)To  je  celkem  přirozený  vývoj  a  cílená  snaha  výrobců    snaha  co  nejlépe  přizpůsobit  produkt  (v  tomto  případě  informační  systém)  uživateli. 
Nicméně tato snaha je vykoupena enormním zvýšením složitosti systému samotného, který se pod jednoduchým uživatelským rozhraním skrývá.

19)Dalo  by  se  to  připodobnit  ke  sběru mikrostop  z  místa  činu,  kdy  se  např.  použije  speciální  vysavač,  který  vysaje  veškeré mikrostopy,  prach, 
částečky anorganického a organického materiálu a pod. a až následně v laboratoři se analyzuje, co vše se povedlo vysát a co z toho je pro účely 
vyšetřování relevantní.

20)Podrobněji viz Hološka, J., Svetlík Jr., M., „Kam kráčí digitální  forenzní analýza”, Digital Forensic Journal, 1/2014, str. 29, ISSN (online): 2336
4769, ISSN (print): 23364750, online dostupné z: https://issuu.com/digitalforensicjournal/docs/dfj20141

21)Podrobněji  viz.  Svetlík  Sr., M.,  Předběžný  kvalifikovaný  výběr  digitální  techniky  pro  detailní  znalecké  zkoumání”,  dostupné  online  na  adrese: 
https://www.researchgate.net/publication/
303975042_Predbezny_kvalifikovany_vyber_digitalni_techniky_pro_detailni_znalecke_zkoumani_Digital_Forensic_Triage

22)Na  tomto místě by asi bylo potřebné zmínit,  že potenciálně existují  i  další,  zejména  regulatorní překážky,  které by mohly bránit  v  kompletním 
zajištění  všech dostupných digitálních stop. Nicméně  je  to otázka procesní a právní a  to  je už mimo mých odborných kompetencí a  je  to spíše 
otázkou právního posouzení.

23)Jen pro jistotu připomínám, že pod pojmem archivace mám na mysli čistě technickou operaci zachování digitálních stop bez jakékoliv vazby na 
pravidla archivníctví podle platných regulatorních požadavků.

24)K otázce původnosti, originality, identity, klonování, kopiím a podobně se ještě vrátím později v tomto článku.

25)Podrobněji viz. Svetlík Sr., M. „Fatal Error”, Digital Forensic Journal, 2/2015, str. 17, ISSN (online): 23364769, ISSN (print): 23364750, dostupné 
z: https://issuu.com/digitalforensicjournal/docs/dfj_22015_160405

jednodušší než ty předchozí18).

Složitost  systémů  a  variabilita  problémů,  které  je 
potřebné  znalecky  zkoumat,  vytváří  jednu  ze 
základních  komplikací  zkoumání  v  oblasti  DFA. 
Dopředu prakticky nelze  spolehlivě určit, kde a  jaké 
digitální  stopy  bude  potřebné  zajistit  k  tomu,  aby 
bylo možné daný konkrétní problém vyřešit.

Z  pohledu  znalce  je  proto  optimální  variantou 
zajištění  maximálně  možného  objemu  digitálních  stop, 
protože  teprve v průběhu zkoumání, v průběhu řešení 
dílčích  problémů,  je  možné  přesněji  určit,  které 
konkrétní  digitální  stopy  z  které  oblasti  systému 
(samotné  soubory,  informace  ze  souborového  systému, 
z  operačního  systému,  ze  síťové  komunikace  a  po‑
dobně) bude pro řešení daného problému nutné hledat 
a následně využít.

Z  tohoto  čistě  praktického  důvodu  byla  v  deva‑
desátých letech minulého století  formulována zásada, 
která  pro  zajištění  digitálních  stop  požaduje 
vytváření  forenzní kopie  celého datového nosiče,  v. 
„obrazu  disku”.  To  v  praxi  znamená  zajištění  kom‑
pletně všech digitálních dat, které  technicky zajistit  lze. 
V  procesu  zajištění  totiž  většinou  není  ani  čas  a  ani 
možnost (technická, kvalifikační) analyzovat, co je, a co 
z  dat  již  není  potřebné  zajistit19). Nic  se  na  tomto prin‑
cipu nezměnilo ani za více než čtvrtstoletí dynamického 
vývoje  digitálních  technologií,  princip  zajištění  ma‑
ximálního  možného  objemu  digitálních  dat  zůstává 
v platnosti i dnes.

Nicméně také platí, že situace se změnila z pohledu 
možností.  Násobné  zvyšování  kapacit  paměťových 
médií  a  také  masivní  využití  síťových  a  cloudových 
úložišť  výrazně  komplikuje  technické  možnosti 
a  schopnosti  znaleckých  pracovišť  držet  se  zásady 
uvedené  v  předchozím  odstavci.  Zpracovat  a  analy‑
zovat  rostoucí  objemy  dat  se  dostává  technologicky 
mimo  možností  jednotlivců  (znalců  ‑  fyzických  osob) 
a  navíc  rostou  časové  nároky20).  Nejenom  z  pohledu 
zajišťování  takových objemů dat  (čímž  se mnohdy pro 
OČTŘ  neúměrně  prodlužuje  doba  zajišťovacích 
činností),  ale  i  z  pohledu  jejich  analýz  a  tedy  i  doby 
zpracování  posudků,  což  se  přirozeně  nelíbí  ob‑
jednatelům  těchto  posudků.  Systémové  řešení  tohoto 
problému  zatím neexistuje  a  proto  se  přistupuje  k  růz‑
ným ústupkům. Provádí se (řekněme že na základě více 
nebo  méně  kvalifikovaného  odhadu)  selektivní  výběr 
toho,  co  se  bude  zajišťovat  nebo  se  používají  různé 
zjednodušující  postupy  na  základě  zařízení  určených 
pro  operativní  účely  (zařízení  a  postupy  pro  v. 
„triage”  vyhodnocení21))  a  bohužel  se  často  následně 
použijí  i  jako  důkaz  bez  náležitého  podrobného 

prozkoumání.

Abych  to  tedy  zestručnil  ‑  základní  zásadou  při 
zajišťování  digitálních  dat  je  jejich  kompletnost.  Jen 
tak lze zajistit, že pro následné (a tedy i pro každé další 
opakované)  zkoumání  budou  k  dispozici  veškeré 
digitální  stopy,  které  lze  pro  takové  potřeby  před‑
pokládat.  Mělo  by  také  platit,  že  výjimkou  z  tohoto 
pravidla  jsou  pouze  technické  překážky,  které  brání 
takovému kompletnímu zajištění22).

Zachování.

Aby bylo možné znalecké zkoumání opakovat s od‑
stupem i několika  let  je nezbytně nutné, aby bylo mož‑
né  na  takovou dlouhou dobu  zachovat  digitální  stopy. 
Jak  jsem  uvedl  již  výše,  digitální  stopy  lze  zachovat 
v  libovolném  počtu  kopií  (s  identickou  vypovídající 
schopností)  na  libovolně  dlouhou  dobu,  která  je 
omezena  pouze  technologickými  možnostmi  zázna‑
mových médií.

Při  realizaci  požadavku  na  zachování  digitálních 
stop  (přesněji  řečeno při archivaci) přirozeně narážíme 
také na praktické problémy:

a)  Obsah.  Hned  jako  první  praktický  problém 
musím  zmínit  problém  toho,  co  se  archivuje23). 
Jednoznačně  a  striktně  je  potřebné  trvat  na  tom,  že 
archivaci  musí  podléhat  původní,  originální  obsah 
digitálních  stop24),  které  byly  zajištěny.  Jestli  původní 
znalecké  zkoumání  vycházelo  z  obrazů  disků,  z  kom‑
pletních  kopií  všech  datových  nosičů,  pro  zachování 
podmínky opakovatelnosti  je přirozeně nutné zachovat 
všechny tyto původní digitální stopy. Nezřídka se totiž 
stává, že z  různých důvodů  (velice často z důvodů ka‑
pacitních,  finančních  nákladů  nebo  z  důvodu  ne‑
znalosti)  dochází  k  rozhodnutí,  že  bude  postačovat 
archivace  pouze  výsledků  již  jednou  provedeného 
zkoumání25).  Takový  přístup  však  přímo  znemožní 
dodržet  zásadu  opakovatelnosti  (a  také  přezkouma‑
telnosti),  protože  neumožní  zachovat  stejné  výchozí 
podmínky tím, že nezachová výchozí (stejné) stopy.

b)  Kompetence.  Jako  druhý  (a  pravděpodobně 
i  nejzásadnější)  problém,  týkající  se  zachování  digi‑
tálních stop,  je problém kompetence,  tedy  jednoznačné 
určení  subjektu,  který  bude  mít  za  zachování  digi‑
tálních stop odpovědnost.

V  zásadě  se  tato  otázka  rozpadá  do  dvou  zá‑
kladních  oblastí,  a  to  procesní  a  technické.  Nejsem 
odborník  na  procesní  právo,  proto mne  napadá  asi  to 
nejjednodušší  procesní  řešení  (a  předesílám,  že  to  je 
skutečně  jen  a  pouze  můj  laický  názor),  kdy  by  za 
zachování digitálních stop měl odpovídat subjekt, který 
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26)„Managing Digital Evidence in Courts”, JTC Resources Bulletin, version 1.0, 17. 2. 2016, dostupný online na adrese http://www.ncsc.org/~/media/
Files/PDF/About%20Us/Committees/JTC/JTC%20Resource%20Bulletins/Digital%20Evidence%203142016%20FINAL.ashx

27)Např. informace publikované v https://blog.storagecraft.com/datastoragelifespan/

28)Jenom  z  praxe  uvedu  příklad,  kdy  bylo  potřebné  rekonstruovat  dokumenty  vytvořené  v  kdysi  velice  populárním  textovém  procesoru AmiPro. 
Přestože AmiPro  patřilo  ve  své  době mezi  průkopníky  textových  editorů,  dokonce  předešlo  dnes  populární  MS Word,  podpora  byla  ukončena 
pravděpodpobně někdy kolem r. 2000. Když si uvědomíme, že i bez podpory lze předpokládat využití programu AmiPro ještě mnoho dalších let, tak 
stáří dokumentů, které je potřeba rekonstruovat, může být  i  jen několik málo let. Dnes si přečíst dokumenty byť i  jen několik  let staré, napsané v 
tomto  textovém editoru, může být  i  s  nevelkým odstupem  (bez odpovídajících nástojů)  časově a  i  finančně náročná  záležitost  s  ne příliš  jistým 
výsledkem.

má aktuálně v kompetenci spisovou dokumentaci k da‑
nému případu. Neměl by to být organizačně velký pro‑
blém,  většinou  by  se  (zatím)  jednalo  o  objemy  dat, 
které  lze  při  současných  diskových  kapacitách  uložit 
na jeden nebo několik málo vhodných nosičů dat a evi‑
dovat  jako  elektronickou  přílohu  spisu.  Nebyla  by  to 
ani finančně nepřekonatelná překážka, cena za uložení 
1  TB  dat  se  neustále  snižuje,  takže  vzhledem  k  celko‑
vým  nákladům  by  to  určitě  nebyla  žádná  významná 
položka.

Že  problém  zachování  digitálních  dat  (a  jakékoliv 
další  manipulace  s  nimi)  ale  není  jednoduše  řešitelný, 
lze  doložit  např.  materiálem  „Managing  Digital 
Evidence  in  Courts26)”(z  roku  2016).  Všem  zájemcům 
vřele doporučuji tento krátký materiál k přečtení. Není 
to  o  tom,  chápat  jej  jako  nějaký  realizační  návod,  ale 
jako  inspiraci  a  jako  souhrn problémů,  které  se  k digi‑
tálním  důkazům  v  procesu  jejich  použití  v  soudním 
řízení vážou.

Dalo by  se  sice namítnout,  že v  tomto materiálu  je 
rozebrán  problém  a  navrženo  řešení,  platné  pro  ame‑
rický  právní  systém,  který  je  nepoužitelný  pro  nás 
a celou problematiku shodit ze stolu. Problém je v tom, 
že se  jedná o digitální data mající objektivní vlastnosti, 
které  nezávisí  na  právním  systému,  ve  kterém  jsou 
použity.

S  tím  těsně  souvisí  i  výše  zmíněná  oblast  tech‑
nických problémů a celá řada dílčích oblastí, se kterými 
se  u  nás  v  podstatě  nikdo  systematicky  nezabývá. 
A opět narážíme na otázku kompetencí a toho, kdo by 
se  v  našem  prostředí  měl  touto  problematikou  zabý‑
vat. 

Kompetenční  otázku,  jak  byla  výše  položena,  však 
nelze řešit od stolu, aniž by bylo předem kvalifikovaně 
zodpovězeno, co vše s odpovědností za zachování digi‑
tálních stop souvisí  jak v oblasti procesní, tak v oblasti 
technické. A že toho není málo! A už jen jako dovětek ‑ 
opět  se  točíme  v  kruhu  kompetencí,  protože  v  sou‑
časnosti  pravděpodobně  není  nikdo,  kdo  by  byl  scho‑
pen  někoho  kompetentního  pověřit  a  také  asi  nikdo, 
kdo by byl schopen na takovou základní otázku, jako je 
procesní  a  technické  posouzení  problematiky  zacho‑
vání digitálních stop, kvalifikovaně odpovědět.

c)  Kapacita.  Dalším  praktickým  problémem,  který 
je  spojen  se  zachováním  digitálních  stop,  je  problém 
odpovídajících kapacit, které jsou pro zachování nutné.

Výše  v  úvahách  o  kompetencích  jsem  uvedl,  že 
jednotlivě by  to neměl být organizační a ani  technický 
problém.  Nicméně  v  celkovém  pohledu  vyvstává 
několik globálnějších problémů, které se  týkají celkové 
efektivity  využití  úložných  kapacit,  otázky  kolem 
kompatibility  a  použitelnosti  jednotlivých  zázna‑
mových  zařízení  (pravděpodobně  pevných  disků, 
pásek  a  pod.),  standardizace  formátů,  otázky  bez‑
pečnosti,  zachování  důvěrnosti,  přístupových  práv 
a mnoho dalších (jak byly např. přehledně uvedeny ve 
výše  zmíněném  dokumentu  „Managing  Digital  Evi‑
dence in Courts”)

d)  Lhůta.  Otázka  lhůt,  po  které  by  měly  být 

digitální  stopy  uchovávány,  se  zdá  být  zdánlivě  jed‑
noduchá  a měla  by vycházet  z procesních požadavků. 
Nicméně  i  doba  zachování  digitálních  stop,  zejména 
v případě, kdy se předpokládá, že bude v řádu let nebo 
i  desítek  let,  přináší  množství  technických  otázek.  Je 
sice  pravdou,  že  platí mnou  již  výše  uvedené  tvrzení, 
že digitální stopy lze zachovat prakticky na neomezeně 
dlouhou dobu, avšak i tady platí to pověstné „ale”.

Objektivně  existují  hranice  životnosti  digitálních 
stop  na  jednotlivých  typech  nosičů.  Také  ale  platí 
tvrzení,  že  lze  vytvořit  libovolný  počet  kopií  digitální 
stopy  se  stejnou  vypovídací  schopností.  Vyplývá  z  to‑
ho, že lze kdykoliv, kdy to je potřebné, vytvořit z digi‑
tální  stopy  její kopii  ještě před předpokládaným ukon‑
čením  její  životnosti  na  daném  záznamovém  médiu 
a tím ji uchovat prakticky neomezeně dlouho.

Jak  to  ale  se  životností  záznamů  na  jednotlivých 
datových  nosičích  je,  to  je  spíše  teoretická  otázka. 
Z  běžné  praxe  lze  dovodit27),  že  pro  účely  digitální 
forenzní  analýzy  a  pro  potřeby  uchování  digitálních 
stop  by  asi  bylo  nejvhodnější  používat  (tady  musím 
upozornit,  že  ne  zrovna  levné)  magnetické  páskové 
systémy,  které  se  ve  velkých  společnostech  běžně  pro 
archivaci  digitálních  dat  používají  s  tím,  že  by  bylo 
vhodné  záznamy  obnovovat  (provádět  v.  „refresh”) 
nejpozději  přibližně  každých  5  let.  Ať  bychom  však 
vybrali  jakoukoliv  vhodnou  technologii,  zásadní 
problém je opět v „kompetenci”, tedy kdo to bude mít 
za povinnost dělat a kdo to bude platit.

Ale  problém  není  jen  ve  fyzikálních  vlastnostech 
záznamových médií.  Vzhledem  k  nesmírné  dynamice 
vývoje  informačních  technologií  je  problém  také 
v  rychlém  zastarávání  operačních  systémů  a  aplikací, 
které  by  se  pro  takovou  „archivaci”použily.  Bylo  by 
proto  potřebné  nalézt  způsob,  aby  byla  zachována 
zpětná  kompatibilita  použitého  programového  vyba‑
vení  s  dobou  platnosti,  která  by  odpovídala  lhůtám 
nastaveným  procesními  požadavky.  A  dá  se  předpo‑
kládat, že to nebudou roky, ale spíše desetiletí. A to už 
je  v  současné době pro  informační  technologie poměr‑
ně  složitý  oříšek. O  problému  formátů  dat,  které  jsou 
samotným obsahem digitální  stopy,  a o  jejich  rychlém 
zastarávání, by se dalo mluvit dlouze28).

Všechny  úvahy  o  problematice  zajištění  opako‑
vatelnosti znaleckého zkoumání (a to nejenom v oblasti 
digitální forenzní analýzy) musí  jednoznačně vycházet 
primárně  z  toho,  jakou  důležitost  tomuto  požadavku 
přikládá  právní  prostředí.  Nemohu  se  však  zbavit 
dojmu,  že  důležitost  opakovatelnosti  v  oblasti  DFA 
(jako  jednoho  ze  základních  požadavků  práva  na 
spravedlivý  proces)  je  bagatelizována.  Neuchování 
digitálních  stop  nebo  jejich  nekorektní  zajištění  a  ná‑
sledná  neodborná  archivace  (a  někdy  i  nezachování 
stop)  jsou  často  omlouvány  novostí  problematiky,    je 
argumentováno, že i u jiných forenzních oborů dochází 
časem  ke  znehodnocení  stop  (což  jak  bylo  uvedeno 
výše, pro digitální  stopy neplatí)  a  že ve  své podstatě 
po několika letech už vlastně ani nikdo nepředpokládá, 
že by bylo možné zkoumání opakovat  (nebo nedejbůh 
požadovat přezkoumání).
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29)Viz. např.  její kvalitní  interpretace v Doc. Ing. Roman Rak, PhD. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c., „Digitální stopy v kriminalistice a 
forenzních vědách”, Soudní inženýrství, 1/2016, ISSN 1211443X

30)www.swgde.org

31)lze dovodit  z: Doc.  Ing. Roman Rak, PhD. Prof.  JUDr.  Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c.,  „Digitální  stopy v kriminalistice a  forenzních vědách”, 
Soudní inženýrství, 1/2016, str. 13, ISSN 1211443X

32)Zákon 141/1961, § 157, odst 3, v platném znění.

33)Vzniká velice důležitá otázka, zda jsou znalosti digitálních technologií natolik „speciálním oborem”, že je potřebné přibírat konzultanta. Přestože 
mnoho  lidí,  kteří  vyšetřují,  je  kvalifikovanými  uživateli  počítačů, moje  stručná  odpověď  je  JEDNOZNAČNĚ ANO! Stačí  se  ve  čtení  vrátit  výše  k 
pojednání o profesionalitě znalce v oboru DFA.

Přezkoumatelnost
Situace  ohledně  přezkoumatelnosti  (tedy  přezkou‑

matelnosti  ve  smyslu  provedení  nového  znaleckého 
zkoumání  jinou  analogickou  metodou)  v  oblasti  DFA 
je,  na  rozdíl  od  mnoha  jiných  oborů  forenzního 
zkoumání,  jak byly popsány ve výše uvedeném článku 
o  atributech  forenzního  zkoumání  v  pojednání  o  pře‑
zkoumatelnosti,  jednodušší.  Vyplývá  to  zejména  ze 
základních vlastností digitální stopy a z požadavku na 
maximální  rozsah  zajišťovaných  digitálních  dat  (viz 
výše  část  o  opakovatelnosti  v  DFA).  Pokusím  se  tato 
východiska zopakovat ve vztahu k přezkoumatelnosti.

Jestliže  má  být  přezkoumatelnost  realizovatelná, 
musí  být  pro  takové  nové  zkoumání  k  dispozici 
původní vstupní informace a stopy ve stejném rozsahu, 
v  jakém  byly  použity  v  původním  zkoumání  a,  samo‑
zřejmě,  musí  existovat  další  metoda  nebo  postup,  jak 
znalecky vyřešit zadaný znalecký problém.

V  praxi  to  znamená,  že  nový  znalec  dostane  od 
zadavatele  v  podstatě  přesně  stejné  zadání  se  stejným 
popisem situace a stejnou otázkou (nebo otázkami). To 
je požadavek celkem realizovatelný a neměly by vtom 
vznikat  problémy.  Jinou  skutečností  je  to,  že  by  také 
měl ke  zkoumání dostat  také úplně  stejné  stopy, které 
byly k dispozici původnímu znalci. A tady už můžeme 
narazit na množství potenciálních problémů.

Základní vědomosti.

Práce  s digitálními  stopami  (od  jejich zajištění přes 
zkoumání,  prezentaci  až  po  jejich  archivaci)  je  ještě 
pořád  považována  za  něco  nového,  nezvyklého, 
odpovídající  procesy  nejsou  ustálené,  natož  nějakým 
způsobem  etablované.  Dokonce  ani  není  ustálená 
definice  samotného  pojmu  „digitální  stopa”.  Přestože 
už  řadu  let  existuje  mezinárodně  široce  akceptovaná 
definice  digitální  stopy29),  definovaná  organizací 
SWGDE30) v r. 1999,  ještě stále se můžeme setkat s tím, 
že  někdo  považuje  pevný  disk  počítače  za  digitální 
stopu.  Je  to  přibližně  stejně  absurdní,  jako  považovat 
zubní kartáček za stopu biologickou, tím spíše když se 
neví, jestli vůbec byl použit.

Obecná  znalost  základních  kriminalistických 
vlastností  digitálních  stop  je  přes  relativně  dlouhou 
dobu  (aktuálně  něco  kolem  30  let)  jedním  ze  základ‑
ních  problémů  současnosti  v  této  oblasti.  Jestliže  je 
výpočetní  technika  dnes  každodenní  součástí  našeho 
života  je  až  zarážející,  že  ani  ti,  kteří  se  s  krimina‑
listickými  digitálními  stopami  mají  potkávat  jako 
první, tedy vyšetřující policisté a obecně OČTŘ, nemají 
mnohdy ani elementární znalosti o  tomto druhu krimi‑
nalistických  stop.  Digitální  stopy  nejsou  dnes  ve 
výukových  programech  prakticky  žádného  vzdělá‑
vacího  systému  státních  složek,  které  s  nimi  dnes 
a  denně  pracují  a  které  je,  bohužel  s  neznalostí  jejich 
podstaty, používají jako důkazy pro svá rozhodnutí.

Některý  základním vlastnostem digitálních  stop  se 
budu snad věnovat někdy příště, ale už  teď mohu  jed‑
noznačně  říct,  že  postupy  a  procesy,  které  platí  v  na‑
šem  materiálním  světě,  nejsou  jednoduše  extrapo‑
lovatelné na svět digitální, nebo (názorněji řečeno) na 

svět  virtuální.  Pro  materiální  a  virtuální  svět  neplatí 
automaticky stejná pravidla.

A  i  když  teoretická  definice  digitální  stopy,  tedy 
digitální  stopa  jako  digitální  interpretace  nehmotné 
informace  na  počítačovém  médiu31)  je  pravdivá, 
neznamená to automaticky, že s digitálním záznamem 
lze bez výjimky zacházet jako s materiálním (listinným) 
důkazem  a  aplikovat  na  digitální  stopy  stejné 
metodické, procesní a rozhodovací postupy, jak byly za 
desetiletí (nebo lépe za staletí) postupně vytvořeny pro 
práci  s materiálním  (písemným)  záznamem  informace 
na papír (nebo na jiný analogický listinný nosič).

To minimum, které by mělo platit ve vztahu k digi‑
tálním stopám  (a následně  i k digitálním důkazům)  je 
skutečnost, že jestli se jedná o digitální stopy a důka‑
zy, vždy by měla následovat minimálně odborná kon‑
zultace se specialistou. A důvod k tomu je jednoduchý 
‑ přinejmenším posoudit ze všech stran, zejména s při‑
hlédnutím k taktice a k technologické složitosti problé‑
mu,  vypovídací  schopnost  takových  stop,  resp.  dů‑
kazů,  správně  formulovat  taktiku  práce  s  digitálními 
stopami, poradit ve správné  formulaci otázek  tak, aby 
odpovědi byly co nejlépe použitelné pro šetření.

Na  tomto  místě  nechci  vůbec  hodnotit  procesní 
možnosti kolem přibrání odborného konzultanta v pro‑
cesu  vyšetřování  a  s  tím  spojené  odborné,  procesní 
a materiální  otázky. Z mého pohledu  je definice poža‑
davků  na  přibrání  konzultanta  natolik  obecná32)  (má 
znalost  ze  speciálního  oboru33)),  že  pro  účely  DFA 
připadá  do  úvahy  jako  konzultant  v  podstatě  pouze 
několik  málo  znalců,  kteří  mají  dostatečné  vědomosti 
o  kriminalistických  digitálních  stopách  a  digitální  fo‑
renzní analýze.

Identita stop.

Elementární  neznalost  základních  vlastností  digi‑
tálních  stop  (viz  výše)  posléze  způsobuje  i  další 
problémy. Už jsem uvedl, že pro přezkoumání je nutné 
zajistit  identické  výchozí  podmínky,  tedy  i  identické 
stopy.

Trochu znalým digitálních technologií by se mohlo 
zdát,  že  zajistit  identitu digitální  stopy by dnes neměl 
být  žádný  problém,  všichni  známe  metodu  výpočtu 
kontrolní  sumy digitálních  dat  a  konec‑konců  existuje 
i  zákon  o  elektronickém  podpisu,  který  může  plnit 
v podstatě stejnou funkci. Nicméně realita je jiná.

Aby  byla  skutečnost  lépe  pochopitelná,  uvedu 
(zjednodušeně) konkrétní příklad:

V  rámci  šetření  trestné  činnosti  skupiny  osob  bylo 
požadováno  zkoumat  data  z  jejich  počítačů.  Specifikum 
tohoto případu bylo  to,  že  se  objevily nové  skutečnosti  a po 
prvotním  šetření,  které  obsahovalo  i  zkoumání  počítačů 
původní  skupiny  obviněných,  bylo  šetření  rozšířeno  o  další 
osoby.  Protože  se  objevily  nové  souvislosti,  bylo  potřebné 
veškerá data počítačů (tedy počítačů již jednou zkoumaných 
a i počítačů nově obviněných osob) prozkoumat ještě jednou 
a vyhledat nové souvislosti.

U  těch  nově  obviněných  jsem  ke  zkoumání  dostal  na 
pevných  discích  forenzní  kopie  datových  nosičů,  pořízené 
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34)Na tomto místě doporučuji vrátit se ve čtení k předchozí části o opakovatelnosti, k části o kompetencích.

35)Jako příklad lze uvést řešení otázky „Kdy byla naposled použita daná aplikace?“. Pro řešení lze namátkou např. použít tři různé zdroje informací z 
daného počítače a optimálním postupem by bylo odzkoumat  je všechny a verifikovat  je  tak navzájem. Jestliže ale pro první  zkoumání nebyly k 
dispozici všechny  relevantní stopy a následně by byly doplněny až k přezkoumání, nelze už mluvit o stejných výchozích podmínkách a  tedy se 
jakkoliv  vyjadřovat  k prvnímu zkoumání, natož činit  k  tomu  jakékoliv  závěry. Blíže  také viz  Ing. Hološka Jiří, Ph.D., Důkazy o spuštění aplikace, 
Digital Forensic Review 1/2018, str. 2123, Institut pro digitální forenzní analýzu, z.s., ISSN 25705040, dostupné online z adresy https://issuu.com/
digitalforensicreview/docs/dfr_2_2018

36)Jako příklad mohu uvést  požadavek,  zda daný  výpočetní  systém mohl  být  schopen  v  reálném čase  zaznamenat  ze  síťové  komunikace daný 
objem  informací.  Takový  požadavek  není  předmětem  digitální  forenzní  analýzy,  ale  (pravděpodobně)  předmětem  zkoumání  z  oblasti  eletroniky, 
protože je nutné zkoumat (mimo jiného) rychlost zápisu daného objemu dat na dané záznamové médium a ve výsledku posoudit, zda při daných 
objemech dat a rychlosti zápisu bylo technicky možné v reálném čase takový objem dat zaznamenat.

policejními specialisty, včetně protokolů o průběhu a metodě 
pořízení.  U  těch  počítačů,  které  již  byly  jednou  zkoumány 
jiným  znalcem,  jsem  dostal  obdobné  podklady,  tedy  pevné 
disky  s  daty  a  i  posudek,  aby  bylo  možné  posoudit  metodu 
a postup pořízení těch dat.

Po  dokumentaci  a  ověření  platnosti  kontrolních  sum 
poskytnutých  dat  jsem  však  k  mému  překvapení  zjistil,  že 
u  již  jednou  zkoumaných  počítačů  poskytnutá  data  neob‑
sahují  forenzní kopie zkoumaných datových nosičů, ale data, 
která  obsahují  pouze  výsledky  původního  znaleckého 
zkoumání, tedy vlastně pouze elektronickou přílohu s výsled‑
ky  toho  původního  posudku.  Ve  výsledku  tedy  u  těchto 
počítačů  vlastně  nebylo  možné  realizovat  nové  znalecké 
zkoumání,  protože  nebyla  k  dispozici  původní  data,  tedy  ta 
data, která zkoumal původní znalec, ale pouze výsledky jeho 
práce.

Protože  neexistují  jasně  definované  kompetence  ve  vzta‑
hu  k  digitálním  stopám34),  původní  forenzní  obrazy  pamě‑
ťových nosičů, ze kterých bylo provedeno původní zkoumání, 
nebyly  zachovány.  Nebylo  proto  možné  realizovat  nové 
zkoumání.

Přestože  původní  znalec  poskytl  policejnímu 
orgánu  data,  která  podle  vnějších  znaků mohla  laicky 
vypadat  jako  forenzní  obrazy,  dokonce  byly  spočteny 
i  kontrolní  součty,  obsah  dat  forenzním  obrazům 
původních  datových  nosičů  neodpovídal.  A  musím 
zdůraznit,  že  znalec  vše  popsal  v  posudku,  kde  bylo 
přesně  uvedeno,  co  je  obsahem  dat,  které  předával 
policii  jako  výsledek  svého  zkoumání.  Zachování 
(a  případně  poskytnutí  policii)  původních  forenzních 
obrazů  však  v  požadavku  na  znalce  nebylo,  tudíž  to 
znalcem  provedeno  nebylo  a  původní  data  byla 
nenávratně ztracena.

Tím  se  stalo,  že  nejenom  že  nebylo  možné  rea‑
lizovat  žádné  další  zkoumání,  jak  bylo  požadováno 
v tomto případě, ale ve své podstatě bylo znemožněno 
jakékoliv  opakování  a  ani  přezkoumání  již  jednou 
provedeného znaleckého zkoumání. Ve svém důsledku 
(analogicky  popsanému  případu  v  článku  „Fatal 
Error”) bylo obviněným v podstatě odepřeno právo na 
spravedlivý proces.

Vzhledem k vlastnostem digitálních stop totiž platí, 
že  klíčové  pro  úspěšné  šetření  je  správně  a  v  co  nej‑
širším  rozsahu  zajistit  maximálně  možný  objem  dat. 
Jednou  zajištěné  stopy  (když  jsou  zachovány  ve  svém 
plném  rozsahu)  je  pak  možné  libovolně  dlouho 
zkoumat,  opakovat  takové  zkoumání  pro  prověření 
správnosti,  přezkoumávat  různými  metodami  a  i  pro‑
vádět  další  zkoumání  pro  upřesnění  již  zjištěných 
nálezů,  potvrzovat  nebo  vyvracet  dalším  zkoumáním 
nové  hypotézy,  zjišťovat  nové  skutečnosti  a  poznatky. 
Pak  už  jsou  prakticky  jediným  časovým  limitem  pro‑
cesní lhůty.

Ještě  jedno  pro  jistotu  zopakuji,  že  jestli  stojíme 
před  úkolem  přezkoumat  původní  znalecký  posudek 
musíme  si  uvědomit,  že  pro  realizaci  tohoto  úkolu 
musí  být  k  dispozici  stejné  vstupní  informace  a  stopy, 
jako u posudku původního. V případě, že by se rozsah 
a  kvalita  vstupních  informací  a  stop  od  původního 
zkoumání  změnily,  zejména  kdyby  nebyly  k  dispozici 

původní  stopy  v  plném  rozsahu  nebo  kdyby  byl 
dodatečně rozsah stop rozšířen, už by se nedalo mluvit 
o přezkoumání, ale o zcela novém zkoumání.

Vyplývá  to  z  toho,  že  na  digitální  stopy  se  musí 
nahlížet jako na jednu entitu, protože, jak jsem již uvedl 
výše  (viz  předchozí  část  o  opakovatelnosti),  dopředu 
prakticky  nikdy  nevíme,  kterou  část  z  celkového 
objemu  digitálních  stop  budeme  pro  řešení  daného 
problému potřebovat a jestliže se jakkoliv změní rozsah 
vstupních  stop,  může  dojít  k  výrazné  změně 
použitelných  dat  tím  spíše,  když  se  pro  přezkoumání 
použije jiná vhodná metoda35).

Integrita digitální stopy
V předchozích částech  jsem zdůvodnil, proč  je pro 

účely  opakovatelnosti  a  přezkoumatelnosti  důležité 
zachovat původní digitální stopy. Na tomto místě však 
vyvstává otázka, co je chápáno pod pojmem „původní 
digitální stopa”. A v této souvislosti je potřebné si také 
vyjasnit  i  další  pojmy,  jako  originál,  duplikát,  kopie, 
obraz  a  podobně,  jak  se  s  nimi  můžeme  v  některých 
situacích a výkladech setkat.

Než  se  pustím  do  dalšího  výkladu  musím  pře‑
deslat, že budu mluvit o digitálních stopách jako o ma‑
teriální  prezentaci  informace  v  digitální  (binární) 
podobě,  tedy  výklad  se  bude  týkat  informací  v  digi‑
tální  podobě,  nebude  se  týkat  materiálních  a  tech‑
nických  vlastností  samotného  záznamového  (nebo 
přenosového) média.  Již  jsem uvedl, že digitální  stopa 
je digitální podoba informace a její informační hodnota 
je  na  materiálním  nosiči  (záznamovém  médiu)  nezá‑
vislá.  Přestože  technické  vlastnosti  záznamového  mé‑
dia  mohou  být  také  předmětem  zkoumání36),  tato 
oblast  ale  není  primárním  předmětem  digitální  foren‑
zní analýzy.

Jestliže v analogovém světě pojem originál a kopie 
hraje  podstatnou  roli,  kterou  si  asi  nejlépe  můžeme 
představit na příkladu klasické fotografie, kde jediným 
originálem je filmový negativ, na který  je zaznamenán 
ten  původní  (a  tedy  originální)  obraz  a  všechny 
následně  pořízené  fotografie  jsou  jenom  kopie  tohoto 
originálu,  v  digitálním  světě  toto  pravidlo  neplatí. 
Trvalo  relativně  dlouhou  dobu,  než  se  i  do  právního 
povědomí  dostalo  pravidlo,  že  originál  a  kopie  digi‑
tálních  dat  mají  identickou  vypovídající  schopnost. 
Z  tohoto  pravidla  také  vyplývá  hypotetická  otázka  ‑ 
jestliže  originál  a  kopie  digitálních  dat  jsou  identické, 
který z nich je vlastně originál a který kopie, když se to 
na základě obsahu nedá rozlišit?

Z  jiného  pohledu,  z  pohledu  samotné  technologie 
digitálních systému a z principů jejich funkčnosti, vzni‑
ká taky opodstatněná otázka, která data v informačním 
systému  jsou  originálem  a  která  lze  charakterizovat 
jako  kopie?  Složitost  procesů  v  digitálních  systémech, 
neustálé  přepisování  jedněch  dat  jinými,  jejich  pře‑
souvání  a  kopírování,  prakticky  neustálé  vytváření 
různých  pracovních,  dočasných  a  záložních  kopií 
podle  aktuálních  potřeb  jednotlivých  prvků  systému, 
vytváří velkou míru neurčitosti v tom, která data v sys‑
tému jsou  v. originálem a která jsou jejich kopií.
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37)Tady bych chtěl upozornit na výjimku, která se týká mobilních prostředků, kdy odpojení od baterie může způsobit  technické problémy, které by 
mohly následně znemožnit získání dat z těchto zařízení.

Z výše uvedených  (a některých dalších) důvodů  je 
nutné  v  oblasti  digitálních  stop  přistoupit  spíše  ke 
konsenzu v pojmech než  bádat  nad  technickými,  časo‑
vými a obsahovými parametry digitálních stop a podle 
toho se snažit určit  (nebo spíše odlišit) originál a kopii 
digitálních  dat.  Aniž  bych  se  pouštěl  do  kritiky 
některých definic, se kterými se v dostupných zdrojích 
můžeme  setkat,  pro  účely  forenzního  zkoumání  lze 
definovat  dva  základní  pojmy  ve  vztahu  k  digitálním 
stopám:

Originál

Originální  digitální  stopa  je  ta  digitální  stopa, 
která je předmětem zajištění.

Můžeme  identifikovat  několik  druhů  originálních 
digitálních  stop, v principu podle  toho, kde  se v  infor‑
mačním systému nacházejí.

a)  Data  uložena  na  pevných  paměťových  nosičích, 
typicky  pevné  disky  počítačů.  Jsou  to  data,  která  se 
nacházejí na discích  (a obdobných úložištích) počítačů, 
které  jsou  předmětem  zajištění  (resp.  místem  zajištění 
v  případech,  kdy  nelze  zajistit  samotné  počítače),  pří‑
padně data na dalších datových úložištích, které nejsou 
integrální  součástí  počítače,  ale  jsou  předmětem 
zajištění,  např.  Flash  disky,  externí  disky,  CD  a  DVD 
nosiče a pod.

b) Data uložena na síťových (vzdálených) datových 
úložištích.

c) Data  uložena  ve  volatile  pamětích,  typicky  data, 
která se nacházejí v operační paměti běžícího počítače.

d)  Síťová  data,  tedy  data,  která  jsou  přenášena  po 
datových komunikačních linkách.

Z  jiného  pohledu  originální  digitální  stopy  lze 
charakterizovat  jako data, která nejsou ve vlastnictví 
a nejsou pod plnou kontrolou subjektů, které provádějí 
jejich zajištění.

Protože  tato  data  obecně  nejsou  pod  kontrolou,  je 
nutné  se  k  nim  i  odpovídajícím  způsobem  chovat. 
Obecně  totiž  existuje  vysoké  riziko,  že  do  doby,  než 
budou  zajištěna,  mohou  být  pozměněna  nebo  zne‑
hodnocena.

Nejmenší  riziko  znehodnocení  originálních  digi‑
tálních  stop  hrozí  u  dat  na  pevných  paměťových 
úložištích,  ovšem  pouze  v  případě,  že  počítač  je 
odpojen od napájení (i bateriového37)) a od jakýchkoliv 
komunikačních prostředků (přičemž se často zapomíná 
na  BlueTooth  nebo  WiFi  připojení).  U  těchto  druhů 
digitálních stop také existuje potenciálně alespoň určitá 
forma  vizuální  kontroly,  zda  je  s  datovými  úložišti 
nějakým způsobem manipulováno.

U ostatních výše uvedených druhů digitálních stop 
není ani v průběhu zajištění žádná spolehlivá kontrola, 
zda  s  nimi  nemůže  někdo  vzdáleně  manipulovat  už 
jenom proto, že počítačový systém  je v chodu, pracuje, 
a  vyloučit  nějaký  způsob  vzdálené manipulace  s  daty 
prakticky nelze.

Kopie

Kopie  digitální  stopy  je  digitální  stopa,  která  je 
výsledkem procesu zajištění.

Můžeme  identifikovat  několik  způsobů  provedení 
kopie  digitální  stopy,  ale  způsobům  zajištění  digi‑
tálních stop se budu věnovat někdy v dalších článcích.

Protože kopie digitální stopy je po procesu zajištění 
ve  vlastnictví  a  plně  pod  kontrolou  subjektu  prová‑
dějícího  zajištění,  kopie  digitální  stopy  již  nevykazuje 
(nebo  spíše  by  při  správném  zacházení  neměla 
vykazovat)  rizika  spojené  se  změnou  nebo  zničením. 
Na tomto místě ale opět platí  to pověstné ale, které  již 
bylo výše použito.

Eliminace  rizika  spojeného  se  změnou  nebo  zniče‑
ním zajištěné digitální stopy je možná pouze v případě, 
že  subjekt  provádějící  její  zajištění  (pro  zjednodušení 
budu dále uvádět pouze OČTŘ, byť to mohou být i jiné 
subjekty, např. v rámci vnitrofiremních šetření) dodrží 
několik  základních  pravidel  manipulace  s  digitální 
stopou.

Tím  pravděpodobně  nejzásadnějším  pravidlem, 
které  platí  pro  jakékoliv  digitální  stopy  v  procesu 
šetření trestné činnosti, je zajištění jejich integrity.

Integrita

Pod  pojmem  zajištění  integrity  digitální  stopy 
chápeme zabezpečení  toho, že v procesu  jakékoliv ma‑
nipulace  s  digitální  stopou  nedojde  k  žádné  změně 
v datech.

Zajištění  integrity  digitálních  stop  je  různorodý 
komplex postupů a opatření s cílem provádět veškeré 
činnosti  a  operace  takovým  způsobem,  při  kterém 
nedochází  ke  změnám  v  datech.  Přestože  pro  mani‑
pulaci  s  digitálními  stopami  je  doporučeno  používat 
výhradně  nástroje,  postupy  a  programy,  které  zabez‑
pečí neměnnost digitálních stop, tuto skutečnost je nez‑
bytné vždy ověřovat.

Pro  ověření  toho,  že  v  datech  nedošlo  k  žádným 
změnám  (tedy  že  integrita  digitální  stopy  zůstala 
zachována),  se  v  současnosti  v  praxi  používá  výpočet 
kontrolní  sumy  pomocí  vhodného  hašovacího  al‑
goritmu (aktuálně se jako optimální pro digitální stopy 
jeví MD5 v kombinaci s SHA1). Uvažovat lze i o jiných 
způsobech  zajištění  integrity,  např.  o  použití  nějaké 
formy  elektronického  podpisu,  ale  v  praxi  to  není 
obvyklé.

Tady  musím  zdůraznit,  že  samotný  výpočet 
kontrolní  sumy  nijakým  způsobem  nezajistí  to,  že 
v datech nedojde ke změnám a kontrolní suma slouží 
pouze k ověření skutečnosti,  jestli ke změnám došlo 
nebo  ne.  Proto  prakticky  po  jakékoliv  operaci  s  digi‑
tální  stopou  je nutné opětovně spočíst kontrolní  sumu 
a porovnat  výsledek  s  hodnotou kontrolní  sumy před 
operací.  Když  jsou  obě  sumy  shodné,  operace 
nezpůsobila  změny  v  datech  (mluvíme  o  tom,  že 
integrita  stopy  zůstala  zachována),  ale  když  sumy 
nesouhlasí, prováděná operace změnila digitální stopu 
(tedy došlo k narušení integrity digitální stopy).
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Tento článek je mírně přepracovanou verzí jedné z kapitol připravované rozsáhlejší práce, která je zaměřena na digitální forenzní analýzu.

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. 

38)Dokonce znám osobně konkrétní případ, kdy jeden náš soudní znalec byl schopen veřejně před soudem obhajovat tvrzení, že dva soubory na 
disku počítače jsou identické, když mají stejný název a stejnou velikost. Je to stejně absurdní tvrzení,  jak kdybych tvrdil, že dva šanony na spisy 
mají stejný obsah, když na hřbetu šanonů je stejný popisek a i jejich tloušťka je stejná.

39)Při porovnání digitálních stop se musíme oprostit od zažitého přístupu, kdy porovnáváme soubory na shodu na základě vizuálního srovnání. Např. 
když porovnáváme dva dokumenty (např. napsané v MS Word) tím, že je oba vytiskneme a porovnáváme pouze jejich textový, tedy lidskými smysly 
přímo vnímatelný obsah. Téměř  v  každém souboru  je uloženo obecně veliké množství  dalších  informací  (metadata),  které mohou být  klíčovými 
důkazy, ale bez detailního srovnání i dalšího obsahu souboru tyto informace nezjistíme. Proto jedinou schůdnou, spolehlivou a efektivní cestou pro 
zjištění totožnosti dat (a tedy i zjištění zachování jejich integrity) je využití kontrolní sumy.

Opatření  k  zajištění  integrity  digitální  stopy  musí 
být použity při  jakékoliv manipulaci s digitální stopou, 
a  to  primárně  už  od  úplně  prvních  úkonů,  které  jsou 
s  ní  prováděny,  tedy  při  pořízení  úplně  první  kopie 
digitální stopy z originální digitální stopy (viz definice 
výše v této kapitole). Integrita digitální stopy musí být 
zachována po  celou dobu  řízení,  tedy prakticky  až do 
pravomocného rozhodnutí,  resp. až do uplynutí všech 
(i  mimořádných)  opravných  prostředků.  Digitální  sto‑
pu  tedy  musí  po  celou  dobu  její  životnosti  v  rámci 
trestního řízení doprovázet (optimálně jako věrohodný 
písemný záznam ‑ protokol) hodnota kontrolní sumy.

Když  to úplně  zjednoduším,  tak  by mělo platit,  že 
při zajištění dat (tedy při pořízení první kopie dat z ori‑
ginální  digitální  stopy)  je  spočtena  kontrolní  suma, 
hodnota  které  se  zapíše  do  protokolu  o  zajištění  dat. 
Hodnota  této  úplně  prvotně  pořízené  kontrolní  sumy 
by  měla  doprovázet  kopii  digitální  stopy  po  celou 
dobu  její  životnosti.  To  umožní  v  průběhu  celého 
životního  cyklu  digitální  stopy  kdykoliv  ověřit  její 
integritu.

Původní digitální stopa

Po  výše  uvedených  vysvětleních  se  mohu  vrátit 
k  pojmu  „původní  digitální  stopa”,  jak  jsem  jej  pou‑
žíval  v předchozích kapitolách. Asi  by  se dalo  logicky 
dovodit,  že  pod  tímto  pojmem  lze  chápat  právě  tu 
úplně  první  kopii  originální  digitální  stopy  (tedy 
zajištěná  digitální  data,  která  jsou  doprovázená 
hodnotou spočtené kontrolní sumy).

Protože však platí, že všechny  identické kopie digi‑
tálních  dat mají  stejnou  vypovídající  a  tedy  i  důkazní 
hodnotu,  lze  rozšířit  pojem  „původní  digitální  stopa” 
na  jakoukoliv  kopii  digitální  stopy,  která  je  identická 
s  tou  úplně  první  pořízenou  kopií  originální  digitální 
stopy  (a  tedy  že  i  kontrolní  sumy  obou  kopií  jsou 
stejné, to znamená, že kopie zachovává integritu dat).

To se taky v praxi široce využívá, protože např. při 
zajišťování  dat  to  nelze  vždy  udělat  tak,  aby  byla 
prvotně zajištěná data (včetně spočtení kontrolní sumy) 
uložena  rovnou  na  takové  médium,  které  by  pak 
následně  mohlo  sloužit  jako  to  médium,  které  bude 
putovat se spisem po celou dobu  jeho životnosti. Není 
tedy  problém  vyhotovit  libovolný  počet  identických 
kopií  původní  zajištěné  digitální  stopy  na  pro  dané 
účely vhodná paměťová média.

Shrnutí
Jestliže  jsem  v  minulém  čísle  tohoto  časopisu 

v  obecném povídání  o  základních  pravidlech  forenzní 
analýzy  uvedl,  že  zachovat  integritu  stop  není  někdy 

možné,  u  jednou  zajištěných  digitálních  stop  to 
neplatí  a  vždy  lze  zajistit  jejich  integritu  po  celou 
dobu života stopy.

Digitální  stopy mají  tedy  tu  unikátní  vlastnost,  že 
lze  relativně  jednoduše  ověřit  jejich  integritu  a  tedy 
i  jejich hodnověrnost.  Je ale důležité vždy hned v pro‑
cesu  zajištění  digitálních  stop  je  opatřit  kontrolní 
sumou.  Spočtení  kontrolní  sumy  digitální  stopy  je 
(alespoň  prozatím)  jediný  známý  prostředek,  jak 
kdykoliv  ověřit  původnost  a  tedy  i  integritu  digitální 
stopy38).

Tento požadavek  je nesmírně důležitý už proto, že 
jednou  z  vlastností  digitální  stopy  je  jejich  extrémně 
vysoká náchylnost ke  změnám, kdy změna byť  i  jedi‑
ného  bitu  v  datech  může  způsobit  zásadní  změnu 
informačního  obsahu  digitální  stopy  a  tím  i  dia‑
metrálně  odlišné  hodnocení  důkazu,  který  je  z  digi‑
tální stopy získán a případně použit u soudu.

Lze  tedy  učinit  závěr,  že  digitální  stopa  bez 
kontrolní  sumy  je  stopa  nedůvěryhodná39),  nebo 
alespoň  s  výrazně  sníženou  důvěryhodností.  Toto 
tvrzení  pokládám  osobně  za  podstatné  a  každý,  kdo 
dělá  na  základě  hodnocení  digitálních  stop  jakékoliv 
závěry,  by  si měl  tuto  skutečnost  uvědomovat.    Tady 
apeluji  hlavně  na  vyšetřovatele,  státní  zástupce 
a  soudce,  aby  odpovídajícím  způsobem  přistupovali 
k  hodnocení  důvěryhodnosti  digitálních  stop  (resp. 
digitálních  důkazů,  nebo  jak  právníci  říkají 
elektronických  důkazů)  v  případě,  že  digitální  stopa 
nebo digitální důkaz není opatřen kontrolní sumou.



Celostránková reklama
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1) https://www.iso.org/standard/44381.html

2)Podrobněji  viz.  „ISO/IEC 27034“, Digital  Forensic  Journal,  2/2014,  ISSN 23364769,  dostupné  z  adresy  https://issuu.com/digitalforensicjournal/
docs/dfj20142

3) Podle definice z ISO/IEC 27037 je DEFR (Digital Evidence First Responder)  individual who is authorized, trained and qualified to act first at an 
incident scene in performing digital evidence collection and acquisition with the responsibility for handling that evidence

4) Například v našich podmínkách certifikací CDFFR (Certified Digital Forensic First Responder), kterou na základě teoretické a praktické zkoušky 
vydává IDFA (www.idfa.eu)

1. Úvod
Mezi  těmi  nejdůležitějšími  činnostmi,  které  se 

vztahují  k  digitální  forenzní  analýze,  patří  forenzní 
zajištění  digitálních  dat.  Důležitost  těchto  úkonů  je 
nesmírně  vysoká,  protože  nezajištěná  data  nebo  data 
zajištěná  jen  částečně  nebo  nekvalitně  nedávají 
následně mnoho šancí pro úspěšné znalecké zkoumání 
a  tedy  pro  získání  relevantních  a  hodnověrných 
důkazů.

Významné  postavení  zajišťovacích  procesů 
podtrhuje  i  vznik  samostatného  standardu  ISO/IEC 
270371), který se této problematice specificky věnuje2).

V každém případě důležitost kvalitního zajišťováni 
digitálních  stop  je  neustále  zdůrazňována  nejenom 
v procesu vyšetřování trestné činnosti, kde je mnohé co 
napravovat  a  zlepšovat,  ale  významně  stoupá  i  v  pri‑
vátní  sféře.  Je  to  dáno  enormní  digitalizací  veškerých 
činností  a  tím  i  nutností  prokazovat  v  rámci 
komunikace  mezi  subjekty  (jak  privátními  navzájem, 
tak  i  ve  vztahu  ke  státu  a  jeho  složkám)  pravdivost 
a  hodnověrnost  poskytovaných  informací  s  použitím 
digitálních  důkazů.  Proto  v  případě  jakéhokoliv 
problému, sporu, incidentu a pod. je nezbytné kvalitně 
zajistit digitální důkazy. Právě z  těchto důvodů vznikl 
i standard ISO/IEC 27037.

Aby  bylo  možné  se  co  nejlépe  přiblížit  poža‑
davkům  tohoto  standardu,  je  nutné  kromě  procesních 
a  kvalifikačních  požadavků  splnit  i  technické  nároky, 
které  jsou  na  práci  při  zajišťování  digitálních  stop 
kladeny.

Standard  podrobnější  technická  a  technologická 
doporučení  z  principu  dát  nemůže,  minimálně  proto, 
že by měla  jen velice omezenou  časovou platnost. Ani 
v  tomto  článku  nelze  dát  přesnou  technickou  spe‑
cifikaci  toho,  co  by  mělo  být  ve  výbavě  pracoviště, 
předmětem  činnosti  kterého  je  zajišťování  digitálních 
stop.  Lze  se  jen  omezit  na  praktické  rady  a  rámcová 
doporučení.  Nicméně  tyto  vycházejí  přímo  z  poža‑
davků  standardu  ISO/IEC  27037  a  jsou  vyzkoušeny 
a  ověřeny  dlouholetou  praxí  práce  přímo  v  digitální 
forenzní laboratoři.

V  dalším  bude  podán  základní  orientační  návrh 
vybavení  digitální  forenzní  laboratoře  pro  zajišťování 

dat (dále DFLab), která je určena primárně pro prvotní 
zajišťovací  úkony  a  je  v  souladu  s  požadavky  stan‑
dardu  na  práci  v.  Digital  Evidence  First  Responder 
(DEFR)3),  tedy specialisty, kterého úkolem je zajišťovat 
digitální stopy.

Na  tomto  místě  je  potřebné  zdůraznit,  že 
následující obsah je věnován laboratoři, činnost které je 
vymezena primárně pro účely forenzního zajišťování 
digitálních dat, resp. digitálních stop. I když se pojem 
„digitální  forenzní  laboratoř“  používá  primárně  pro 
pracoviště,  které  provádí  zejména  znalecké  zkoumání 
již  zajištěných  digitálních  stop,  i  pro  účely  jejich  zajiš‑
tění je pojem „laboratoř“ plně opodstatněný.

V  mnoha  případech  je  také  kromě  „prostého“  za‑
jištění dat možné předpokládat  i určité základní doda‑
tečné činnosti, jakými jsou např. poskytnutí vybraných 
dat  (ze  zajištěných  stop)  pro  další  analýzy  a    vyhod‑
nocení  dalšími  subjekty  (objednateli  činností  DFLab 
nebo  třetími  stranami).  Tyto  a  obdobné  jednoduché 
činnosti lze předpokládat i v rámci činnosti DFLab, nic‑
méně  nejsou  primárním  účelem  a  primární  náplní 
práce takové laboratoře.

Dále  je  nezbytné  podtrhnout,  že  tento  článek  se 
nezabývá  procesními  otázkami  zajištění  dat  a  ani 
postupy  a metodami  takových  činností.  Předpokládá 
se,  že  tato oblast  je upravena  samostatně. Podobně  se 
nezabývá  nezbytnými  kvalifikačními  předpoklady 
pracovníků  DFLab.  Jejich  kvalifikace  musí  být 
stanovena  podle  požadavků  normy  ISO/IEC  27037 
a měla by být ověřena nezávislým kompetentním sub‑
jektem4).

2. Základní zásady výbavy

Vybavení  DFLab  (dále  také  jen  „laboratoř“,  jako 
pracoviště  specificky pouze pro zajišťování digitálních 
dat)  odpovídá  v  cílovém  stavu  situaci,  kdy  se  zcela 
důvodně  předpokládá,  že  pracovníci  budou  pracovat 
ve dvou specifických situacích:

1. Práce v  laboratoři  (laboratoří  nazýváme  stabilní 
prostor pracoviště DFLab) v případech, kdy předměty 
práce  (digitální  technika)  je  doručena  přímo  na 

Výbava laboratoře pro zajišťování digitálních stop

Anotace:
Dát doporučení pro vybavení digitální forenzní laboratoře není jednoduché. Požadavky na vybavení takové laboratoře jsou 

velice  různorodé  a  závisí  od  mnoha  faktorů.  Patří  mezi  ně  účel  laboratoře,  zamýšlený  nebo  požadovaný  rozsah  činností, 
možnosti  a  profesionální  kvalifikace  pracovníků,  existující  nebo  předpokládané  finanční  možnosti  zřizovatele,  perspektivy 
dalšího rozvoje a mnoho dalších.
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pracoviště  (nezávisle  na  tom,  zda  byla  zajištěna 
objednatelem  nebo  pracovníky  DFLab)  a  veškeré 
činnosti  nebo  jejich  části  jsou  prováděny  v  laboratoři. 
Práce v laboratoři je preferovaným způsobem realizace 
činností DFLab.

2.  Práce  mimo  laboratoř,  např.  v  situacích,  kdy 
celou  techniku  nelze  zajistit  a  forenzní  zajištění  dat 
musí  být  z  technických  nebo  procesně‑operativních 
důvodů  realizováno  na  místě,  mimo  laboratoř, 
mnohdy ve stresujícím prostředí a/nebo v časové tísni. 

Práce  mimo  laboratoř  je  výjimečným,  ale 
předpokládaným  způsobem  práce  DFLab  a  proto 
pracovníci DFLab musí být vybaveni způsobem, který 
jim poskytne v rámci možností kvalitní výbavu, aby na 
místě  nemuseli  příliš  často  řešit  nestandardní  situace 
a technické problémy.

Optimálně  by  výbava  pracoviště  mela  pozůstávat 
ze  dvou  (rámcově)  stejných  sad  vybavení.  Jedna  sada 
by  měla  být  součástí  laboratoře  a  druhá  by  měla  být 
výjezdová  (mobilní)  pro  účely  zajišťování  dat  mimo 
laboratoř.

Z hlediska efektivity by bylo možné uvažovat o po‑
užití výjezdového vybavení i v rámci laboratoře, ovšem 
praxe ukazuje, že  je výhodnější  (alespoň v perspektivě 
a  v  rámci  daných  možností)  laboratorní  a  výjezdové 
výbavy  nesdílet.  Existují  proto  nejméně  dva  důvody, 
protože  v  případě  sdílení  jednoho  vybavení  dochází 
k tomu, že:

a)  při  výjezdu  (práci  mimo  laboratoř)  prakticky  nelze 
pokračovat paralelně v práci v laboratoři (zejména když se 
používají sdíleně klíčové prvky výbavy,  jako je PC/NB, 
duplikátory  a  pod.,  zejména  kdy  pracovní  procesy 
spojené  s  těmito  prvky  trvají mnohdy  dlouhou  dobu  ‑ 
např. indexace zajištěných dat)

b)  výjezdová  skupina  potřebuje  mít  výbavu  kompletní, 
v  perfektním  technickém  stavu  a  vždy  k  dispozici  na  svém 
místě  (to  je  dáno  omezenými  možnostmi  mimo 
laboratoře a také stresujícími podmínkami práce mimo 
laboratoř). Při sdíleném použití výbavy, i přes značnou 
péči, se často stává, že se nepovede plně zkompletovat 
výjezdovou  sadu  před  výjezdem  (ať  už  ve  spěchu, 
půjčením  si  části  výbavy  pro  jiné  účely  a  pod.)  a  to 
způsobuje problémy, průtahy nebo potenciálně i chyby 
při práci mimo pracoviště.

3. Laboratorní výbava

Laboratorním  vybavením  pracoviště  DFLab 
chápeme vybavení, které  je (relativně) pevnou součástí 
pracoviště  a  slouží  k  realizaci  činností  v  prostorách 
pracoviště.

Laboratorní  vybavení,  oproti  výjezdovému,  se 
vyznačuje  stabilitou  a mělo  by mít  (vzhledem k  tomu, 
že se předpokládá mnohem širší využití i pro případné 
jednodušší  analýzy)  výrazně  vyšší  výkon  a  další 
užitkové parametry.

3.1 Hardware

Pro práci v laboratoři pro procesy zajištění a pří‑
padné  poskytování  dat  objednateli  je  nutné  nakon‑
figurovat  (oddělenou  od  jiných  prostředků  ICT 
zřizovatele)  forenzní  LAN  s  regulovaným  a  moni‑
torovaným přístupem do sítě zřizovatele a případně 
samostatným  přístupem  do  internetu,  která  bude 
obsahovat minimálně:

 a) analytickou pracovní stanici,

 b) lokální síťové datové úložiště,

 c) tiskárnu,

 d) případně další podpůrné příslušenství.

Pro  tuto LAN  je potřebné nastavit  speciální  bez‑
pečnostní  pravidla,  která  nebudou  limitovat  práci 
pracoviště  a  z  druhé  strany  zajistí  vysokou  bez‑
pečnost zpracovávaných dat a  tím  i nezávislost pra‑
coviště a výstupů, které jsou poskytovány.

Stejná  (speciálně  nastavená  a  nelimitující) 
pravidla je nutné použít i pro použití zařízení, která 
se do této LAN budou připojovat.

NB  (příp.  PC)  vyšší  třídy  (16GB  RAM,  1T  SSD 
disk)  s  dostatečným  vybavením  externích  konexí, 
aby  bylo  možné  připojovat  dostatečný  počet 
externích  datových  úložišť  s  rychlým  přístupem, 
a s přístupem na dedikovanou NAS. Takový počítač 
(optimálně  NB)  lze  využít  i  jako  výjezdový  NB. 
Optimálně  včetně  dokovací  stanice  (operativnost 
použití a rozšíření zejména o externí monitor a další 
externí zařízení).

Síťový úložný prostor (NAS) o kapacitě nejméně 
5x  převyšující  předpokládanou  kapacitu  zařízení, 
které  se  mohou  v  rámci  zakázek  DFLab  běžně 
vyskytovat  (úvaha  je  v  řádu  cca  5  TB  pro  pokrytí 
potřeb zajištění dat běžné techniky).

Síťová tiskárna pro operativní tisk mezivýsledků 
a reportů a pro tisk výstupů a protokolů.

Sada  writeblockerů,  včetně  různé  kabeláže  pro 
připojení  kopírovaných  datových  úložišť  (HDD, 
SSD,  USB,  SD  a  pod.)  pro  efektivní  pokrytí  běžně 
používaných datových úložišť (různé interface a roz‑
měry disků v NB a PC  ‑  je nutné udělat předběžné 
mapování/odhad  předpokládaných  typů  datových 
úložišť).

Duplikátor(y)  ‑  jednoúčelová  technika  pro 
pořízení datových kopií, nejlépe s připojením na síť 
(dedikovanou  LAN)  pro  přímé  ukládání  obrazů 
disků  na  NAS,  včetně  odpovídající  různé  kabeláže 
pro připojení kopírovaných datových úložišť  (HDD, 
SSD, USB, SD apod.)

Operativní a záložní (archivní) disková úložiště 
(samostatné HDD), iniciační kapacita cca 5‑10 TB (tj. 
HDD  s  kapacitou  1‑3  TB,  několik  kusů),  případně 
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5) To  je  dáno  zejména přetrvávajícími  problémy  s  kompatibilitou  různých dodatečných a pomocných SW prostředků,  které  je  nutné příležitostně 
využívat.

zajistit  rychlý  proces  jejich  pořízení  pro  operativní 
účely.

Další  rozšíření, zejména pro případné zasíťování 
dokumentační  techniky  (automatizovaný  audio‑
video záznam veškerých činností apod.)

Všechny  komponenty  systému,  které  jsou 
součástí  laboratorního  (ale  i  výjezdového) 
vybavení,  musí  být  jednoznačně  a  výrazně 
označené tak, aby ani nedopatřením nemohlo dojít 
k  jejich  záměně  se  zajišťovanou  technikou  nebo 
jejími komponentami.

3.2 Software

OS:  Zvolit  vhodnou  platformu,  optimálně  prav‑
děpodobně Linux  (verze přizpůsobena pro  forenzní 
práci)  s  možností  dual‑boot  na  OS  Windows 
(optimálně  aktuálně  pravděpodobně  v  8.15))  pro 
použití  forenzních  aplikací,  které  nemají  ekvivalent 
na  platformě  Linux,  případně  pro  lepší 
kompatibilitu  datových  výstupů  (formátů  souborů) 
pro jejich předávání objednateli.

Forenzní  SW:  minimum  výbavy  je  SW  pro 
forenzní  kopie  dat  (např.  „dd“  ve  forenzní  úpravě, 
„FTKImager“  v  linuxové  a  windows  verzi  a  pod.) 
a pro základní analytickou práci (např. Autopsy, The 
Coronerʹs Toolkit a pod.)

3.3 Nářadí

Seatava  nářadí  je  (optimálně)  duplicitní  s  nářadím 
ve  výjezdovém  kufříku  ʺNářadíʺ,  kde  je  popsán  i  zá‑
kladní obsah.

Je nutné zdůraznit, že sestava nářadí se v čase bude 
určitě  měnit  podle  měnících  se  externích  podmínek, 
použití  nové  techniky  a  podle  praktických  zkušeností, 
návyků a potřeb.

3.4 Prostorové požadavky

Prostorové  vybavení  laboratoře  by  mělo  umož‑
ňovat několik základních funkcí:

Dokumentační.  Prostor  pro  pořízení  doku‑
mentace  zajištěné  techniky,  zejména  foto  a  video 
dokumentace  (viz.  požadavky  na  dokumentování 
v kapitole 2.5)

Delaborační.  Prostor  pro  delaboraci  zajištěné 
techniky.  PC  a  NB  prakticky  vždy  vyžadují  v  pro‑
cesu  demontáže  paměťových  zařízení  (disků)  dosta‑

tek  volného  prostoru  pro  rozložení  všech  kompo‑
nent  a  spojovacího  materiálu,  protože  technologie 
dela‑borace  je  u  mnoha  zařízení  velice 
komplikovaná  a  nesmí  docházet  k  tomu,  aby  po 
sestavení  zbyl  ten  známý  ʺjeden  šroubekʺ nebo  aby 
se nějaký prvek někam ztratil a ve výsledku chyběl. 
Dostatek  samostatného  a  nikým  nesdíleného 
prostoru  pro  každý  jeden  prvek  zajištěné  techniky 
a  pořádek  na  pracovišti  jsou  klíčové  pro  správný 
výsledek.

Duplikační.  Prostor  pro  samotnou  duplikaci 
paměťových médií. Je relativně standardně vybaven 
a  podle  zvolené  metodiky  používá  pro  duplikaci 
dedikovaný  duplikátor  nebo  pracovní  stanici  (NB/
PC) s writeblockery.

Analytický.  Prostor  pro  následnou  analytickou 
a  dokumentační  práci.  V  principu  to  je  standardní 
pracovní  prostor  pro  práci  s  NB/PC  a  sadou 
elektronické a papírové dokumentace.

Skladovací.  Po  dobu  zpracování  zajištěné 
techniky  (řádově  od  několik  dní)  je  potřebné  ji 
bezpečně  uložit,  aby  nedošlo  k  nežádoucí 
manipulaci  případně  záměně  techniky  nebo  jejich 
komponent.  Tyto  prostory  by  měly  umožňovat 
oddělit  jednotlivé  součásti  (techniku,  komponenty, 
dokumentaci a pod.) podle jednotlivých objednávek, 
aby nedošlo k jejich nechtěné záměně.

Archivní.  Na  základě  interních  pravidel  o  zá‑
lohování  a  archivaci  dat,  která  jsou  zpracovávána 
v  rámci  DFLab,  je  potřebné  vyčlenit  prostor  pro 
ukládání  a  archivaci  dat  a  písemné  a  elektronické 
dokumentace ke zpracovávaným objednávkám.

Není  nezbytně  nutné,  aby  výše  uvedené  funkce 
laboratoře měly  vyčleněny  také  samostatný prostor. 
Nicméně  je  nutné  si  v  průběhu  práce  tyto  funkce 
uvědomovat  a  disponibilní  prostor  pracoviště  vždy 
upravit aktuálně tak, aby vyhovoval danému účelu.

Pravděpodobně  není  potřebné  zdůrazňovat,  že 
umístění  pracoviště  by  mělo  zajistit  řízený, 
kontrolovaný, monitorovaný a bezpečný přístup do 
prostor  laboratoře  pouze  pro  pověřené  pracovníky 
a  laboratoř  by měla  být  chráněna  nadstandardními 
(v rámci možností) systémy ochrany (proti vniknutí, 
požáru, vodě apod.)

Mimo samotnou laboratoř by měl být  také k dis‑
pozici  prostor  pro  komunikaci  s  třetíni  stranami  ‑ 
objednateli,  kde  by  měl  být  kontrolovaný  přístup 
pro  třetí strany a do samotné  laboratoře by měl být 
přístup třetích stran přísně zakázán.

3.5 Dokumentování

Podrobná  dokumentace  veškerých  činností  ve 
forenzní  laboratoři  je  nedílnou  a  důležitou  součástí 
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forenzní  činnosti  a  výrazně  se  podílí  na  dodržení 
pravidla ʺChain of Custodyʺ pro forenzní činnost.

Jako  nejoptimálnější  z  hlediska  bezpečnosti  a  prů‑
kaznosti  se  jeví  strategie  audio‑video  dokumentace 
veškerých  činností  DFLab,  proto  je  doporčena  (kromě 
standardní  fotodokumentace)  také  průběžná  doku‑
mentace veškeré práce pomocí videozáznamu.

Efektivní (zejména z pohledu konfigurace a použití) 
sestava  a  konfigurace  video‑dokumentačního  zařízení 
by  měla  být  předmětem  průběžného  dolaďování 
parametrů  cíleně  pro  potřeby  laboratoře  (umístění, 
osvětlení,  manipulace  se  zařízením,  ukládání  a  ar‑
chivace záznamu, automatizace záznamu a pod.).

Analogický  způsob  dokumentace  činnosti  se 
předpokládá  také  v  mobilní  verzi  pro  potřeby 
výjezdové výbavy.

Fotoaparát. Pro počáteční práci lze použít libovolný 
fotoaparát  (i  např.  fotografování  mobilem).  Je  sice 
pravdou,  že  současné  mobily  již  dosahují  kvalitou 
snímků  vysokou  úroveň,  nicméně  jsou  určeny 
primárně  pro  jednoduchou  fotografii.  Pro 
dokumentační účely odpovídající kvality se ale nehodí.

Pro  efektivní  práci  (práce  s  fotodokumentací  je 
náročná na kvalitu fotografování ‑ průběžné a neustálé 
ověřování  kvality  snímků  po  každé  operaci,  která  je 
nevratná)  ovšem  je  potřebné  postupně  vybavit 
pracoviště  zařízením,  které  bude  automaticky  každý 
snímek  posílat  na  obrazovku  a  síťové  úložiště  a  tím 
bude  možnost  průběžného  sledování  kvality  snímků 
a  odpadnou  zdlouhavé  procesy  hodnocení  kvality 
jednotlivých  snímků  a  průběžného  stahování  snímků 
do úložiště fotodokumentace.

Kamera. Pro počáteční práci bude postačovat běžná 
web‑kamera,  pro  další  činnost  bude  potřebné  vybavit 
pracoviště  automatickým  pořizováním 
videodokumentace  (analogicky  fotodokumentaci). 
Důležitým prvkem bude optimalizace umístění kamery 
tak,  aby  průběžně  zachycovala  veškeré  činnosti  v  la‑
boratoři  v  dostatečné  kvalitě  a  detailu  tak,  jak  je 
uvedeno v části prostorové požadavky laboratoře.

Osvětlení. Nekvalitní  foto  a  video dokumentace  je 
zbytečným  mrháním  času  a  prostředků.  Neostré 
a  rozmazané  snímky  a  detaily  snímků  špatně  čitelné 
z  důvodů  nedostatečné  ostrosti,  špatného  osvětlení, 
odlesků  nebo  ostrých  stínů  znehodnotí  veškerou 
dokumentaci. Ta  se pak  stává z  jedné  strany mrháním 
prostředků  a  značného  času,  který  se  tomu  věnuje 
a  z  druhé  strany  nepřesvědčivým  dokumentačním 
prostředkem a důkazem nízké kvality odvedené práce. 
Pro  kvalitní  foto  a  video  dokumentaci  je  potřebné 
zvážit  vhodné  centrální  osvětlení  (nejlépe  velkoplošné 
nebo  několik  menších)  a  nejméně  jeden  přisvětlovací 
zdroj  světla,  zejména  v  případě  dokumentace  detailů. 
Nedoporučuje  se  používat  pro  osvětlení  zářivky, 
výbojky  nebo  LED  světla,  která  mají  impulzní 
charakter  svícení  a  na  digitálním  záznamu  mohou 
způsobovat moire.

Pozadí  a  prostor.  Prostor  a  neutrální  pozadí 
fotografií  patří  mezi  základní  předpoklady 

dokumentační  fotografie.  Může  se  také  stát,  že  je 
potřebné  doplnit  dokumentaci  o  značky  nebo  čísla, 
případně  měřítko  (viz  obsah  ʺkufříku  na  foto/video 
dokumentaciʺ).  Vhodné  pozadí  a  dostatečný  prostor 
kolem dokumentovaného objektu je předpokladem pro 
kvalitní fotodokumentaci. Není to nezbytná podmínka, 
ale  předpoklad  profesionální  práce,  zejména  když  by 
se  předpokládalo,  že  výsledky  mohou  být  použity 
i  mimo  DFLab  (např.  v  případech,  kdy  objednatel 
služby  očekává,  že  jeho  vyšetřování  povede  k  ob‑
čanskoprávním nebo trestněprávním úkonům).

4. Výjezdová výbava

Výjezdové vybavení slouží pro zajištění práce na 
objednaných úkonech mimo laboratoř.

Pro  výjezdové  vybavení  platí,  že  musí  být 
mobilní,  proto  je  doporučeno  jeho  uložení  do 
přepravních boxů/kufříků tak, aby bylo mechanicky 
bezpečně uloženo a bylo  lehce  transportovatelné na 
místo výjezdu.

Je  zřejmé,  že  mobilní  vybavení  nemůže 
obsahovat  veškerou  výbavu  pro  celé  spektrum 
činností  a  ani  výkon  a  užitné  vlastnosti  nemohou 
dosahovat  parametrů  laboratorního  vybavení.  Tato 
skutečnost mimo  jiného  i  limituje  práci  na  výjezdu 
pouze  na  základní  činnosti  (zejména  zajišťovacího 
charakteru)  a  nepředpokládá  se,  že  by  na  výjezdu 
bylo  možné  realizovat  jakékoliv  složitější  úkony 
nebo analýzy.

Výjezdové vybavení je proto sestaveno pouze na 
úkony  zajišťování  techniky,  ve  výjimečných 
případech  zajišťování  dat  z  techniky.  Tomu 
odpovídá  i  obsah  jednotlivých  kufříků  a  jejich 
zaměření na dané činnosti:

Zajišťovací kufřík obsahuje prvky potřebné pro 
zajištění dat na místě výjezdu.

Kufřík na nářadí, které  je potřebné pro zajištění 
techniky,  případně  pro  činnosti,  které  jsou  spojeny 
s  delaborací  a  opětovném  sestavení  techniky  v  pří‑
padě,  že  se  zajišťují  pouze  data.  Dále  základní 
nářadí  pro  drobné  opravy  poškození,  která mohou 
nastat  na  místě  výjezdu  (např.  poškození  kabelů 
nebo konektorů apod.).

Dokumentační kufřík obsahuje prvky nutné pro 
podrobnou  foto  a  video  dokumentaci  činností  na 
místě  výjezdu  a  prvků  techniky,  které  byly  na 
výjezdu zajištěny.

Kufřík na výjezdový NB (případně s přenosnou 
tiskárnou),  který  slouží  pro  administrativní  úkony, 
pro operativní zjišťování  informací  (předpokládá  se 
konektivita k internetu, případně vzdálené připojení 
k repozitáři dat a SW v laboratoři DFLab). V případě 
zajištění  dat  může  sloužit  jako  (další)  nástroj  pro 
realizaci samotného zajištění dat.
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Složka na papírovou dokumentaci  obsahuje pře‑

dem  připravené  formuláře  a  další  dokumentaci,  která 
bude  potřebná  pro  administrativní  účely  a  protoko‑
lování prováděných činností.

4.1 Zajišťovací kufřík

Zajišťovací  kufřík  obsahuje  prvky  potřebné  pro 
zajištění dat na místě výjezdu.

Duplikátory.  Duplikátor  (včetně  sady  interface 
kabeláže  a  napájení)  je  jednoúčelové  zařízení  pro 
pořizování forenzních kopií dat.

Pro  efektivní  práci  na  místě  zajištění  lze  uvažovat 
o  několika  duplikátorech  (v  případě,  že  je  nutné 
zajišťovat  data  z  několika  datových  úložišť),  protože 
čas  nutný  k  zajištění  dat  je  dán  přenosovou  rychlostí 
zařízení  a  je  jednou  z  kritických  parametrů  procesu 
zajištění dat. Pomocí jednoho duplikátoru lze zajišťovat 
data  pouze  z  jednoho  zařízení  a  v  případě  vícero 
datových  zdrojů  (např.  PC  osazeno  několika  pevnými 
disky)  je nutné zajištění dat realizovat sekvenčně a tím 
dochází  ke  značným  časovým  nárokům  na  tyto 
činnosti  (řádově  hodiny  na  jedno  paměťové  úložiště 
o průměrné kapacitě).

Writeblockery.  Writeblockery  (ve  spojení  s  NB 
a vhodným SW)  jsou variantním  řešením pro  zajištění 
dat  (např.  paralelně  k  duplikátoům)  v  případě 
zvýšených  časových  požadavků  na  rychlost  zajištění 
dat na místě.

Eliminují  nutnost  sekvenčního  kopírování  dat 
datových  nosičů  a  tím  výrazného  navýšení  času 
potřebného  k  provedení  potřebných  úkonů.  Použití 
writeblockerů  je  vhodné  také  v  případě,  že  zdrojový 
disk  není  možné  připojit  k  duplikátoru  (stává  se  to 
z  mnoha  důvodů  způsobených  nezaručenou  kom‑
patibilitou)  a  je  nutné  použít  náhradní  variantu 
připojení zdrojového disku s použitím HW blokátoru.

Napájení. Jedná se o několik sestav:

a)  Sadu  napájecích  zdrojů  k  použitým  zařízením 
(duplikátory, writeblockery apod.)

b)  Napájecí  zdroj  univerzální  pro  případné 
napájení  zařízení,  které  jsou  předmětem  úkonů  v  pří‑
padě,  že  na  místě  nejsou  jejich  originální  napájecí 
zdroje  a úroveň nabití  jejich  baterií  nedává  záruky,  že 
úkony budou provedeny, aniž by došlo k extrémnímu 
snížení jejich kapacity

c)  Prodlužovací  kabel  230V  –  „prodlužka“  ‑  (min. 
cca  5 m)  s dostatečným počtem připojovacích  zásuvek 
(min.  4  ‑  8). Nezřídka  se  stává,  že  na místě  není  nebo 
není  dostatečný  počet  volných  zásuvek  k  připojení 
všech potřebných pro úkon zařízení

Variabilní  kabeláž.  Redukční  kabeláž  k  write‑
blockerům  a  duplikátorům,  síťové  kabely  s  pře‑
křížením i bez překřížení, USB kabely různých variant, 
USB  rozbočovač,  USB‑C  kabely  a  rozbočovače  a  další 

podle uvážení.

Datová úložiště externí. Jedná se o:

a) HDD kapacita xTB. HDD a SSD disky pro ukládání 
zajištěných  dat  (cílové  disky)  o  kapacitě,  která  by  měla 
přesahovat  předpokládanou  kapacitu  dat  zajišťovaných 
na  místě.  Optimální  je  mít  takovou  kapacitu  zajištěnou 
formou  rychlých  SSD  disků,  nicméně  lze  použít  i  rychlé 
HDD disky v případě, že  je předpoklad zajišťování dat z 
HDD  disků.  V  každém  případě  by  rychlost  zápisu  na 
cílový disk měla být větší (nebo alespoň srovnatelná) než 
je rychlost čtení ze zdrojového disku, aby nedocházelo ke 
zpomalení celého procesu zajišťení dat.

Důležitou  součástí  jsou  adaptéry  pro  připojení 
zdrojového  a  cílového  disku  ke  kopírovacímu  zařízení 
zejména  v  případě,  kdy  nebude  ke  zajištění  dat  použito 
speciální zařízení  (např. duplikátor, kdy  takové adaptéry 
bývají  jeho  součástí).  Vždy  je  potřeba  počítat  s  tím,  že 
duplikátor  nemusí  zdrojový disk  rozpoznat  a  v  takovém 
případě  je  nutné  zvolit  náhradní  variantu  sestavy  pro 
zajištění dat (použít nějaký vhodný adaptér pro připojení 
disků ‑ zdrojového a cílového ‑ k počítači např. přes USB3 
adaptér  a  zajišťovat  data  pomocí  výjezdového  NB 
s vhodným writeblockerem a dupli‑kačním SW)

b) Různé USB Flash Disky. USB Flash disky plní ve 
výjezdové výbavě primárně následující účely:

‑  cílový  disk  pro  ukládání  zajištěných  dat  v  pří‑
padech  malých  objemů  zdrojových  dat  (např.  data 
paměťových  karet,  jiných  USB  Flash  disků,  paměti 
RAM apod.)

‑ nosiče specializovaného SW zejména v případech 
nutnosti  provedení  úkonů  na  živých  systémech 
(spadajících do Live Forensic), jako jsou zejména úkony 
zajištění  obsahu  operační  paměti,  monitoring  a/nebo 
zajištění záznamu síťového provozu a pod.

4.2 Kufřík na nářadí

Nářadí,  které  je  potřebné  pro  zajištění  techniky, 
případně  pro  činnosti,  které  jsou  spojeny  s  delaborací 
a  opětovném  sestavení  techniky  v  případě,  že  se 
zajišťují  pouze  data. Dále  základní  nářadí  pro  drobné 
opravy  poškození,  která  mohou  nastat  na  místě 
výjezdu  (např.  poškození  kabelů  nebo  konektorů 
apod.)

‑  Sada  šroubováků  univerzální  ‑  základní  sada 
(např. pro delaboraci PC)

‑  Sada  šroubováků  speciální.  Speciální  sada  pro 
specifické  činnosti  zejména  na  mobilní  technice  a  NB 
(bezpečnostní a nestandardní  šrouby a pod.)

‑  Sada  kleští  na  opravy,  Zejména  různé  kleště  na 
jemnou techniku.

‑ Mini  pájecí  sada.  Vhodná miniaturní  pájecí  sada 
pro  drobné  opravy  (zejména  poškozené  kabeláže 
apod.)



Digital Forensic Review
METODIKA

DFR
20

‑  Další  nářadí.  Nůžky  malé,  nůžky  velké,  nůž 
kombinovaný,  psací  potřeby  různé  (popisy  štítků 
permanentní,  popisy  lehce  odstranitelné,  různé  barvy 
pro odlišení záznamů apod.)

4.3 Dokumentační kufřík

Dokumentační  kufřík  obsahuje  prvky  nutné  pro 
podrobnou foto a video dokumentaci činností na místě 
výjezdu  a  prvků  (techniky),  které  byly  na  výjezdu 
zajištěny.

Fotoaparát.  Slouží  pro  dokumentaci  předmětů, 
sestav a situací na místě výjezdu. Platí pro něj stejné 
podmínky jako pro fotoaparát v laboratoři.

Videokamera.  Slouží  pro  dokumentaci  činností 
a  průběhu  zajišťovacích  prací.  Videodokumentace 
na  místě  probíhá  v  dynamickém  a  předem 
neznámém  prostředí,  proto  je  potřebné  počítat  se 
záznamem  ʺz  rukyʺ  a  v  případě  déle  trvajících 
úkonů umístění kamery na tomu odpovídající stativ. 
Obdobně  je nutné zvážit podle aktuálních okolností 
nutnost  dodatečného  osvětlení  dokumentovaného 
prostoru  (zajišťování  v  nepříznivých  světelných 
podmínkách  v  zimním  období,  mimo  pracovní 
dobu, kdy nelze použít místní osvětlení nebo takové 
osvětlení na místě zajištění není a pod.)

Zvukový  záznamník.  Zvukový  záznamník  je 
vhodnou  pomůckou  v  případech,  kdy  probíhá 
zajištění  techniky  nebo  dat  ve  složitějších 
podmínkách  a  může  (vedle  videozáznamu,  nebo 
když  videozáznam  není možné  pořídit)  dokladovat 
popis  situace,  úvahy  o  způsobu  provedení  činností 
a  důvody,  které  vedly  k  použití  postupů,  které  se 
pro danou situaci jevily jako nejvhodnější.

Je  to  operativnější  způsob  záznamu  důležitých 
poznatků,  ze  kterého  lze  následně  využít  podstatné 
části  v  případě,  kdy  je  nutné  vystavit  podrobný 
protokol  činností.  Na  místě  výjezdu  může  také 
docházet  k  různým  jednáním  a  dohadováním 
o průběhu  a  rozsahu  zajištění,  byť  v  tomto případě 
to  je  zejména  v  kompetenci  toho,  kdo  si  zajišťovací 
úkony  objednává.  Nicméně  záznam  může  doložit 
detaily domluvy na rozsahu a způsobu zajištění.

Sada na číslování  stop.  Jedná se o  sadu čísel na 
papírových  kartonových  nebo  platových  štítcích 
(rozměr cca 4x7 cm), kterou lze použít pro označení 
jednotlivých zařízení tak, jak jsou umístěny na místě 
zajištění.  Je  to  jednoduchá  pomůcka  pro  označení 
a  následnou  identifikaci  z  pořízené  foto  a  video‑
dokumentace  jednotlivých  stop  (techniky)  na  místě 
zajištění. Používá se v případech, kdy je (nebo může 
být)  důležité  umístění  nebo  vzájemné  propojení 
techniky.  Podle  použitého  číslování  se  následně 
technika označuje pomocí vhodných samolepek, balí 
se  do  vhodné  obalové  techniky,  která  je  následně 
také  označena  v  souladu  se  zvoleným  číslováním. 
Vše s cílem, aby identifikace jednotlivých prvků byla 
jednotná  napříč  všech  úkonů  a  činností,  které 

mohou např. následovat i v laboratoři a v důsledku 
pak i následně při vrácení techniky a uvedení všeho 
do  původního  stavu  tak,  jak  to  bylo  při  prvotní 
dokumentaci místa zajištění.

Vhodným  doplňkem  sady  je  papírové  (nebo 
plastové) měřítko, s pomocí kterého je možné na foto/
video  dokumentaci  dokumentovat  velikosti  nebo 
vzdálenosti  jednotlivých dokumentovaných  objektů. 
Měřítko  však  musí  být  takového  provedení,  aby 
měřené  jednotky  byly  dobře  rozpozantelné  na 
dokumentaci, tedy běžné papírové pásmo (ekvialent 
běžného  pravítka)  není  příliš  vhodné,  protože 
značky  na  něm  jsou příliš  jemné  a  na  dokumentaci 
nebudou  s  velkou  pravděpodobností  dostatečně 
čitelné.

Samolepky  a  pásky.  Samolepky  jsou  důležitou 
součástí  pro  účely  dokumentace  a  identifikace. 
Kromě  označení  jednotlivých  předmětů  bývá 
důležité  např.  označit  a  identifikovat  jednotlivé 
kabely připojené k výpočetní  technice, kdy to může 
být  důležité  z  pohledu  konfigurace  systémů  nebo 
z  důvodu  uvedení  techniky  do  původního  stavu. 
Platí  to  jak  v  případě  dokumentace  zvnějšku 
techniky, tak někdy v případě dokumentace vnitřku 
např.  sestavy  PC  s  několika  shodnými  HDD  apod. 
Důležitým  požadavkem  na  samolepky  je  nutnost 
jejich autentizace, tedy označení značkou/symbolem, 
který  identifikuje  pracoviště  DFLab,  aby  nemohlo 
dojít  k  záměně  nebo  následnému  zpochybnění 
provedené dokumentace. Samolepky  jsou vhodným 
místem  k  dalšímu  označování  (viz  např.  ʺsada  na 
číslování  stopʺ),  aby  nedocházelo  k  popisování 
techniky  a  dalších  předmětů  přímo.  Ideální 
variantou  jsou  v.  bezpečnostní  samolepky a  lepící 
pásky, které nelze odlepit, aniž by to bylo okamžitě 
identifikovatelné.

Obalová  technika  na  stopy.  Platí  pravidlo,  aby 
zajištěné  předměty  (technika)  byly  chráněny  před 
dodatečnými zásahy. K tomu se využívá zabalení do 
vhodného  obalu,  který  je  ʺzapečetěnʺ  (minimálně 
např.  samolepkami/páskou  –  optimálně  bezpeč‑
nostní)  a  individuálně  označen  tak,  aby  případný 
zásah  do  obalu  byl  maximálně  dostupným  způ‑
sobem  ztížen,  případně  aby  takový  zásah  bylo 
možné  relativně  lehce  identifikovat.  Vhodný  je 
pevný  obal  (plastový  nebo  minimálně  zpevněný 
papír)  v  kombinaci  s  přelepením  kritických  částí 
samolepkami  nebo  lepící  páskou  (opět  ideálně 
bezpečnostní).

Záložní  baterie  do  přenosných  zařízení.  Pro 
každé přenosné zařízení (bateriové) min. jednu sadu 
záložních  baterií.  V  případě  použití  akumulátorů, 
také univerzální nabíječku.

4.4 Výjezdový NB a přenosná tiskárna

Výjezdový NB  (případně  s  tiskárnou), který  slouží 
pro  administrativní  úkony,  pro  operativní  zjišťování 
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informací  (předpokládá  se  konektivita  k  internetu, 
případně vzdálené připojení k repozitáři dat a SW v la‑
boratoři DFLab) a v případě zajištění dat může sloužit 
jako (další) nástroj pro realizaci samotného zajištění dat 
(s využitím vhodného SW a writeblockerů).

V  případě  nutnosti  realizace  potřebných  admi‑
nistrativních  úkonů  (nutnost  vystavení  protokolů, 
potvrzení  a  pod.)  je  nanejvýš  nevhodné  využívat  k  to‑
mu techniku, která se na místě nachází. Je nepřípustné/
nevhodné,  aby  takové  činnosti  zanechaly  na  místní 
technice  jakékoliv  stopy  (i  dočasné  kopie  dat,  temp 
soubory,  tiskové  fronty  apod.),  které  by  mohly 
potenciálně  soužit  ke  zneužití  nebo  zpochybnění  pro‑
vedených  činností.  Proto  je  doporučeno  dovybavit 
výjezdový  NB  přenosnou  tiskárnou,  aby  činnosti  pro‑
vedené na místě zajištění nezanechaly jakékoliv stopy.

4.5 Složka na písemnou dokumentaci

Součástí  výjezdového  vybavení  by  měla  být 
speciálně  vyčleněna  složka  na  písemnou  dokumentaci, 
kterou lze  jednoduše před výjezdem zkontrolovat, zda 
obsahuje potřebné dokumenty.

Dokumentace  by  měla  obsahovat  předem 
připravené  formuláře  (např.  záznam  o  provedení  čin‑
ností,  formulář  předávacího  protokolu  a  pod.)  v  pří‑
padě,  že  takové  doklady  nelze  vytvořit  na  místě  (viz 
část  ʺVýjezdový NBʺ) a  také další  listiny a dokumenty 
(požadavek/objednávku  činností  od  kompetentního 
orgánu,  kopii  schváleného  statutu  DFLab  a  její 
kompetence,  další  dokumentaci,  potvrzující  kvalifikaci 
pracovníků DFLab, související certifikáty a pod.)



Celostránková reklama
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FTK Imager  Quick Reference Guide
Zajišťování digitálních stop

Anotace:
Zajištění  digitálních  stop  je  první  a  jednou  z nejdůležitějších  etap  práce  digitální  forenzní  analýzy. Pouze  taková  data, 

která jsou zajištěna forenzně správným způsobem, mohou poskytnout kvalitní základ pro získání relevantních důkazů. Proto 
se  procesu  forenzního  zajištění  digitálních  stop  musí  věnovat  patřičná  pozornost  a  pro  tento  proces  by  měly  existovat 
specifické procesy, postupy a také specifické nástroje.

Jedním z nejčastěji používaných programů pro forenzní zajištění digitálních stop je FTK Imager. Stručný postup zajištění 
obsahu operační paměti (RAM) a pevných disků počítače je popsán v následujícím článku.

Úvod
Forenzní  analytický  SW  Forensic  Toolkit  (FTK)  je 

počítačový  forenzní  softwarový  produkt  společnosti 
AccessData.  Je  to  komerční  produkt  založený  na 
systému  Windows.  Pro  forenzní  analýzy  vytvořil 
stejný  vývojový  tým  bezplatnou  verzi  komerčního 
produktu  s  limitovanými  funkcemi  ‑  FTK  Imager. 
Tento  nástroj  je  jedním  z  nejlepších  pro  pořizování 
forenzních  kopií  (obrazů)  pevných  a  i  volatil  (RAM) 
pamětí  a  lze  s  jeho  pomocí  provádět  i  základní  jedno‑
duché  analýzy  (prohlížet  a  extrahovat  data  z  již  poří‑
zených forenzních kopií disků). 

Získávání  forenzních  kopií  pamětí  lze  rozdělit  do 
dvou hlavních částí: 

1. Získání forenzních kopií volatilní paměti

2.  Získání  forenzních  kopií  trvalé  paměti  (pevný 
disk)

Existují  dva  možné  způsoby,  jak  tento  nástroj  lze 
použít při pořizování forenzních kopií:

1.  Použití  přenosné  verze  FTK  Imageru  (např.  na 
USB  nebo  HDD)  a  spuštění  přímo  ze  zajišťovaného 
počítače.  Tato  možnost  se  nejčastěji  používá  při 
získávání živých dat v případech, kde  je počítač v mo‑
mentě zajištění zapnut.

2.  Instalace  FTK  Imageru  na  analytickém  počí‑
tači.V  takovém  případě  by  měl  být  zdrojový  disk 
připojen  k  počítači  pomocí  writeblockeru.  Blokování 
zápisu  zabraňuje  změnám  dat  na  zdrojovém  disku 
a  poskytuje  přístup  pouze  pro  čtení.  Tím  zajistíme 
integritu dat zdrojového disku.

Získání volatilní paměti pomocí FTK 
Imageru

FTK  Imager  umožňuje  forenzním  expertům  získat 
úplnou forenzní kopii volatilní paměti (RAM) počítače.

Následující  stručné  kroky  popisují  zajištění  RAM 
paměti počítače.

U  běžícího  počítače  přiojte  USB  s  instalací  (kopií) 
FTK  Imageru  a  spusťte  jej  z  tohoto  USB.  Přejděte  na 

ikonu  pro  zajištění  volatilní  paměti  („Capture  memo‑
ry“):

Následující  dialogové  okno  vám  umožní  zadat 
cílový  adresář  („Destination  path:“  pod  tlačítkem 
„Browse“),  kde  chcete  uložit  zaznamenanou  volatilní 
paměť  a  zadat  název  souboru  (do  pole  „Destination 
filename“):

Pomocí FTK  Imageru máte  také možnost  zahrnout 
do  kopírovaných  dat  také  stránkovací  soubor 
„pagefile.sys“  a  také  oba  stažené  soubory  uložit 
společně  do  formátu  AD1  ( v.  „evidence  file“  ve 
formátu  AD1),  který  je  proprietálním  formátem 
společnosti  Accessdata  ale  z  důvodu  zajištění  maxi‑
mální kompatibility to není příliš vhodné.

Stránkovací  soubor  (pagefile.sys)  se  v  operačních 
systémech  Windows  používá  jako  volatilní  paměť 
kvůli  omezení  fyzické  paměti  RAM.  Je  umístěn  v  od‑
dílu  ʺC:ʺ  a  je  připraven k použití  jako volatilní  paměť 
při  požadavku  na  překročení  kapacity  fyzické  paměti 
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RAM.  Takže  tento  soubor  může  mít  poměrně  hodně 
hodnotných  dat.  Proto  se  doporučuje  vždy  zajistit 
s operační pamětí (RAM) také tento soubor.

Klepnutím  na  tlačítko  ʺCapture  memoryʺ  začne 
FTK Imager kopírovat volatilní paměť:

Po  dokončení  kopírování  bude  cílový  adresář 
(„Destination“)  obsahovat  zadané  soubory  ‑  kopie 
paměti  (v  našem  případě  soubory  „memdump.mem“ 
a „pagefile.sys“):

Získání forenzního obrazu disku (Disk 
Image) pomocí FTK Imageru

Jak  již  bylo  řečeno,  lze  tento  nástroj  použít  i  k  po‑
řízení forenzních kopií (obrazu) disku.

Po  spuštění  FTK  Imageru    použijte  ikonu  ʺCreate 
Disk Imageʺ:

V  následně  zobrazeném  dialogu  vyberte  typ 
zdrojových  dat.  FTK  Imager  je  schopen  získat  data 
z  fyzických disků,  z  logických disků  (diskové  oddíly), 
z jiného forenzního obrazu, z obsahu složky (adresáře) 
nebo z CD / DVD disků.

Zdrojový  pevný  disk  se  připojuje  k  laboratornímu 
počítači  pomocí  writeblockeru  a  lze  udělat  forenzí 
kopii z celého fyzického disku volbou „Physical Drive“ 
nebo  jen  z  učitého  diskového  oddílu  volbou  ʺLogical 
Driveʺ:

Pro  forenzní  kopii  celého  fyzického  disku  zvolte 
„Physical  Drive“.  V  následujícím  dialogu  vyberte, 
který  fizický  disk  potřebujete  kopírovat  a  zvolte 
„Finish“:

V dalším dialogu zadáte cíl, kam se bude výsledná 
forenzní  kopie  ukládat  (klepnutím  na  tlačítko 
„Add...“).  Nejdříve  je  nutné  zvolit  formát  výsledného 
forenzního obrazu:
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Z  praxe  lze  doporučit  použití  formátu  „E01“  jako 

nejrozšířenějšího formátu. Tento formát také podporuje 
kompresi  dat  a  tím  efektivní  využití  cílového  dis‑
kového  prostoru  a  tím  i  kratší  čas  zápisu  dat.  Formát 
E01  podporují  téměř  všechny  v  současnosti  existující 
analytické nástroje a stal se prakticky standardem.

Jako  další  potenciálně  použitelný  formát  je  „Raw 
(dd)“,  který  je  univerzálně  použitelný,  avšak  bez 
komprese  dat  je  nanejvýš  neefektivní  z  hlediska 
objemu výsledných dat.

Po  stisknutí  tlačítka  „Další>“  FTK  Imager  vyzve 
k zadání podrobností případu. Jsou to  v. identifikační 
a  evidenční  údaje,  kterými  lze  následně  identifikovat 
výslednou forenzní kopii dat:

Po dalším stisnutí  tlačítka „Další>“ budete vyzváni 
k  zadání  cíle  (adresáře),  kde  bude  uložena  forenzní 
kopie dat  (pod  tlačítkem  ʺBrowseʺ),  název výsledného 
souboru a velikost fragmentování:

Velikost  fragmentování  („Image  Fragment  Size 
(MB)“)  umožňuje  rozdělit  výsledný  soubor  na  více 
částí,  které  uloží  je  do  stejného  adresáře.  Pokud 
potřebujete pouze jeden soubor namísto vytváření více 
fragmentovaných  obrazů,  musíte  nastavit  velikost 
fragmentu  na  hodnotu  ʺ0ʺ.  U  formátů,  které  to 
podporují, můžete  nastavit  sílu  komprese  (když máte 
výkonný počítač, můžete kompresi nastavit na „9“).

Po  zmáčknutí  tlačítka  „Finish“  se  vrátíte  na 
předchozí  dialog.  Pak  ještě  zaškrtněte  volbu  „Verify 
images  after  they  are  created“  (pro  ověření 
spolehlivosti  kopírování)  a  zrušte  zaškrtnutí 
„Precalculate  Progress  Statistics“  (zbytečně  zdržuje 
kopírování  a  stejně  nedává  relevantní  předpověď 
zbývajícího času do konce kopírování): 

Samotné kopírování pak spustíte tlačítkem „Start“:
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Po  dokončení  kopírování  program  FTK  Imager 
zobrazí výsledek kopírování:

V  cílovém  adresáři  vytvoří  kromě  samotného 
souboru  forenzní  kopie  dat  (ʺUSB001.E01ʺ)  navíc  ještě 
textový  soubor  (ʺUSB001.E01.txtʺ)  obsahující  všechny 
informace,  které  jste  zadali  („Evidence  Item 
Information“)  a  také  další  informace  technického 
charakteru o zdrojovém disku a o forenzní kopii dat:

Jedná  se  o  v.  log  soubor,  který  navíc  obsahuje 
klíčovou  informaci,  a  to  spočtené  hash  součty MD5  a 
SHA1, které slouží pro ověření integrity získaných dat:

Závěr

Program FTK  Imager patří mezi  ty nejspolehlivější 
a nejčastěji používané programy pro forenzně korektní 
zajištění digitálních stop. Kromě zde popsané verze pro 
OS Windows  existuje  verze  i  pro OS  LINUX,  která  je 
ovládána z příkazové řádky.

FTK Imager získal svoji popularitu ale nejenom pro 
snadné  pořizování  forenzních  kopií  digitálních  stop, 
umí toho mnohem více. Ale o tom až někdy příště.
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Úvod

V  úplném  počátku  tohoto  století,  společně  s  rozši‑
řováním  různých  portálů  a  diskudních  fór,  vznikalo 
postupně  nadšením  různých  autorů  také  i  několik  ob‑
dobných zdrojů informací věnovaných digitální forenz‑
ní  analýze.  Velká  většina  z  nich  bohužel  ale  neměla 
dlohého  trvání  a  jen  málo  z  nich  vydrželo  relativně 
delší dobu.  Jedním z nich a pravděpodobně  tím nejvy‑
trvalejším  a  v  současnosti  i  nejuznávanějším  je  právě 
Forensic Focus (www.forensicfocus.com).

Jestliže  v  počátcích  to  bylo  prakticky  pouze  dis‑
kusní  fórum  (beželo  na  CMS  DragonFly),  dnes  je  Fo‑
rensic  Focus  plnohodnotný  portál  (aktuálně  zčásti 
portován  na  WordPress)  s  přibližně  35  000  regis‑
trovanými uživateli  a  neustále  více než  stovkou uživa‑
telů  on‑line,  kteří  jsou    aktuálně  přihlášení  a  čerpají 
z  portálu  informace.  Počty  uživatelů  (registrovaných 
a  aktuálně  on‑line  jsou  vidět  a  když  se  kdykoliv  na 
portál podíváte, prakticky se nemění).

Projděme  si  ve  stručnosti  ty    nejzajímavější  oblasti 
portálu. A ještě jedno upozornění ‑ jak to je už u těchto 
zdrojů informací obvyklé, bez angličtiny se neobejdete.

News

Záložka  ʺNEWSʺ  je  takovým  souhrnem  všeho  dů‑
ležitého,  co  se  na  portálu  aktuálně  událo.  Obsahuje 
informace  o  nových příspěvcích  v  diskusním  fóru,  po‑
sledné  newsle ery  a  poslední  články/příspěvky.  Je  ur‑

čena  pro  rychlý  přehled  novinek  a  informací,  které 
vám  umožní  orientovat  se  na  portálu  při  jeho 
pravidelném sledování.

Tato  záložka  je  také  vlastně  ʺHome  Pageʺ  portálu, 
takže  vždy,  když  přejdete  na www.forensicfocus.com, 
máte přehled o dění na portálu.

Stojí za přečtení
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Forums

Druhou  položkou  menu  je  ʺForumsʺ.  Jedná  se 
o  prakticky  dnes  standardní  diskusní  fórum,  které 
slouží pro on‑line diskusi na dané téma, pro hledání ře‑
šení určitých problémů nebo  jako prostor pro poraden‑
ství a sdílení zkušeností.

Diskusní fórum je ideální místo, kde lze získat radu 
ohledně  řešení  určitého  dílčího  problému  nebo 
i  obecnější  názor  komunity na postup, metodiku nebo 
jen  obecný názor na cokoliv související přímo nebo ne‑
přímo s problematikou digital forensic.

Nicméně  i  práce  s  diskusním  fórem  vyžaduje  do‑
držování  určitých  základních  pravidel,  která  jsou 
v  kostce  zmíněná  v  odkazu  ʺForum  FAQʺ. Ale  přesto 
vřele  doporučuji,  dříve  než  začnete  využívat  diskusní 
fórum i aktivně, pozorovat nějakou dobu život na fóru 
a  snažit  se  zjistit,  jak  to  v  reálu  funguje,  co  je  akcep‑
továno, na  jaký  typ dotazů a na  jakou  jejich  formulaci 
dostanete  nejkvalitnější  odpovědi.  Tato  ʺpřípravnáʺ 
fáze  vám  taky  umožní  seznámit  se  s  obsahem  fóra 
a tím se vyvarovat otázkám, které již byly na fóru disu‑
továny  a/nebo  o  zařazení  otázky  do  nesprávné  téma‑
tické  skupiny,  což  se  řadí  mezi  nejčastější  prohřešky 
aktivní práce na fóru.

Webinars

Je sice pravdou, že co do objemu příspěvků  je část 
portálu  ʺWebinarsʺ  pravděpodobně  nejchudší,  ale 
z  druhé  strany  nám  poskytuje  příležitost  shlédnout 
a  poslechnout  si  přednášky  a  prezentace  zajímavých 
autorů. Aktuálně  se  např.  můžete  zůčastnit  (kromě  ji‑
ného) asi  nejprestižnější evropské konference v oblasti 
digital  forensics  ‑ konference DFRWS‑EU.  Je  sice prav‑
dou, že  jen ex‑post, virtuálně a  jen částečně, ale  jenom 
ta  možnost  vidět  a  slyšet  tyto  přednášky  je  chvá‑
lyhodná.

Reviews

Položka  ʺReviewsʺ  je,  alespoň  podle mého  názoru, 
jednou  z  nejužitečnějších  částí  portálu.  Málokde  lze 
totiž najít na  jednom místě recenze na různé produkty 
pro  potřeby  digitální  forenzní  analýzy.  Samozřejmě, 
otázkou  je vždy kvalita recenze, ale vzhledem k  tomu, 
že  portál  je  celkem  pod  otevřenou  kritikou  širokého 
spektra  uživatelů,  recenze  zde  uveřejněné  je  možné 
brát jako celkem relevantní.
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Articles

Položka  v  menu  ʺArticlesʺ  je  mnou  asi  nejčastěji 
navštěvována.  Jestli  si  chcete  udržet  alespoň  základní 
přehled o vývoji v oblasti Digital Forensics, doporučuji 
ji  k  pravidelnému  sledování.  Jen  bych  rád  připoměl 
i  pravou  stranu webu,  kde  je  přehledné  řazení  článků 
do různých skupin pro rychledjší orientaci v tématech.

Další položky menu

Dalšími  položkami menu  jsou  ʺJob Vacanciesʺ,  ʺE‑
ducationʺ,  ʺInterviewsʺ,  ʺNewsle erʺ,  ʺEventsʺ,  ʺVi‑
deosʺ a ʺAdvertisingʺ.

Pro  běžného  čtenáře  asi  už  tyto  položky  nebudou 
natolik  aktuální  (aniž  bych  chtěl  komukoliv  upírat  zá‑
jem např. o volná pracovní místa převážně v Británii).

Nicméně  i  tady  bych  chtěl  upozornit  např.  na    ʺE‑
ducationʺ, kde  jsou uvedeny možnosti, kde ve světě  je 
možné  získat  (převážně)  vysokoškolskou  kvalifikaci 
v  Digital  Forensics  a  příbuzných  oborech.  Ale  není 
pravdou,  že  u  nás  takové  (nebo  obdobné)  vzdělání 
nelze  získat,  sám  vím  o  několika  univerzitách,  kde  se 

v  rámci  výuky  přednáší  také  specializace,  které  mají 
blízko k počítačové kriminalitě a digitální forenzní ana‑
lýze.  Jenom  tyto  školy  nefigurují  na  portálu  Forensic 
Focus.

Pro  fajnšmekry  mohu  taky  vřele  doporučit  čtení 
o  významných  současných  osobnostech  oboru  Digital 
Forensics  ‑  položku  ʺInterviewsʺ.  Je  minimálně  zají‑
mavé  (když  už  ne  inspirující)  poznat  něco  ze  života 
známých osobností v oboru,  jakýmu  jsou  třeba Angus 
Marshall, Damir Delija,  Peter  Sommer,  Yuri Gubanov, 
Eoghan  Casey,  Russell  May,  Paul  Wright,  David  Sul‑

livan, Stefan Fleischmann a mnoho mnoho dalších.

No a nakonec snad už jenom položka ʺNewsle erʺ, 
kde si můžete nechat jednou za měsíc posílat na e‑mail 
všechny  důležité novinky, které se na portálu Forensic 
Focus  za  poslední  období  udály.  Sám  odebírám 
a mohu jen doporučit...

M. Svetlík, Sr.
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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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