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Úvod 

Riešením kybernetických bezpečnostných incidentov a vyšetrovaním počítačovej 

(kybernetickej) kriminality sa sledujú rozdielne ciele. Kým cieľom riešenia kybernetického 

bezpečnostného incidentu je zistiť, či udalosť je bezpečnostný incident, pochopiť, ako útočník 

postupoval (vektor útoku), aký je celkový dopad incidentu a ako je možné incidentu do budúcna 

predísť. Naopak cieľom vyšetrovania počítačovej (kybernetickej) kriminality, resp. trestného 

konania je zistiť, či došlo k skutku, či daný skutok má znaky trestného činu a nájsť páchateľa 

tohto trestného činu. Napriek tomu, že sledujú rôzne ciele, vo svojej podstate sa snažia o to isté, 

a to pochopiť, čo sa udialo v minulosti a hodnoverným spôsobom to preukázať, resp. vyvrátiť. 

K vedeckému poznaniu, resp. pochopeniu už uskutočnených udalostí slúžia tzv. forenzné vedy. 

Keďže kybernetický bezpečnostný incident, resp. počítačová (kybernetická) kriminalita vo 

svojej podstate využíva zariadenia na spracovanie údajov, respektíve takéto zariadenia sú ich 

cieľom, môžeme o forenznej vede v tejto oblasti hovoriť ako o digitálnej forenznej vede 

(analýze). 

V rámci predkladanej publikácie sa zameriavame na digitálnu forenznú analýzu od 

teoretických základov, vysvetlenia základných pojmov, princípov až k popisu jednotlivých fáz 

procesu digitálnej forenznej analýzy od nahlásenia bezpečnostného incidentu, identifikácie 

zariadení, zaistenia digitálnych stôp až po analýzu forenzných artefaktov a celkové 

vyhodnotenie a zistenie okolnosti predmetného incidentu.  

Z pohľadu analyzovaného operačného systému sa učebnica zameriava na operačný 

systém Windows. Jednotlivé úkony forenzného analytika v rôznych fázach digitálnej forenznej 

analýzy so sebou prinášajú nielen dodržania určitých postupov, princípov, ale aj použitie 

všeobecne používaných nástrojov. Z tohto dôvodu je učebnica doplnená o popis viacerých 

nástrojov, ktoré sú najčastejšie používané v rámci operačného systému Windows alebo Linux.  

Delenie učebnice na jednotlivé kapitoly vyjadruje skôr metodický prístup k výučbe 

danej problematiky. Poradie jednotlivých tém je zvolené takým spôsobom, aby bolo možné 

pochopiť problematiku ako celok a postupne vyskladovať ucelený obraz o tejto problematike. 

Text učebnice postupne prechádza od teoretických základov až k technických detailom 

jednotlivých činností forenzného analytika. Mnohokrát si riešenie kybernetického 

bezpečnostného incidentu vyžaduje opačný postup, kedy forenzný analytik najprv analyzuje 

operačnú pamäť, konkrétne artefakty operačného systému a až následne prechádza k podrobnej 

analýze súborového systému. Zvolenie konkrétnej postupnosti krokov v rámci analýza 
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digitálnych stôp, resp. konkrétnych forenzných artefaktov závisí od viacerých faktorov 

konkrétneho incidentu, resp. prípadu.  
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1 Úvod do digitálnej forenznej analýzy 

Táto kapitola predstavuje úvod do digitálnej forenznej analýzy. V rámci kapitoly si 

objasníme základné pojmy vrátane pojmov forenzná veda a digitálna stopa. Väčšia časť 

kapitoly sa venuje princípom a samotnému procesu digitálnej forenznej analýzy.  

 

1.1  Forenzná veda 

Forenzná veda je praktická aplikácia rôznych druhov vedných disciplín pre 

zodpovedanie otázok súvisiacich s právnym systémom. Slovo „forenzná“ pochádza z latinčiny 

a vo všeobecnosti znamená „z fóra alebo pred ním“. Forenzná veda sa vzťahuje na proces 

získavania stôp, ktoré môžu byť prijaté ako dôkazy na súde (v trestnom aj občianskom konaní)

. V rámci forenznej vedy vystupujú forenzní analytici, ktorých úlohou je zhromažďovať, 

uchovávať a analyzovať vedecké stopy v priebehu forenzného vyšetrovania. Zatiaľ čo niektorí 

forenzní analytici cestujú na miesto konkrétneho skutku (zločinu alebo incidentu)  

s cieľom zhromaždiť stopy sami, iní plnia úlohy v laboratóriách a robia analýzu zaistených 

objektov.  

Forenzná veda bola ustanovená ako samostatná vedecká oblasť počas 18. storočia 

a neskôr počas 19. storočia došlo k jej rozvoja. Príspevok tejto novej oblasti vedy dramaticky 

zmenil efektivitu vymáhania práva. Nižšie uvádzame niekoľko zaujímavých historických 

osobností, ktoré mali vplyv na oblasť forenznej vedy: 

 Mathieu Orfila (1787–1853) je považovaný za otca forenznej toxikológie. Prvý 

vedecký vedecký dokument publikoval v roku 1814.  

 Alphonse Bertillon (1853–1914) vyvinul metódu identifikácie prostredníctvom 

meraní tela a zverejneným príkladov osobnej identifikácie v roku 1879.  

 Francis Galton (1822–1911) študoval odtlačky prstov ako identifikáciu osôb  

a v roku 1892 publikoval knihu Fingerprint.  

 Alberts S. Osborn (1858–1946) ustanovil vedecké princípy na preskúmanie 

dokumentov, ktoré publikoval v knihe Odporúčané dokumenty.  

 Leone Lattes (1887-1954) študoval charakteristické znaky krvných skupín na 

identifikáciu osôb.   
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 Edmond Locard (1877–1966) bol celosvetovo uznávaný za presadzovanie vedeckej 

metódy trestného vyšetrovania. 

 Francis Galton (1822-1911) vypracoval vôbec prvú zaznamenanú štúdiu  

o odtlačkoch prstov pri chytaní potenciálnych páchateľov trestných činov. 

 Hans Gross (1847-1915) bol prvým človekom, ktorý aplikoval vedu na trestné 

vyšetrovanie. 

S pojmom forenznej vedy úzko súvisí pojem forenzného vyšetrovania. Vyšetrovanie 

(investigation) je systematické preskúmavanie a vyťažovanie, zvyčajne za účelom identifikácie 

alebo overovania faktov. Hlavným cieľom počas vyšetrovania je identifikovať kľúčové fakty 

týkajúce sa trestného činu alebo incidentu [1]. 5WH definuje ciele vyšetrovania: 

 Kto (Who) - osoby zapojené do vyšetrovania, vrátane svedkov a obetí, 

 Kde (Where) - miesto udalosti a iné príslušné miesta, 

 Čo (What) - opis skutočností udalosti alebo trestného činu, 

 Kedy (When) - čas udalosti a ďalších súvislostí, 

 Prečo (Why) - motivácia pre čin a prečo sa stal v danom čase, 

 Ako (How) - ako došlo k udalosti alebo k činu.  

 

1.2  Digitálna forenzná veda (analýza) 

Digitálna forenzná analýza je viacstupňový proces začínajúci identifikáciou digitálnych 

médií zo scény ako potenciálnych stôp končiaci vo fáze, v ktorej sú predložené ako dôkazy 

súdnym znalcom na súde v rámci civilného alebo trestného konania [2]. Digitálnu forenznú 

analýzu môžeme využiť nielen pre účely civilného alebo trestného konania, ale aj pre riešenie 

bezpečnostného incidentu. V tomto prípade je možné definíciu digitálnej forenznej analýzy 

definovať ako proces reakcie na incident od identifikácie a analýzy digitálnych stôp až po 

predloženie digitálnych stôp buď vrcholovému vedeniu, alebo súdu pre účely civilného alebo 

trestného konania. Medzi základné ciele digitálnej forenznej analýzy môžeme zahrnúť: 

 pomoc pri obnove, analýze a uchovaní počítačových a súvisiacich materiálov takým 

spôsobom, že to pomáha vyšetrovaciemu orgánu predložiť ich ako dôkaz na súde. 

 návrh postupov na mieste činu, ktoré môžu zaistiť, aby získané digitálne stop neboli 

poškodené, resp. nejako znehodnotené. 
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 zber a duplikácia údajov - obnova odstránených súborov a odstránených oddielov  

z digitálnych médií na extrahovanie digitálnych stôp a ich validáciu. 

 pomoc pri rýchlej identifikácie digitálnych stôp a pri odhade dopadu  činnosti 

útočníka na jednotlivca, resp. organizáciu, 

 vytvorenie počítačovej forenznej správy, ktorá ponúka kompletnú správu o procese 

vyšetrovania a jeho výsledkoch. 

Pri histórii forenznej vedy sme uvádzali niekoľko významným osôb a ich vplyv na 

oblasť forenznej vedy vrátane tej digitálnej. V prípade digitálnej forenznej vedy je možné 

identifikovať niekoľko historických míľnikov, ktoré ovplyvnili túto oblasť vedeckého bádania. 

Nižšie uvádzame niekoľko zaujímavých historických udalostí: 

 1910 – Edmond Locard (1877–1966), celosvetovo uznávaný za propagáciu vedeckej 

metódy pri vyšetrovaní trestných činov, založil v tomto roku v Lyone policajné 

laboratórium. 

 1932 - FBI vytvorila laboratórium, ktoré poskytovalo kriminalistické služby 

všetkým terénnym zástupcom a iným zákonným orgánom v USA. 

 1984 - za účelom poskytovania podpory poľným kanceláriám FBI pri hľadaní 

počítačových dôkazov bol vyvinutý tím Computer Analysis and Response Team 

(CART). 

 1991 –  bol zriadený Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru 

Slovenskej republiky ako organizácia na zabezpečenie kriminalisticko-technickej  

a expertíznej činnosti pre potreby Policajného zboru Slovenskej republiky, orgánov 

činných v trestnom konaní a súdov, ako aj na zabezpečenie vedecko-technického 

rozvoja v tejto oblasti. 

 1992 - bol v akademickej literatúre použitý termín počítačová forenzná veda 

(Computer Forensics). 

 1993 – v USA sa konala prvá medzinárodná konferencia o počítačových stopách. 

 1998 -  bolo založené Medzinárodné sympózium forenzných vied, ktoré poskytuje 

fórum pre kriminalistických vyšetrovateľov a výmenu informácií. 

 2000 - bolo založené prvé regionálne počítačové forenzné laboratórium FBI (RCFL) 

na skúmanie digitálnych stôp a na podporu vyšetrovania trestných činov. 

Laboratórium sa zameriavalo na vyšetrovanie krádeže identity, malvér, terorizmus, 
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investičné podvody, počítačový obchod, obchodovanie s drogami, phishing, 

podvody s kreditnými kartami, online aukcie atď.  

 2001 – bola založená prvá akademická konferencia zameraná na základný 

a aplikovaný výskum v oblasti digitálnej forenznej analýzy – Digital Forensics 

Research Conference (DFRWS). 

 2002 – Výskumná pracovná skupina pre digitálne stopy (Scientific Working Group 

on Digital Evidence, SWGDE) vydala prvú knihu o digitálnej forenznej vede  

s názvom Best Practices for Computer Forensics1. 

Digitálna forenzná veda je neustále sa rozvíjajúca vedná disciplína s viacerými odbormi. 

Nižšie uvádzame stručný popis niektorých odborov digitálnej forenznej vedy (Obr. č. 1-1): 

1) Počítačová forenzná analýza (Computer Forensics) – cieľom tohto odboru je 

identifikácia, uchovávanie, zhromažďovanie, analýza a podávanie správ o stopách 

nájdených v počítačoch, notebookoch a pamäťových médiách na podporu 

vyšetrovania a súdneho konania. 

2) Sieťová forenzná analýza (Network Forensics) – cieľom tohto odboru je 

monitorovanie, zachytávanie, ukladanie a analýza sieťových aktivít alebo udalostí  

s cieľom odhaliť zdroj bezpečnostných útokov, vniknutí alebo iných problémových 

udalostí, napríklad útokov malvéru, neobvyklého sieťového prenosu a narušenia 

bezpečnosti. 

3) Forenzná analýza mobilných zariadení (Mobile Devices Forensics) – tento odbor 

sa zameriava na zaisťovanie, interpretáciu a tiež obnovu elektronických stôp  

z mobilných telefónov, smartfónov, SIM kariet, GPS zariadení, tabletov a herných 

konzol. 

4) Forenzná analýza pamäte (Memory Forensics) – vedný odbor zaoberajúci sa 

zaisťovaním a analýzou pamäte z bežiacich zariadení.  

5) Forenzná analýza cloudov (Cloud Forensics) – vedný odbor zaoberajúci sa 

zaisťovaním digitálnych stôp pri používaní cloudových služieb, či už na strane 

prevádzkovateľa cloudových služieb, alebo na strane používateľa.  

6) Forenzná analýza video/zvukových záznamov (Digital Video/Audio Forensics) 

– odbor zaoberajúci sa zberom, analýzou a hodnotením zvukových a obrazových 

záznamov.  

                                                           
1 https://www.oas.org/juridico/spanish/cyb_best_pract.pdf 
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Obr. 1-1 Odbory digitálnej forenznej analýzy. 

 

1.3  Digitálna stopa 

Ústredným pojmom digitálnej forenznej vedy je digitálna stopa (digital evidence). 

Neexistuje zjednotená definícia tohto pojmu, aj keď existuje viacero snáh o jej zadefinovanie. 

Digitálnu stopu môžeme definovať ako:   

 akúkoľvek informáciu s výpovednou hodnotou uloženou alebo prenášanou 

v digitálnej podobe [3], 

 akúkoľvek informáciu uloženú alebo prenášanú v binárnej forme, ktorá môže byť 

predložená súdu ako vecný dôkaz (International Organization of Computer 

Evidence) [4], 

 akúkoľvek informáciu s vypovedacou hodnotou uloženou alebo prenášanou  

v digitálnej binárnej forme, ktorá môže byť predložená súdu ako vecný dôkaz  

s vypovedacou hodnotou (Scientific Working Group on Digital Evidence) [5], 

 akékoľvek údaje uložené alebo prenášané pomocou počítača, ktoré podporujú alebo 

vyvracajú teóriu o tom, ako došlo k trestnému činu, alebo ktoré sa zameriavajú na 

kritické prvky trestného činu, ako napríklad úmysel alebo alibi [6]. 

Ako je možné vidieť na vyššie uvedených definíciách, digitálna stopa je pomerne široký 

pojem, ktorého podstatou je, že sú to údaje uložené v digitálnej podobe a napomáhajú 
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objasneniu skutku, resp. overeniu určitej hypotézy. Problém niektorých definícii je najmä 

v tom, že sa príliš zameriavajú na stopy a zanedbávajú tie údaje, ktoré, hoci aj nepriamo, 

napomáhajú vyšetrovaniu. Uloženie v binárnej podobe sa tiež považuje za prekonané, keďže je 

to len jeden zo spôsobov zobrazenia počítačových údajov. Definície následne pracujú so širším 

pojmom, a to údaje uložené alebo spracované počítačom. Pojem počítač, resp. počítačový 

systém je nutné brať veľmi extenzívne a môže zahŕňať akékoľvek zariadenie, ktoré je schopné 

spracovania údajov (napr. sieťový prvok, server, smartfón, internet vecí). 

Digitálne stopy sa primárne nachádzajú v rámci počítačových systémov. Keďže existuje 

viacero zdrojov týchto digitálnych stôp, je užitočné kategorizovať počítačové systémy do troch 

skupín [7]: 

 otvorené počítačové systémy (open computer systems), 

 komunikačné systémy (communication systems) a 

 vstavané počítačové systémy (Embedded computer systems). 

 

Otvorené počítačové systémy sú počítačové systémy pozostávajúce z procesora, 

primárnej (operačnej) pamäte a sekundárnych pamätí (napr. diskov) a rôznych periférií (napr. 

klávesnice, zobrazovacie jednotky). Medzi tieto zariadenia radíme nielen osobné počítače, ale 

aj prenosné počítač a servery, ktoré dodržiavajú určité štandardy. Tieto systémy, s ich stále 

rastúcim množstvom úložného priestoru, môžu byť bohatými zdrojmi digitálnych dôkazov. 

Komunikačné počítačové systémy sú cenným zdrojom digitálnych stôp. Patria medzi 

ne telefónne systémy, bezdrôtové telekomunikačné systémy, internet a komunikačné siete vo 

všeobecnosti. Pri vyšetrovaní môže byť dôležitý čas odoslania správy, kto ju pravdepodobne 

odoslal alebo čo správa obsahovala. Na overenie odoslania správy môže byť potrebné 

preskúmať protokoly z prechodných serverov a smerovačov, ktoré danú správu spracovali.  

Poslednú skupinu predstavujú vstavané počítačové systémy. Do tejto skupiny radíme 

mobilné zariadenia, čipové karty a mnoho ďalších systémov so vstavanými počítačmi. Tieto 

zariadenia  môžu obsahovať veľké množstvo digitálnych stôp. Mobilné zariadenia môžu 

obsahovať napríklad komunikáciu, digitálne fotografie a videá a ďalšie súkromné údaje. 

Navigačné systémy je možné použiť na zistenie, kde sa vozidlo nachádzalo.  
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Vzhľadom na špecifické vlastnosti digitálnych stôp je nutné dodržiavať pri získavaní, 

uložení, analýze, resp. akejkoľvek manipulácii s digitálnymi stopami veľmi presné pravidlá. 

Veľmi cenným zdrojom v tomto smere je štandard RFC 3227 [8]. Tento dokument popisuje 

požiadavky a pravidlá manipulácie s digitálnymi stopami pri ich zbere: 

 požiadavka prípustnosti (admissible) - digitálne stopy musia pred predložením 

súdu zodpovedať určitým právnym pravidlám. 

 požiadavka autentickosti – musí byť zachová neporušiteľnosť (integrita) 

digitálnych stôp a zachovaná reťaz dôvery (chain of custody).   

 požiadavka kompletnosti – digitálne stopy musia popisovať celý skutok, nielen 

osobitnú perspektívu. 

 požiadavka spoľahlivosti – postupmi a nástrojmi na zhromažďovanie, 

preskúmanie, analýzu, uchovávanie a vyhodnotenie digitálnych stôp musí byť 

možné replikovať rovnaké výsledky v priebehu času. Postupy nesmú spochybňovať 

pravosť dôkazov a závery vyvodené po analýze. 

 požiadavka vierohodnosti - digitálne stopy by mali byť jasné, ľahko pochopiteľné 

a vierohodné. Verzia digitálnych stôp predložených pred súdom musí byť spätne 

spojená s pôvodnými binárnymi digitálnymi stopami, inak nie je možné zistiť, či 

boli digitálne stopy vykonštruované. 

 

1.4 Princípy digitálnej forenznej analýzy 

Riešenie bezpečnostných incidentov, ako aj riešenie konkrétnej veci v civilnom alebo 

trestnom konaní si vyžaduje nakladanie s digitálnymi stopami podľa vopred stanovených 

podmienok, ktoré zaručujú jej nemennosť. Z tohto dôvodu je vhodné dodržiavať v rámci 

digitálnej forenznej analýzy viacero princípov, ktorým sa bližšie budeme venovať v rámci tejto 

kapitoly: 

 výmena stôp (Evidence Exchange), 

 charakteristika stôp (Evidence Characteristics), 

 forenzná korektnosť (Forensic Soundness), 

 autentickosť (Authentication), 

 reťaz dôvery (Chain of Custody), 

 integrita stôp (Evidence Integrity), 
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 objektivita (Objectivity) a 

 opakovateľnosť (Repeatability). 

Jedným z princípov, o ktorých sa vo forenznej vede často hovorí, je Locardov princíp 

výmeny. Dr. Edmund Locard bol francúzsky vedec, ktorý sformuloval základný forenzný 

princíp, podľa ktorého kontakt dvoch objektov zanecháva na objektoch stopy. To znamená, že 

keď sa vo fyzickom svete dva objekty dostanú do kontaktu (interakcie), tak sa nejaký materiál 

prenáša z jedného na druhý a naopak. Dochádza k niekoľkým odrazom tejto interakcie 

a niektoré sa uchovávajú (Obr. č. 1-2). Napríklad, ak prejdeme obuvou po snehu alebo blate, 

zanecháme odtlačok (odraz) v snehu, resp. blate. Tieto stopy, ktoré sa vymieňajú, tvoria základ 

vedy o digitálnych stopách vo svete fyzickej forenznej analýzy. Súčasne na základe tejto teórie 

je možné predpokladať, že páchateľ niečo priniesol na miesto činu (napr. krv, vlasy) a odniesol 

niečo so sebou (napr. vlákna tkanín). 

 

Obr. 1-2 Interakcia objektu s prostredím. 

V digitálnom svete máme často veľmi podobné stopy, keď sa dva systémy dostanú do 

vzájomného kontaktu (Obr. č. 1-3). Napríklad ak osoba posiela emailovú správu, informácie 

o emailovej správe vrátane metaúdajov si uchovávajú všetky emailové servery po ceste  

k adresátovi. Súčasne tieto emailové správy prechádzajú cez viacero sieťových prvkov a na 

každom nechávajú dočasné údaje potrebné k prenosu údajov. Rovnako ako vo fyzickom svete, 

digitálne stopy vymenené týmto spôsobom môžu byť dočasné a naša schopnosť pozorovať ich 

sa môže obmedziť na nástroje a vedomosti, ktoré v súčasnosti máme. Keď malvér infikuje 

systém, zvyčajne existuje niekoľko spôsobov, ako sa do systému mohol dostať (napr. 

prostredníctvom zdieľaného sieťového zariadenia, USB kľúča alebo prílohy emailovej správy). 
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Keď útočník získa prístup do systému, v cieľovom systéme sa vyskytne odraz interakcie 

útočníka so systémom a výsledkom je viacero forenzných artefaktov (napr. záznamov 

o sieťovom spojení, prihlásení do systému, vytvorení súboru). 

 

Obr. 1-3 – Transfer stôp. 

Každý druh stôp sa vyznačuje svojimi konkrétnymi vlastnosťami, ktoré sú z pohľadu 

forenzného vyšetrovania dôležité, keďže determinujú konkrétne kroky vyšetrovania, a to najmä 

spôsob zaisťovania, uchovania, ale aj samotnej analýzy. Medzi vlastnosti digitálnych stôp 

môžeme zaradiť [9]: 

 nehmotnosť digitálnych stôp – dáta a informácie sú nehmotné, ale je možné ich 

zhmotniť, napríklad uložením na hmotný nosič, vytlačením na papier.  

 latentnost digitálnych stôp - digitálne stopy sú neviditeľné. Záznamy na hmotnom 

nosiči sú neviditeľné. Vidieť môžeme fotografie, videá, dokumenty, ale nevidíme 

reálne údaje a informácie, len ich výsledok vnímateľný zmyslami.  

 časová trasovateľnosť digitálnych stôp – digitálne stopy obsahujú časové 

pečiatky. Každá činnosť sa zaznamenáva s uložením aj času vykonania (napr. 

vytvorenie súboru).  

 vysoká obsažnosť digitálnych stôp – môžu mať vysokú informačnú hodnotu 

o aktivitách na zariadení, ako aj samotnom používateľovi, či útočníkovi.  

 veľký dátový objem digitálnych stôp – súčasne počítačové systémy spracúvajú 

veľké množstvo údajov. Neustále rastú požiadavky na operačnú pamäť a iné úložné 
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médiá. Týmto narastá nielen objem samotných používateľských údajov, ale aj 

údajov potrebných k fungovaniu operačného systému, metadát a pod. S týmto 

priamo súvisí aj kapacitná a finančná náročnosť pri zaistení a uchovávaní 

digitálnych stôp a ich použitia v rámci trestného alebo iného konania. 

 extrémna dynamickosť prostredia digitálnych stôp – tá ovplyvňuje životnosť 

digitálnych stôp. Životnosť digitálnych stôp závisí od média, na ktorom sú uložené. 

Veľká časť pamätí, resp. ich častí (registre) je náchylná na zmeny. To spôsobuje, že 

niektoré digitálne stopy majú životnosť rádovo v tisícinách sekundy. 

 heterogénnosť a komplexnosť prostredia digitálnych stôp – počítačové systémy 

ako také sú heterogénne, existuje veľké množstvo rôznych hardvérových súčastí, 

operačných systémov, softvérového vybavenia a pod. To spôsobuje veľké množstvo 

rôznych zdrojov digitálnych stôp.  

 veľký geografický rozsah priestoru s digitálnymi stopami – existencia Internetu 

a následne aj cloudových služieb spôsobila, že relevantné digitálne stopy sa môžu 

nachádzať na dátových nosičoch v rámci celého sveta. 

 vysoký stupeň ochrany dát sťažuje alebo znemožňuje prácu s digitálnymi stopami, 

 originálnosť digitálnych stôp – dátové nosiče, súbory, resp. iné záznamy je možné 

jednoducho kopírovať bez straty, resp. poškodenia údajov.  

Digitálne forenzné vyšetrovanie je korektné, ak sú dodržané zavedené zásady, 

štandardy a procesy digitálnej forenznej analýzy [10]. Vedecká metóda odkazuje na použitie 

„metódy alebo postupu… pozostávajúceho zo systematického pozorovania, merania  

a experimentu a formulácie, testovania a úpravy hypotéz“ [11]. Aby bolo možné použiť 

digitálne stopy ako digitálne dôkazy, musia sa uchovávať a analyzovať forenzne korektným 

spôsobom. Existuje skupina odborníkov z oblasti digitálnej forenznej analýzy, ktorá považuje 

digitálne forenzné vyšetrovanie za korektné, ak sa nijakým spôsobom nezmení pôvodný zdroj 

digitálnych stôp a je úplne reprodukovateľné treťou stranou. Schopnosť zachytávať digitálne 

stopy v praxi však nie je ani zďaleka tak dokonalá. Príkladom môže byť zaisťovanie a analýza 

pamäte zariadení. V praxi je niekedy nutné pri zaistení obrazu pamäte zasiahnuť priamo do 

pamäte. Aj iné odbory forenznej vedy nevyžadujú pri forenznej korektnosti nemennosť 

originálu. Napríklad test DNA je deštruktívny pre pôvodnú biologickú vzorku. Z týchto 

dôvodov forenzná korektnosť znamená, že sa dodržiavajú profesionálne uznávané zásady  

a štandardy digitálnej forenznej analýzy. 



-16- 
 

Dôležitým princípom pri digitálnej forenznej analýze je autentickosť, teda overiteľnosť 

pravosti digitálnych stôp [6]. Overenie pravosti je v skutočnosti dvojkrokový proces, v ktorom 

sa najskôr preskúma skutočnosť, že predložené digitálne stopy sú tie isté, ako tie, ktoré boli 

získané pri zaistení. V druhom kole sa určí ich dôkazná hodnota. V počiatočnej fáze môže 

stačiť, aby jednotlivec, ktorý je oboznámený s digitálnymi stopami, vydal svedectvo o ich 

pravosti. Napríklad jednotlivec, ktorý zhromaždil digitálne stopy, sa môže ubezpečiť, že dôkazy 

predložené pred súdom sú rovnaké ako v prípade, keď boli zaistené. Podobne môže správca 

systému dosvedčiť, že údaje získané z jeho systému sú totožné s tými, ktoré boli uložené 

v rámci systému. 

Reťaz zaistenia (Chain of custody) je dokumentácia popisujúca celý proces 

získavania, prenosu, manipulácie a ukladania fyzických alebo digitálnych stôp. Tento životný 

cyklus začína, keď osoba (napr. forenzný analytik) zaistí digitálnu stopu a končí vyriešením 

bezpečnostného incidentu, resp. odovzdaním výsledkov vyšetrovania príslušným orgánom. Po 

tomto môžu byť digitálne stopy  vrátené alebo zničené. Udržiavanie správneho reťazca zaistenia 

je kritické. V prípade, že je potrebné predložiť digitálnu stopu ako digitálny dôkaz, akékoľvek 

prerušenie tohto reťazca môže viesť k vylúčeniu toho, aby bol dôkaz prijatý v rámci civilného 

alebo trestného konania. Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby sa zaznamenal celý životný 

cyklus digitálnej stopy. Bližšie sa týmto princípom budeme venovať v rámci kapitoly 

„Zaisťovanie digitálnych stôp“.  

Dôležitým princípom digitálnej forenznej analýzy je uchovanie digitálnych stôp 

v pôvodnej podobe. Tento princíp nazývame integrita digitálnych stôp. Účelom kontrol 

integrity je ukázať, že digitálne stopy sa od okamihu ich zaistenia nezmenili. V praxi proces 

overovania integrity digitálnych stôp spočíva v porovnaní digitálneho odtlačku (hašu) v čase 

zaistenia s digitálnym odtlačkom v čase porovnania. Zaistenie integrity je síce dôležitý princíp, 

ale v praxi ho nemožno stále dosiahnuť, keďže v rámci živých systémov a sietí sa údaje menia. 

Volatilite a  zaisťovaniu digitálnych stôp sa bližšie budeme venovať v tretej kapitole tejto 

učebnice. 

Dôležitým prvkom digitálnej forenznej analýzy je objektivita. Interpretácia  

a predkladanie digitálnych stôp by nemali byť zaujaté. To nie je pre forenzného analytika ľahká 

úloha, keďže každá osoba si vytvára prvotný obraz o situácii, najmä ak pozná aj širší kontext 

danej situácie a stretáva sa pri zbere digitálnych stôp s rôznymi osobami a ich názormi. Je veľmi 

dôležité, aby forenzný analytik odolal predpojatým predstavám a akýmkoľvek tlakom na 
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dosiahnutie konkrétnych záverov. Najefektívnejším prístupom na dosiahnutie objektivity je 

nechať čo najviac hovoriť digitálne stopy. Každý záver by mal byť výsledkom presnej 

argumentácie podporenej výsledkami analýzy digitálnych stôp. Ďalším efektívnym prístupom 

k zabezpečeniu objektivity je účasť viacerých nezávislých forenzných analytikov a vzájomné 

porovnanie výsledkov.  

Dôležitým aspektom akejkoľvek vedeckej metódy je, že akékoľvek experimenty alebo 

pozorovania musia byť opakovateľné, aby boli nezávisle overiteľné. To samozrejme platí aj 

pre oblasť digitálnej forenznej analýzy. Je obzvlášť dôležité, aby sa mohli nezávisle overovať 

zistenia v kontexte forenzného vyšetrovania, keďže sa môže rozhodovať aj o právach osôb 

(napr. slobode).  Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby jeden forenzný analytik zopakoval niektoré 

alebo všetky analýzy vykonané iným forenzným analytikom. Aby bolo možné takéto overenie 

vykonať, je dôležité podrobne zdokumentovať jednotlivé kroky pri práci s digitálnymi stopami 

a celkovo pri forenznom vyšetrovaní. Iní vyšetrovatelia môžu na základe tejto dokumentácie 

a rovnakých digitálnych stôp vykonať overenie výsledkov Táto dokumentácia môže obsahovať 

charakteristiku digitálnych stôp, spôsob ich spracovania, použité nástroje, medzivýsledky, 

analýzu – potvrdenie/vyvrátenie forenznej hypotézy a pod.  

 

1.5  Fázy digitálnej forenznej analýzy 

Keďže digitálna forenzná analýza je proces, obdobne ako pri iných procesoch je jej 

súčasťou viacero krokov resp. fáz. Štandardizácia týchto fáz napomáha digitálnej forenznej 

analýze a urýchľuje proces forenzného vyšetrovania, keďže jasne definuje postup a konkrétne 

vykonané kroky. Týmto sa zabraňuje rôznym chýbam, znehodnoteniu digitálnych stôp, resp. 

zvyšuje dôveryhodnosť záverov forenznej analýzy. Nutnosť zavedenia určitého 

štandardizovaného procesu je možné pozorovať v odbornej literatúre [12,13], ako aj 

v existencii  technických štandardov, o ktorých si bližšie povieme v nasledujúcej podkapitole. 

V súčasnej dobe neexistuje jeden všeobecne uznávaný model. V priebehu času bolo 

definovaných a zdokonaľovaných niekoľko procesných modelov. Každá iterácia sa pokúsila 

integrovať nové technológie a metódy do predchádzajúceho modelu. Výskum procesných 

modelov v posledných rokoch sa viac zaoberá využívaním nových metód a nástrojov  

v existujúcich modeloch na zlepšenie účinnosti spracovania alebo riešením nového problému 

vo vyšetrovaní [14]. 
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Na tomto mieste je vhodné si uviesť niekoľko významných procesných modelov:  

 Abstraktný digitálny forenzný model (The Abstract Digital Forensic Model) [12], 

 Integrovaný digitálny vyšetrovací proces (The Integrated Digital Investigative 

Process) [15], 

 Rozšírený model vyšetrovania v oblasti počítačovej kriminality (An Extended 

Model of Cybercrime Investigations) [16], 

 Vylepšený model procesu vylepšeného digitálneho vyšetrovania The Enhanced 

Digital Investigation Process Model [17], 

 FORZA - Rámec digitálneho forenzného vyšetrovania (FORZA - Digital forensics 

investigation framework) [18], 

 Systematický model digitálneho forenzného vyšetrovania (SRDFIM, The 

Systematic Digital Forensic Investigation Model) [19]. 

 Pokročilý model získavania údajov (ADAM): procesný model pre prax forenznej 

analýzy (The Advanced Data Acquisition Model (ADAM): A process model for 

digitál forensic practice) [20]. 

  

Obr. 1-4 - Porovnanie modelov digitálnej forenznej analýzy.  
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Na Obr. č. 1-4 je zobrazených niekoľko procesných modelov (DFRWS 2001 [21], Lee 

2001 [22], Casey 2004 [6], Cohen 2009 [23], Kohn 2013 [13], Quick 2014 [24], Arnes 2017 

[10]) v ich vzájomnom porovnaní. Ako je možné vidieť, digitálna forenzná analýza je 

komplexný proces, na ktorú existuje viacero názorov a prístupov. Vo všeobecnosti sa skladá zo 

4 hlavných častí, a to prípravy na forenznú analýzu, zberu a zaisťovania digitálnych stôp, ich 

analýzu a napokon z vytvorenia reportu, resp. inej dokumentácie.  

V rámci tohto učebného textu budeme vychádzať zo všeobecne uznávaného modelu 

DFRWS 2001, procesu uvedeného v študijnom texte [10], ako aj štandardu ISO/IEC 

27037:2012 [25]. Výsledný model pozostáva zo šiestich krokov (Obr. č. 1-5), ktoré si bližšie 

popíšeme v nasledujúcich podkapitolách a následne rozvedieme v jednotlivých kapitolách 

tohto študijného textu.  

1) Identifikácia (identification), 

2) Zaisťovanie (acquisition) a zber (collection), 

3) Uchovanie (preservation), 

4) Vyťažovanie (examination), 

5) Analýza (analysis) a 

6) Prezentácia (presentation). 
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Obr. 1-5 – Fázy digitálnej forenznej analýzy.  

 

1.5.1 Identifikácia 

Bezpečnostné incidenty, resp. trestné činy je možné identifikovať na základe viacerých 

typov indikácií (napr. automatizované varovanie, hlásenie subjektov a pod.). Ak už je 

identifikovaný bezpečnostný incident, je nutné zistiť, rozpoznať a určiť bezpečnostný incident 

alebo trestný čin, ktorý má byť vyšetrený. Ide o základnú úlohou tejto fázy [12]. Bližšie sa 

reakciou na bezpečnostné incidenty budeme venovať v 2. kapitole tejto učebnice. 

Identifikácia incidentu alebo trestného činu súčasne vedie k vytvoreniu hypotézy o tom, 

čo sa mohlo stať. Forenzný analytik sa môže zamerať na identifikáciu ďalších podporných 

informácií na preukázanie toho, či došlo k bezpečnostnému incidentu. Otázky definované 

v rámci vyšetrovacieho modelu 5WH by vždy mali byť kladené počas tejto fázy. Pomáhajú 

nám zostaviť hypotézu založenú na informáciách, ktoré spustili forenzné vyšetrovanie. 
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Okrem toho predstavuje táto fáza základ pre nasledujúce fázy, keďže získané informácie 

pomáhajú identifikovať, aké predmety súvisia s daným prípadom (incidentom), aké digitálne 

stopy je možné odtiaľ získať, aký je rozsah incidentu a pod. Bližšie sa identifikácii zdrojov 

digitálnych stôp budeme venovať v tretej kapitole tejto učebnice.  

 

1.5.2 Zaisťovanie a zber 

Cieľom fázy zaistenia je zhromaždenie údajov (digitálnych stôp) z digitálnych zariadení 

za účelom vytvorenia digitálnej kópie použitím riadnych forenzných metód a techník [21]. 

Väčšina literatúry, ktorá pojednáva o forenznom procese, používa pojem zbieranie (collection), 

zatiaľ čo technicky orientovanejšia literatúra sa odvoláva na zaisťovanie (acquisition) alebo 

extrakciu (extraction). Svetlo v tomto smere prináša štandard ISO/IEC 27037:2012, ktorý jasne 

oddeľuje od seba zaisťovanie digitálnych stôp a zber zariadení, ktoré môžu obsahovať 

potencionálne digitálne stopy.  

Pri zaisťovaní je nutné dbať aj na poradie zaisťovania digitálnych stôp. Poradie je 

založené na zásade, podľa ktorej sa najprv zaisťujú najrýchlejšie sa meniace údaje (volatilita). 

Je nevyhnutné, aby forenzní analytici zohľadnili túto volatilitu pri začatí procesu zaisťovania 

digitálnych stôp. Zaisťované údaje by sa mali vždy kopírovať na samostatné médium a forenzné 

vyšetrenie vrátane analýzy by malo vždy prebiehať na kópii údajov. To zaisťuje, že počas 

digitálnej forenznej analýzy nedôjde k náhodným zmenám údajov na originálnom nosiči. Ďalej 

sa zvyčajne používa zariadenie, ktoré zaručuje, že sa na pôvodné pamäťové médium nezapíšu 

žiadne údaje (tzv. writeblocker). Nakoniec sa vytvára digitálny odtlačok pre pôvodné médium 

ako aj pre kópie pôvodného média. Bližšie sa zaisťovaniu a zberu budeme venovať v tretej 

kapitole tejto učebnice. 

 

1.5.3 Uchovanie 

Len čo sú digitálne stopy identifikované, je dôležité ich chrániť pred akýmkoľvek typom 

úprav vrátane ich vymazania. Pre digitálne stopy (napr. záznamy) môže byť potrebné aktivovať 

prvky systému, ktoré chránia záznamy pred ich odstránením alebo úpravou. Pokiaľ ide  

o hostiteľské systémy, môže byť potrebné izolovať systém od zvyšku počítačovej siete 

prostredníctvom fyzických alebo logických ovládacích prvkov, alebo ovládacích prvkov 
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prístupu do siete. Je tiež veľmi dôležité, aby používateľom nebol umožnený prístup  

k podozrivému systému. To zaisťuje, že používatelia zámerne alebo neúmyselne nepoškodia 

digitálne stopy. Ďalším aspektom ochranných opatrení je zvýšené spoliehanie sa na virtuálne 

platformy. Zachovanie týchto systémov je možné dosiahnuť pomocou snímkových systémov  

a uložením do energeticky nezávislého úložiska. Pri fáze uchovania je potrebné riešiť 

nasledujúce problémy: 

1) dostatok úložnej kapacity pre uchovanie zaistené digitálne stopy – 

v predchádzajúcej fáze by mal byť určený rozsah incidentu a identifikované 

zariadenia a systémové prostriedky (pamäť, diskový priestor) – na základe týchto 

informácií je nutné určiť dostatok úložnej kapacity na uchovanie zaistených 

digitálnych stôp (napr. bitové kópie diskov, pamäte). 

2) zaistenie integrity údajov – ku každej zaistenej digitálnej stope je nutné zaistiť 

integritu údajov - vytvorením digitálneho odtlačku (hašu). 

 

1.5.4 Vyťažovanie 

Cieľom tejto fázy je príprava a extrakcia potenciálnych digitálnych stôp zo zozbieraných 

zdrojov údajov [26]. Fáza vyťažovania podrobne popisuje konkrétne nástroje  

a forenzné techniky, ktoré sa používajú na zaistenie a extrakciu údajov z digitálnych stôp, ktoré 

sa zaistili ako súčasť konkrétneho prípadu, resp. bezpečnostného incidentu. Napríklad  

v prípade podozrenia na škodlivý kód (malvér) na konkrétnom zariadení by sa v tejto fáze 

uskutočnila extrakcia konkrétnych informácií (napr. zoznam procesov a ich rodičov) zo 

zaisteného obrazu pamäte. 

Rovnako ako vo všetkých iných fázach digitálnej forenznej analýzy, je dôležité 

zdokumentovať kroky forenzného analytika a zaobchádzanie s jednotlivými údajmi (napr. vo 

forme chain of custody). Preskúmanie často vyžaduje reštrukturalizáciu, analýzu a predbežné 

spracovanie nespracovaných údajov, aby bolo forenzným analytikom v nadchádzajúcej analýze 

zrozumiteľné. Na uľahčenie tejto fázy analytik zvyčajne používa forenzné nástroje  

a techniky vhodné na získanie relevantných informácií. V rámci tejto fázy dochádza k: 

 redukcii a filtrovaniu údajov, 

 obnove zmazaných údajov, 
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 parsovaniu súborov podľa ich hlavičiek, 

 vyťažovaniu údajov zo šifrovaných alebo obfuskovaných súborov, 

 prevod údajov do interpretovateľnej (zobraziteľnej) formy použiteľnej pre ďalšie 

fázy digitálnej forenznej analýzy alebo vyšetrovanie (napr. v rámci trestného 

konania).  

Vyťažovanie digitálnych stôp je všeobecne jedným z najintenzívnejších a časovo 

najnáročnejších krokov digitálnej forenznej analýzy. Na včasné dosiahnutie užitočných 

výsledkov v rôznych fázach forenzného vyšetrovania je užitočné použiť tri úrovne forenzného 

vyšetrenia, ktoré sú založené na predpoklade, že nie je potrebné skúmať všetky zariadenia, resp. 

média, keďže iba časť z nich poskytne digitálne stopy významné pre prípad. Rozoznávame 

nasledujúce tri úrovne forenzného vyťažovania [27]: 

 Triedenie (Triage) - cielená kontrola všetkých dostupných zariadení a médií s 

cieľom určiť, ktoré položky obsahujú najužitočnejšie digitálne stopy a vyžadujú 

ďalšie spracovanie. 

 Predbežné forenzné vyťažovanie (Preliminary Forensic Examination) - 

forenzné vyťažovanie predmetov identifikovaných počas triedenia, ktoré obsahujú 

najužitočnejšie digitálne stopy, s cieľom rýchlo poskytnúť analytikom informácie, 

ktoré im pomôžu pri získavaní ďalších informácií, resp. pri riešení bezpečnostného 

incidentu (napr. pri zastavení útoku).  

 Hĺbkové forenzné vyťažovanie (In-Depth Forensic Examination) - komplexné 

forenzné vyťažovanie vecí, ktoré si vyžadujú rozsiahlejšie vyšetrovanie, 

umožňujúce úplné pochopenie  prípadu a prinášajúce odpovedalo na konkrétne 

otázky.  

 

1.5.5 Analýza 

V rámci tejto fázy forenzní analytici vyberajú digitálne stopy, ktoré potvrdzujú, resp. 

vyvracajú forenznú hypotézu, resp. môžu potvrdiť určité (aj keď čiastočné) výsledky. 

Analytická fáza je opakujúcim sa (iteračným) procesom, keďže sa často pracuje s predbežnými 

hypotézami a predbežnými výsledkami. Počas analýzy dochádza k zmene, resp. doplneniu 

prvotnej hypotézy. To spôsobí, že nové digitálne stopy sa analyzujú samostatne, ako aj vo 
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vzájomnej súvislosti s inými digitálnymi stopami, resp. výsledkami už predtým vykonaných 

analýz. 

Proces forenznej analýzy je neoddeliteľný od vedeckej metódy. Podľa definície je 

forenzná analýza aplikáciou vedeckej metódy a kritického myslenia na riešenie základných 

otázok pri vyšetrovaní: kto, čo, kde, kedy, ako a prečo [6]. Tento krok zahŕňa podrobnú kontrolu 

identifikovaných, uchovaných a preskúmaných údajov počas celého procesu digitálnej 

forenznej analýzy.  V rámci tejto fázy sa používajú štatistické metódy, dátová analýza, analýza 

sieťových protokolov, analýza formátov súborov, alebo aj manuálna analýza. Použité metódy 

sa zameriavajú na preskúmanie a štúdium konkrétnych, vnútorných atribútov údajov (napr. 

význam údajov, formát binárnych súborov). Súčasne sa triedia individuálne charakteristiky 

objektov, vytvárajú sa vzťahy s inými objektami a pod.  

V tejto fáze prebieha spájanie nazhromaždených informácií tak, aby sa zrekonštruovala 

celá skúmaná udalosť, resp. incident a bolo možné odpovedať na vopred zadané otázky 

a potvrdiť, resp. vyvrátiť forenzné hypotézy. V rámci tejto fázy je možné použiť nasledujúce 

prístupy k analýze digitálnych stôp [6]: 

 pozorovanie - digitálne dátové objekty čitateľné (alebo viditeľné) človekom majú 

obsah, ktorý je možné vnímať, ako aj kontext, ktorý je možné rekonštruovať. Tento 

obsah a kontext digitálnych stôp môže obsahovať informácie, ktoré sa používajú na 

rekonštrukciu udalostí týkajúcich sa udalosti, resp. incidentu. 

 hypotéza - vypracovanie teórie na vysvetlenie digitálnych stôp. 

 predikcia - na základe forenznej hypotézy forenzní analytici predpovedajú, kde by 

sa mohli nachádzať zaujímavé forenzné artefakty. Napríklad ak je hypotéza, že sa 

útočník dostal na zariadenie pomocou protokolu vzdialenej plochy, tak je možné 

predpokladať, že to nechá stopy v záznamoch udalostí.  

 experiment/testovanie - veľmi všeobecná činnosť, ktorej cieľom je určenie, či 

digitálna stopa je alebo nie je kompatibilná s pracovnou teóriou. Medzi tieto činnosti 

môže patriť vykonávanie experimentov pomocou konkrétneho operačného systému 

alebo aplikácie s cieľom dozvedieť sa o ich správaní a súvisiacich artefaktoch alebo 

načítanie predmetného systému do virtualizovaného prostredia (napríklad spustenie 

zaisteného virtuálneho stroja a otestovania spôsobu útoku na webovú aplikáciu). 

 závery - výsledok dôkladnej forenznej analýzy všeobecne zahŕňa rekonštrukciu 

udalostí založenú na spojení a korelácii informácií. V priebehu vyšetrovania sú 
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údaje (informácie) zhromaždené z mnohých zdrojov (digitálnych aj nedigitálnych). 

Digitálne stopy zvyčajne nevyplnia celý príbeh a nezodpovedajú všetky otázky. 

Údaje musia byť zhromaždené a spojené tak, aby sa vyplnili štruktúry potrebné na 

vyrozprávanie celého príbehu. Príkladom spojenia by mohla byť časová os udalostí 

pre konkrétny prípad alebo incident.  

Výsledkom dôkladnej forenznej analýzy sú overené fakty a odôvodnené zistenia, ktoré 

forenzní analytici postupujú zadávateľom, resp. orgánom, ktoré vyšetrujú prípad.  

 

1.5.6 Prezentácia 

Po fáze analýzy nasleduje prezentačná fáza, ktorá v sebe zahŕňa záverečnú 

dokumentáciu a predloženie výsledkov forenzného vyšetrovania zadávateľovi požiadavky na 

forenznú analýzu (napr. vrcholovému manažmentu spoločnosti, súdu alebo inému príslušnému 

orgánu). Prezentácia je založená na objektívnych zisteniach s dostatočnou mierou istoty 

založenou na analýze digitálnych stôp.  

Je dôležité, aby boli zhrnuté všetky zistenia a spísané a popísané činnosti vykonané 

počas forenzného vyšetrovania. Dôležité je súčasne, aby zistenia boli popísane vhodne pre 

publikum, ktorému je výstup analýzy smerovaný. Aby sa poskytol transparentný pohľad na 

proces vyšetrovania, záverečné správy by mali obsahovať dôležité podrobnosti o každom kroku 

vrátane odkazu na použité protokoly a metódy, ktoré boli používané na prácu s digitálnymi 

stopami (napr. na zaistenie, dokumentovanie, zhromažďovanie). Obsahové ťažisko správy sa 

vo  všeobecnosti zaoberá samotnou analýzou vedúcou k záverom podporeným adekvátnou 

argumentáciou. Žiadny záver by nemal byť napísaný bez dôkladného popisu podporných 

digitálnych stôp.  

Záverečná dokumentácia z forenzného vyšetrovania môže mať rôznu formu a môžu sa 

líšiť aj požiadavky kladené na vypracovanie tejto dokumentácie. V tomto smere je rozdiel 

medzi záverečnou prácou z forenznej analýzy a znaleckého posudku. Medzi typické informácie 

obsiahnuté v rámci záverečnej správe [10]  môžeme zahrnúť (nejde o taxatívne vymedzenie): 

1) úlohy a požiadavky určené na vyšetrovanie, 

2) súhrn všetkých zdrojov informácií a digitálnych stôp, 
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3) spôsob (metodológia) zberu digitálnych stôp a ich analýza (dôraz na chain of 

custody a integritu údajov), 

4) vizualizácie a diagramy, 

5) obrázky a snímky obrazoviek, 

6) informácie podporujúce opakovateľnosť a reprodukovateľnosť forenznej analýzy, 

7) použité nástroje, 

8) zistenia a výsledky analýzy. 

Naproti tomu znalecký posudok v zmysle §17 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 

tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí obsahovať 

nasledujúce časti (taxatívne vymedzenie): 

1) titulnú stranu – obsahuje identifikačné údaje znalca a zadávateľa, číslo spisu alebo 

objednávky, označenie „znalecký posudok“, poradové číslo znaleckého posudku, 

stručnú charakteristiku predmetu znaleckého skúmania, počet strán a vyhotovení 

znaleckého posudku, 

2) úvod - úlohu, účel a predmet znaleckého skúmania a výpočet podkladov, z ktorých 

znalec pri vykonávaní znaleckého posudku vychádzal, 

3) posudok - obsahuje opis predmetu znaleckého skúmania a skutočností, na ktoré 

znalec pri úkone znaleckej činnosti prihliadal, uvedenie postupu, na základe ktorého 

sa znalec dopracoval k odpovediam na otázky položené zadávateľom a k splneniu 

ním uložených úloh, 

4) záver - v tejto časti znalec odcituje otázky zadávateľa a uvedie na ne stručné 

odpovede, 

5) prílohy potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého posudku a  

6) znaleckú doložku - je neoddeliteľnou súčasťou znaleckého posudku, ktorá obsahuje 

identifikačné údaje znalca, označenie odboru a odvetvia, v ktorých je znalec 

oprávnený podávať znalecké posudky, poradové číslo úkonu znaleckej činnosti, pod 

ktorým je znalecký posudok zapísaný v denníku a vyhlásenie znalca o tom, že si je 

vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. 

Celková skladba znaleckého posudku musí umožniť preskúmať jeho obsah a overiť 

odôvodnenosť postupov. Podklady, z ktorých znalec pri vykonávaní znaleckého posudku 

vychádzal, nemusia byť prílohou znaleckého posudku, ak sú verejne prístupné alebo ak sú 

súčasťou spisového materiálu. Rozsiahle podklady možno uložiť na prenosný nosič dát, ktorý 



-27- 
 

je súčasťou znaleckého posudku. Súčasťou prezentácie môže byť aj úloha forenzného analytika 

(v pozícii súdneho znalca) vypovedať pred súdom v rámci trestného alebo civilného konania.  

 

1.6 Relevantná právna úprava 

Právna úprava v Slovenskej republike relevantná pre digitálnu forenznú analýzu je 

obsiahnutá najmä v právnych predpisoch upravujúcich konania (procesy) a ich dôležitú časť, 

a to proces dokazovania a použitie dôkazu. 

Trestné konanie (vrátane dokazovania) je upravené v zákone č.  301/2005 Z. z. trestný 

poriadok (ďalej len „trestný poriadok“). Trestným konaním sa podľa § 10 ods. 14 trestného 

poriadku považuje konanie podľa tohto zákona, Podľa § 119 ods. 1 trestného poriadku  

v trestnom konaní treba dokazovať najmä: 

a) či sa stal skutok a či má znaky trestného činu, 

b) kto tento skutok spáchal a z akých pohnútok, 

c) závažnosť činu vrátane príčin a podmienok jeho spáchania, 

d) osobné pomery páchateľa v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmery trestu a 

uloženie ochranného opatrenia a iné rozhodnutia, 

e) následok a výšku škody spôsobenú trestným činom, 

f) výnosy z trestnej činnosti a prostriedky na jej spáchanie, ich umiestnenie, povahu, 

stav a cenu, 

g) majetkové pomery na účely odňatia výnosov z trestnej činnosti. 

 

Dôkaz Dôkazný Prostriedok Prameň Dôkazu 

Obsah Výpovede Výsluch svedka Svedok 

Obsah Výpovede Výsluch znalca Znalec 

Obsah Posudku Znalecký posudok Digitálna stopa 

Tab. 1-1 – Príklady dôkazov, dôkazných prostriedkov a prameňov dôkazov. 
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Tabuľka č. 1-1 porovnáva rozdiel medzi troma základnými pojmami z dokazovania 

v trestnom konaní, a to dôkazom, dôkazným prostriedkom a prameňom dôkazov. Podľa § 119 

ods. 2 trestného poriadku môže za dôkaz slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie 

veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa trestného poriadku alebo podľa osobitného 

zákona. Dôkazným prostriedkom je konkrétna procesná činnosť orgánov činných v trestnom 

konaní a súdu. Ide o všetky prostriedky, z ktorých možno získať dôkazy a ide najmä výsluch 

obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné vyjadrenia, previerka výpovede na 

mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus, obhliadka, veci a listiny dôležité pre 

trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím informačno-technických prostriedkov 

alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti. A napokon prameň dôkazov sú nositelia 

poznatkov, resp. informácií. Sú nimi osoby alebo veci, ktorých výsluch, obhliadka, expertíza je 

dôkazným prostriedkom. Pre oblasť digitálnej forenznej analýzy sú nimi digitálne stopy.  

Dokazovanie v rámci civilných vecí je upravené v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný 

sporový poriadok (ďalej len „Civilný sporový poriadok“). Podľa § 187 ods. 2 Civilného 

sporového poriadku za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu 

veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov. Naproti tomu nasledujúci 

odsek definuje dôkazný prostriedok najmä ako výsluch strany, výsluch svedka, listina, odborné 

vyjadrenie, znalecké dokazovanie a obhliadka. 

V oboch vyššie uvedených právnych predpisoch sú uvedené ako dôkazné prostriedky 

odborné vyjadrenie a znalecké dokazovanie (civilné konanie), resp. odbornú činnosť, resp. 

znaleckú činnosť (trestné konanie).  

Podľa § 141 ods. 1 trestného poriadku na objasnenie skutočnosti dôležitej pre trestné 

konanie potrebné odborné znalosti, si orgán činný v trestnom konaní (vyšetrovateľ alebo 

prokurátor) a v konaní pred súdom predseda senátu vyžiada odborné vyjadrenie. Na druhej 

strane podľa § 142 ods. 1 trestného poriadku ak pre zložitosť objasňovanej skutočnosti nie je 

odborné vyjadrenie postačujúce, priberie orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom 

predseda senátu znalca na podanie znaleckého posudku. Ak ide o objasnenie skutočnosti 

obzvlášť zložitej, priberú sa dvaja znalci.  

Podrobnejšie sa znalcom a znaleckej činnosti venuje zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 

tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov2 a vykonávacie právne 

                                                           
2 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/382/20190901 
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predpisy k tomuto zákonu (napr. vyhlášky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov 

a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov). 

Významným dokumentom pre oblasť digitálnej forenznej analýzy a vyšetrovania 

počítačovej kriminality je aj Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite3 z 23.11.2001. 

Tento dohovor kategorizuje trestné činy do jednotlivých kategórií za účelom zjednotenia 

právnych poriadkov štátov, ktoré pristúpili k danému dohovoru: 

 trestné činy proti dôvernosti, hodnovernosti a dostupnosti počítačových údajov 

a systémov, 

 trestné činy týkajúce sa obsahu, 

 trestné činy týkajúce sa porušenia autorských a príbuzných práv, 

 prehliadku a zaistenie uložených počítačových údajov, 

 zhromažďovanie počítačových údajov v reálnom čase a 

 všeobecné zásady týkajúce sa medzinárodnej spolupráce. 

Tento dohovor upravuje aj urýchlené uchovanie uložených počítačových údajov  

a urýchlené uchovanie a čiastočné sprístupnenie prevádzkových údajov. V zmysle čl. 1 písm. 

b) sa počítačovým údajom myslí záznam skutočností, informácií alebo pojmov vo forme, ktorá 

je vhodná na spracovanie v počítačovom systéme, vrátane programu schopného spôsobiť, že 

počítačový systém vykoná určitú činnosť. Naproti tomu prevádzkové údajmi sú v zmysle čl. 1 

písm. d) tohto dohovoru počítačové údaje týkajúce sa komunikácie prostredníctvom 

počítačového systému vytvorené počítačovým systémom, ktorý tvoril súčasť komunikačného 

reťazca, s uvedením pôvodu, cieľa, trasy, času, dátumu, objemu a trvania komunikácie alebo 

typu služby, ktorá bola jej podkladom. 

Nemenej dôležitým právnou reguláciou sú aj právne predpisy dotýkajúce sa oblasti 

kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Ide najmä o nasledujúce všeobecne záväzné právne 

predpisy.   

 Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti – upravuje definíciu 

kybernetického bezpečnostného incidentu a postavenie tímov na riešenie týchto 

incidentov. Súčasne definujú povinnosti prevádzkovateľov základných služieb, 

medzi ktoré zaraďujeme v zmysle § 19 ods. 6 písm. d) v čase kybernetického 

                                                           
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010PC0517&from=EN 
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bezpečnostného incidentu zabezpečiť dôkaz alebo dôkazný prostriedok tak, aby 

mohol byť použitý v trestnom konaní. V ponímaní vyššie uvedenej terminológie 

skôr pôjde o zabezpečenie prameňov dôkazov (digitálnych a iných stôp). 

 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 166/2018 Z. z. o podrobnostiach 

o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie 

kybernetických bezpečnostných incidentov – upravuje napríklad proces riešenia 

kybernetických bezpečnostných incidentov, proces bezpečnej manipulácie 

s informáciami a proces získavania a manipulácie s informačnými zdrojmi. 

 Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z. ktorou sa 

ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej 

dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení – v ustanovení  

§ 14 ods. 6 uvádza, že súčasťou evidencie kybernetických bezpečnostných 

incidentov sa na zabezpečenie dôkazu alebo dôkazného prostriedku (v poňatí 

chápania tejto učebnice prameň dôkazu) evidujú aj informácie identifikujúce 

kybernetický bezpečnostný incident ako napríklad lokalita, hostname, MAC adresy, 

IP adresy, identifikačné údaje všetkých zariadení a zúčastnených osôb a dátum, čas 

manipulácie s údajmi a vymedzenie miesta ich uloženia.  

 

1.7 Štandardy upravujúce digitálnu forenznú analýzu 

Podrobnejšia úprava jednotlivých krokov digitálnej forenznej analýzy je upravená 

v rámci noriem a štandardov. Medzi najpoužívanejšie štandardy patria tie, ktoré sú vydané 

Medzinárodnou organizáciou pre štandardizácia a sú označované ako ISO normy. Zaujímavou 

skutočnosťou je, že ISO neznamená Medzinárodnú organizáciu pre normalizáciu. Ide 

o odvodenú skratku z gréckeho slova „ISOS“, čo znamená „rovný“. Na Obr. č. 1-6 sú zobrazené 

jednotlivé fázy riešenia bezpečnostného incidentu a forenzného vyšetrovania a ich mapovanie 

na konkrétne bezpečnostné štandardy.  

Obr. č. 1-6 zobrazuje typické činnosti súvisiace s bezpečnostným incidentom a jeho 

vyšetrovaním. Čísla uvedené v schéme označujú bezpečnostné medzinárodné normy a sivé 

stĺpce ukazujú, kde je najpravdepodobnejšie, že každá z nich bude priamo uplatniteľná alebo 

má určitý vplyv na digitálnu forenznú analýzu (napr. stanovením politiky alebo vytvorením 

obmedzení). 
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Obr. 1-6 - Mapovanie fáz riešenia bezpečnostného incidentu a forenznej analýzy na 

bezpečnostné štandardy ISO/IEC. Prevzaté z ISO/IEC 27043:2015 [28].  

 

Medzi štandardy, ktoré súvisia s jednotlivými fázami digitálnej forenznej analýzy, 

radíme:  

 ISO/IEC 27035-1:2016 - predstavuje základné koncepty a fázy riadenia 

bezpečnostných incidentov. Tieto koncepty kombinuje so štruktúrovaným 

prístupom k odhaľovaniu, podávaniu správ, hodnoteniu, odpovediam a uplatňovaniu 

získaných poznatkov. 

 ISO/IEC 27035-2:2016 - podáva základný koncept pre plánovanie a prípravu na 

reakciu na bezpečnostné incidenty. Súčasťou štandardu sú koncepty pre politiky  

a plány manažmentu incidentov, vytvorenia tímu pre reakcie na bezpečnostné 

incidenty a informovania a školenia. Štandard vychádza z ISO/IEC 27035-1  

a pokrýva tiež fázu modelu získané znalosti (lessons learned). 

 ISO/IEC 27035-3:2020 - popisuje zodpovednosť zamestnancov a praktické aktivity 

v rámci reakcie na bezpečnostné incidenty . Osobitná pozornosť sa venuje 
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činnostiam tímu reakcie na incidenty, ako sú činnosti monitorovania, detekcie, 

analýzy a reakcie na zhromaždené údaje alebo bezpečnostné udalosti. 

 ISO/IEC 27037:2012 - poskytuje usmernenia pre konkrétne činnosti pri 

zaobchádzaní s digitálnymi stopami, ktorými sú identifikácia, zber, získavanie  

a uchovávanie potenciálnych digitálnych stôp, ktoré môžu mať dôkaznú hodnotu. 

 ISO/IEC 27041:2015 - poskytuje návod na mechanizmy na zaistenie toho, aby 

metódy a procesy používané pri vyšetrovaní incidentov bezpečnosti informácií boli 

„vhodné na daný účel“. 

 ISO/IEC 27042:2015 - poskytuje návod na analýzu a interpretáciu digitálnych stôp 

spôsobom, ktorý rieši otázky kontinuity, platnosti, reprodukovateľnosti 

a opakovateľnosti. 

 ISO/IEC 27043:2015 - definuje kľúčové spoločné zásady a procesy, ktoré sú 

základom vyšetrovania bezpečnostných incidentov a poskytuje rámcový model pre 

všetky fázy (forenzného) vyšetrovania.  

 ISO/IEC 27050 (všetky časti) - sa zameriavajú na činnosti v oblasti elektronického 

zisťovania, vrátane identifikácie, uchovávania, zhromažďovania, spracovania, 

kontroly, analýzy a výroby elektronicky uložených informácií (ESI).  

 ISO/IEC 30121:2015 - poskytuje rámec pre vedenie organizácií o najlepšom 

spôsobe, ako pripraviť organizáciu na digitálne vyšetrovania skôr, ako k nemu 

dôjde. Táto medzinárodná norma sa vzťahuje na vývoj strategických procesov  

a rozhodnutí týkajúcich sa uchovávania, dostupnosti, prístupu a nákladovej 

efektívnosti zverejňovania digitálnych stôp.  

Vyššie uvedené bezpečnostné štandardy a normy nepredstavujú všetky štandardy 

a normy, ktoré upravujú celý proces forenzného vyšetrovania alebo jeho časti. Medzi tieto 

bezpečnostné môžeme zaradiť: 

 Request for Comments (RFC) 

o RFC 3227 - Guidelines for Evidence Collection and Archiving [29] – 

účelom je poskytnúť administrátorom pokyny k zhromažďovaniu  

a archivovaniu digitálnych stôp relevantných pre bezpečnostný incident. 

o RFC 3161 - Trusted Timestamping in Digital Forensics [30] – popisuje 

mechanizmus na osvedčenie, že konkrétne elektronické informácie 

existovali pred určitým časovým bodom. 
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 Štandardy National Institute of Standards and Technology (NIST)  

o NIST SP 800-86 [31] - sprievodca integráciou forenzných techník do 

reakcie na bezpečnostné incidenty 
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2 Reakcia na bezpečnostné incidenty 

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, digitálna forenzná analýza sa 

uplatňuje pri viacerých činnostiach. Jednak v rámci práce orgánov činných v trestnom konaní 

(OČTK), dokazovania pri súdnych procesoch, ale napr. aj pri inšpekciách Protimonopolného 

úradu a pri riešení bezpečnostných incidentov súvisiacich s informačno-komunikačnými 

technológiami (IKT). 

Pri každom z vyššie uvedených prípadov sa líši spôsob práce (modus operandi) 

forenzných analytikov, ako aj podnety, podklady a výstupy z forenznej analýzy. Kým napríklad 

práca súdneho znalca začína uznesením vyšetrovateľa a výstupom z nej je znalecký posudok,  

v prípade riešenia bezpečnostných incidentov môže byť podnetom na začatie procesu prijatie 

hlásenia o bezpečnostnom incidente alebo detekcia počítačového bezpečnostného incidentu 

vlastnou činnosťou bezpečnostných tímov, či tímov typu CSIRT/CERT. 

V tejto kapitole sa zoznámime s procesom riešenia počítačových bezpečnostných 

incidentov, činnosťou bezpečnostných tímov a špecializovaných CSIRT/CERT tímov pre 

riešenie incidentov, ako aj s metódami a postupmi forenznej analýzy využívanými v priebehu 

procesu riešenia týchto typov incidentov. 

 

2.1  Od bezpečnostnej udalosti k bezpečnostnému incidentu 

John D. Howard vo svojej dizertačnej práci v roku 1997 predstavil taxonómiu na 

klasifikáciu bezpečnostných incidentov na internete. V rokoch 1989 až 1995 došlo k 4299 

bezpečnostným incidentom, ktoré boli nahlásené bezpečnostnému tímu. Na základe tejto práce 

vyvinul Howard v spolupráci s Thomasom A. Longstafom taxonómiu určenú tímom na riešenie 

počítačových núdzových situácii (CERT) [32].  
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Obr. 2-1 – Taxonómia počítačových a sieťových incidentov. Prevzaté z [32]. 

Vyššie uvedená taxonómia (Obr. č. 2-1) pracuje s troma hlavnými pojmami, a to 

udalosť, útok a incident. Udalosť je popísaná akciou útoku a cieľom útoku. Nad udalosťou je 

útok, ktorý zahŕňa udalosť, použitý nástroj, zraniteľnosť a neautorizovaný výsledok. Nad 

útokom je incident, ktorý zahŕňa útok, útočníka aj ciele (zámer) útočníka.  

Udalosťou je akcia zameraná na cieľ, ktorej zámerom je zmena stavu cieľa (napr. 

vytvorenie súboru, vytvorenie procesu) [32]. Môže ísť o akýkoľvek pozorovateľný jav  

v systéme alebo sieti [33]. Na druhej strane bezpečnostnou udalosťou je akákoľvek udalosť, 

ktorá môže mať vplyv na bezpečnosť (napr. aktualizácia systému, prihlásenia používateľa do 

systému). NIST v dokumente [34] udáva, že bezpečnostnou udalosťou (security event) je každá 

nepriaznivá udalosť, pri ktorej by mohol byť ohrozený niektorý z aspektov počítačovej 

bezpečnosti, a to strata dôvernosti údajov, narušenie integrity údajov alebo systému, alebo 

narušenie alebo odmietnutie dostupnosti. 

Podľa [35] bezpečnostným incidentom je bezpečnostná udalosť, ktorá zahŕňa 

narušenie bezpečnosti, čo znamená bezpečnostná udalosť systému, pri ktorej sa nedodržiava 

alebo inak porušuje bezpečnostná politika systému. Príkladom bezpečnostného incidentu je 

napríklad použitie rôznych foriem sociálneho inžinierstva (napr. phishingu), prihlásenie 

neoprávneného používateľa, distribuovaný útok odopretia služby na sieťovú infraštruktúru 

organizácie. Podľa §3 písm. j) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov sa kybernetickým bezpečnostným incidentom rozumie 

akákoľvek udalosť, ktorá má z dôvodu narušenia bezpečnosti siete a informačného systému, 

alebo porušenia bezpečnostnej politiky alebo záväznej metodiky negatívny vplyv na 

kybernetickú bezpečnosť alebo ktorej následkom je:  

 strata dôvernosti údajov, zničenie údajov alebo narušenie integrity systému,  

 obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby alebo digitálnej služby,  

 vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej služby alebo digitálnej 

služby alebo  

 ohrozenie bezpečnosti informácií. 

Iný pohľad na vzťah základných pojmov v rámci riešenia bezpečnostných incidentov 

ponúka norma ISO/IEC 27035-1:2016, ktorá popisuje aj vzťah objektov súvisiacich s riešením 

incidentu v rámci informačnej bezpečnosti (Obr. č. 2-2). Na obrázku sú modrou farbou 

znázornené objekty, ktoré už existujú pred vznikom bezpečnostnej udalosti. Tieto objekty sú 

ovplyvnené sivými objektami, ktoré majú za následok bezpečnostný incident.  

 

Obr. 2-2 - Vzťah objektov súvisiacich s riešením incidentu v rámci informačnej bezpečnosti. 

Prevzaté z ISO/IEC 27035-1: 2016 [36]. 

Na Obr. č. 2-2 je znázornená bezpečnostná hrozba, ktorá využíva zraniteľnosť (slabé 

miesta) v informačných systémoch, službách a sieťach (informačné aktíva organizácie), čím sa 
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spôsobí výskyt bezpečnostných udalosti a následne môže potencionálne spôsobiť bezpečnostné 

incidenty súvisiace s informačnými aktívami organizácie exponovanými zraniteľnosťami.  

 

2.2  Proces riešenia bezpečnostných incidentov 

Vo všeobecnosti je odporúčané, aby relevantné organizácie (vo verejnej aj komerčnej 

sfére) mali implementovaný proces riešenia bezpečnostných incidentov. V slovenských 

podmienkach sa tejto problematike venujú viaceré legislatívne aj nelegislatívne dokumenty, 

napr. zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti  alebo Metodika pre spoločné postupy 

a podporu, prevencie a pripravenosti organizácie pre systematické zabezpečenie informačnej 

bezpečnosti [37], v ktorých je možné nájsť aj bližší popis „relevantných“ organizácií. Či už sa 

jedná o rozdelenie na základné služby a poskytovateľov digitálnych služieb podľa európskej 

smernice NIS (The Directive on security of network and information systems), alebo napr. aj 

Organizácie s vyššími požiadavkami na bezpečnosť. 

Jednotlivé organizácie by mali byť znalé a zapojené do spoločných postupov riešenia 

incidentov. Z pohľadu národnej úrovne môžeme hovoriť o nasledovných častiach [37]: 

 príprava na riešenie bezpečnostných incidentov, 

 riešenie bezpečnostných incidentov v rámci organizácie, 

 koordinácia riešenia bezpečnostných incidentov na úrovni rezortu alebo sektora, 

 koordinácie riešenia bezpečnostných incidentov na národnej úrovni. 

 

Dôležitú úlohu v procese riešenia bezpečnostných incidentov na úrovni zahŕňajúcej 

viacero organizácií zohrávajú špecializované CSIRT tímy, ktorých činnosť si viac priblížime  

v ďalšom texte. Koordinácia a eskalácie bezpečnostných incidentov na národnej úrovni 

graficky znázorňuje Obr. č. 2-3.  
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Obr. 2-3 – Koordinácia a eskalácie bezpečnostných incidentov na národnej úrovni [37]. 

 

Odporúčaný proces riešenia bezpečnostných incidentov v rámci jednej organizácie 

pozostáva zo štyroch fáz [37]: 

 detekcia bezpečnostného incidentu, 

 ohodnotenie a klasifikácia  bezpečnostného incidentu, 

 vyriešenie bezpečnostného incidentu, 

 vykonanie systémových opatrení na zabránenie opakovania bezpečnostného 

incidentu. 

Ak bezpečnostný incident presahuje aj mimo organizáciu, alebo daná organizácia 

nedisponuje kapacitami na jeho riešenie, dochádza k eskalácii a koordinácii na vyššiu úroveň. 

V rámci procesu riešenia bezpečnostných incidentov by mala byť organizácia pripravená 

incidenty, resp. bezpečnostné udalosti detegovať, klasifikovať, evidovať, mať vypracované 
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alebo adaptované štandardné postupy pre jednotlivé bežné typy incidentov. Je to najmä  

z dôvodu, aby sa pri riešení štandardných bezpečnostných incidentov nemuselo znova 

objavovať koleso (ako je potrebné tento incident riešiť, kam ho treba nahlásiť, akým spôsobom 

dosiahnuť zablokovanie aktivít útočníka a pod.), ale aj z dôvodu, aby si organizácia zistila  

a overila, aké všetky systémy vlastne spravuje a potrebuje, a aké typy incidentov pre ňu sú, 

resp. môžu byť relevantné. 

Rovnako dôležité pri riešení bezpečnostných incidentov je zaistenie a uchovanie 

digitálnych stôp, jednak pre potrebu samotného riešenia, ako aj pre neskoršiu hĺbkovú analýzu 

a prípadne účely trestného konania. 

 

2.3  Subjekty vystupujúce v procese riešenia bezpečnostných incidentov 

Je žiadúce, aby v priebehu riešenia bezpečnostných incidentov boli dopredu stanovené 

úlohy a kompetencie jednotlivých organizačných jednotiek. Inými slovami, je nutné, aby  

v každej chvíli bolo jasné, kto disponuje doplňujúcimi informáciami, kto môže vykonať 

administrátorské zásahy v infraštruktúre. Súčasne je nutné vedieť, kto čo robí, aby sa zbytočne 

neduplikovala práca a v neposlednom rade aj to, kto prijíma za tieto rozhodnutia  

zodpovednosť. Dôležitými organizačnými jednotkami sú bezpečnostné tímy a tímy typu 

CSIRT/CERT, ktoré sa špecializujú priamo na riešenie bezpečnostných incidentov. 

 

2.3.1 Bezpečnostné tímy 

Organizácie so zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť, prípadne aj komerčné 

organizácie prevádzkujúce pre svoje potreby informačné systémy, ktoré sú pre ich chod 

kritické, by mali disponovať bezpečnostným tímom. Takýto bezpečnostný tím by mal 

zabezpečiť základnú úroveň ochrany informačných systémov danej inštitúcie. Pod takouto 

základnou úrovňou sa chápe: 

 znalostná databáza infraštruktúry - jej vytvorenie a udržiavanie v aktuálnom 

stave, topológia siete, používaný hardvér a softvér, prehľad nainštalovaných verzií, 

zoznam správcov systémov vrátane priamych kontaktov na týchto správcov, 
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 dohľadový systém a monitorovanie infraštruktúry - zber logov a udalostí  

v infraštruktúre, zaznamenávanie a vyhodnocovanie anomálií a bezpečnostných 

udalostí, 

 zabezpečenie systémov (hardening) -  konfigurácia zverenej infraštruktúry na 

základe odporúčaných postupov 

 vyhodnocovanie rizík, ohodnotenie zraniteľností - ak bezpečnostný tím obdrží 

hlásenie o zraniteľnosti, na základe konfiguračnej databázy by mali určiť, či sa ich 

zraniteľnosť týka a ak áno, aké riziko predstavuje pre danú inštitúciu a prípadne 

vykonať ďalšie kroky na minimalizáciu tohto rizika. 

Úlohami bezpečnostných tímov je teda v podstate spravovať infraštruktúru z pohľadu 

bezpečnosti. Bezpečnostný tím však nie je tímom administrátorov zabezpečujúcich prevádzku 

a nie každý administrátor nutne musí byť členom bezpečnostného tímu. Avšak je vhodné, ak 

bezpečnostný tím úzko spolupracuje s prevádzkovými administrátormi (lokálnou podporou)  

a zároveň aspoň jeden člen bezpečnostného tímu má technické schopnosti minimálne na úrovni 

administrátora a navyše disponuje právomocami vykonávať v prípade potreby (bezpečnostného 

incidentu) technické zmeny v systémoch, prípadne systémy aj vypnúť. 

 

2.3.2 CSIRT/CERT tímy 

Významnými príkladmi bezpečnostných tímov sú tímy na riešenie počítačových 

bezpečnostných incidentov (Computer Security Incident Response Team, CSIRT), resp. 

pohotovostné bezpečnostné tímy (Computer Emergency Response Team CERT). Pomenovanie 

CERT sa začalo používať v roku 1988 Koordinačným centrom CERT (CERT-CC) na Carnegie 

Mellon University v Spojených Štátoch. V súčasnej dobe existujú stovky bezpečnostných 

tímov po celom svete, ktoré sú združené vo viacerých organizáciách (napr. TF-CSIRT, FIRST). 

Služby poskytované týmito bezpečnostnými tímami je možné rozdeliť do dvoch hlavných 

skupín, a to proaktívne (preventívne) služby a reaktívne služby. Hlavným rozdielom je čas 

vykonania služby vzhľadom k bezpečnostnému incidentu. Bezpečnostné tímy vykonávajú 

proaktívne služby (napr. školenie zamestnancov) pred vznikom bezpečnostného incidentu 

a v úmysle eliminovať, resp. znížiť pravdepodobnosť jeho výskytu. Naproti tomu, reaktívne 
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služby sa uplatňujú po vzniku bezpečnostného incidentu ako reakcia naň (napr. riešenie 

bezpečnostného incidentu na mieste). 

V zmysle §15 ods. 2 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov sa proaktívne (preventívne) služby zameriavajú na prevenciu 

kybernetických bezpečnostných incidentov, a to najmä:  

 vytváraním bezpečnostného povedomia,  

 výcvikom,  

 spoluprácou s ostatnými bezpečnostnými tímami CSIRT,  

 monitorovaním a evidenciou kybernetických bezpečnostných incidentov,  

 prijímaním a zasielaním včasného varovania pred kybernetickými bezpečnostnými 

incidentmi.  

Oproti tomu reaktívne služby sa v zmysle §15 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z.  

o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zameriavajú na riešenie 

kybernetických bezpečnostných incidentov a sú nimi najmä:  

 výstraha a varovanie,  

 detekcia kybernetických bezpečnostných incidentov,  

 analýza kybernetických bezpečnostných incidentov,  

 odozva, ohraničenie, riešenie a náprava následkov kybernetických bezpečnostných 

incidentov, 

 asistencia pri riešení kybernetického bezpečnostného incidentu na mieste,  

 reakcia na kybernetický bezpečnostný incident,  

 podpora reakcií na kybernetické bezpečnostné incidenty,  

 koordinácia reakcií na kybernetické bezpečnostné incidenty,  

 návrh opatrení na zabránenie ďalšiemu pokračovaniu, šíreniu a opakovanému 

výskytu kybernetických bezpečnostných incidentov. 
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Okrem vyššie uvedeného, medzi proaktívne služby zaraďujeme všetky služby, ktoré 

pomáhajú pri analýze incidentov, a to napríklad forenzná analýza, analýza škodlivého kódu, 

alebo dátová analýza. V prípade, že pri proaktívnej činnosti sledovania stavu bezpečnostných 

hrozieb dôjde k zaznamenaniu nejakej bezpečnostnej zraniteľnosti, môže nasledovať analýza 

tejto zraniteľnosti a vydanie varovania pre svoju klientelu (konštituenciu). 

Nie každý CSIRT je povinný vykonávať všetky vyššie uvedené služby. Viaceré z nich 

sú náročné na personálne, technické aj finančné zabezpečenie. Ale práve v rámci systematickej 

prípravy a prevencie bezpečnostných incidentov by mala mať každá krajina zabezpečený 

hierarchický systém CSIRT tímov, ktorý na národnej úrovni dokáže zabezpečiť všetky potrebné 

služby. 

Z tohto dôvodu taktiež nie je povinné pre každú organizáciu zriadiť vlastnú jednotku 

CSIRT, ale v rámci sektorov/rezortov by mali byť zriadené takéto jednotky, ktoré dokážu 

zabezpečiť riešenie incidentov vo vlastných sektoroch/rezortoch a v organizáciách, ktoré 

spadajú do týchto oblastí. V prípade rozsiahleho incidentu, alebo menej bežného typu incidentu, 

ktorý je mimo kapacít sektorových/rezortných CSIRT tímov je možné takéto incidenty 

eskalovať o úroveň vyššie prostredníctvom národného jednotného kontaktného miesta. 

V prípade rozsiahlych medzinárodných incidentov, resp. incidentov prekračujúcich 

hranice jednej krajiny, je následne takéto incidenty možné riešiť na základe medzinárodnej 

spolupráce národných kontaktných miest, resp. národných alebo vládnych tímov na riešenie 

incidentov. Zároveň mnoho CSIRT tímov je združených v rôznych medzinárodných 

zoskupeniach (TF-CSIRT, FIRST, CSIRT network), ktoré umožňujú rýchlejšiu výmenu 

informácií a zdieľanie skúseností pri pravidelných stretnutiach. 

 

2.4  Postupy pre riešenie incidentov 

V zahraničných zdrojoch je možné nájsť viacero postupov (frameworkov) pri riešení 

bezpečnostných incidentov pochádzajúcich od inštitútov NIST [38], Enisa [39], prípadne SANS 

[40]. Vo všetkých prípadoch však obsahujú viac či menej podrobnú variáciu nasledovného 

(cyklického) procesu: 

 detekcia incidentu, 
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 identifikácia a analýza incidentu, 

 obmedzenie a zastavenie šírenia incidentu, zaistenie stôp pre ďalšie vyšetrovanie, 

 odstránenie škodlivej činnosti a škodlivých artefaktov, obnova systémov, 

 poučenie sa z incidentu a príprava. 

Spomínané postupy (frameworky) sa pozerajú na riešenie bezpečnostných incidentov  

najmä z pohľadu CSIRT tímov a predpokladajú súčinnosť iných bezpečnostných tímov, resp. 

lokálnych IT oddelení. Celý proces riešenia incidentu od detekcie bezpečnostnej udalosti, jej 

vyhodnotenie incidentu a eskaláciu bezpečnostným tímom, zásah CSIRT tímu až po záverečnú 

obnovu zrozumiteľne popisuje postup REACT-RESPONSE-RECOVER [41,42], ktorý si 

bližšie priblížime v nasledujúcich podkapitolách.  

 

2.4.1 React-Response-Recover 

V prípade, že bezpečnostný tím deteguje bezpečnostnú udalosť (napr. prostredníctvom 

dohľadového systému pri monitorovaní infraštruktúry), začína fáza reakcie (REACT, pre 

názornosť najprv uvádzame anglické znenie): 

 Review policy and procedures (kontrola bezpečnostnej politiky a pracovných 

postupov), 

 Evaluate the situation (vyhodnotenie situácie), 

 Avoid panic (zachovanie pokoja), 

 Collect information (zber informácií), 

 Take appropriate action (vykonanie vhodnej akcie). 

V prípade, že bezpečnostný tím vyhodnotí bezpečnostnú udalosť ako bezpečnostný 

incident, nahlási to tímu CSIRT a nasleduje fáza riešenia incidentu (RESPONSE), v podaní 

tímu CSIRT, pričom bezpečnostný tím a správcovia infraštruktúry poskytujú potrebnú 

súčinnosť: 

 Request information (vyžiadanie informácií o incidente), 
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 Evaluate the situation (vyhodnotenie situácie), 

 Stop the „attack“ and Secure the „crime scene“ (zastavenie útoku a zabezpečenie 

prostredia, v ktorom sa útok odohrával), 

 Preserve evidence (zozbieranie a uchovanie stôp), 

 Organize forensic examination (podrobné skúmanie incidentu z forenzného 

pohľadu), 

 Note findings (poznamenanie zistení), 

 Determine cause(s) (určenie príčin(y) incidentu). 

Po skončení tejto fázy CSIRT tím poskytne výstup z analýzy incidentu bezpečnostnému 

tímu a správcom infraštruktúry, ktorí na základe tohto výstupu vykonajú fázu obnovy 

(RECOVER): 

 Raise security expectations (zvýšenie bezpečnostných požiadaviek a povedomia), 

 Evaluate current security posture (vyhodnotenie aktuálnych bezpečnostných politík  

a konfigurácie systémov), 

 Create implementation plan (vytvorenie plánu na implementáciu opatrení), 

 Order it to be done (vynútenie vykonania opatrení), 

 Validate the implementation (kontrola implementácie), 

 Expect the unexpected (príprava do budúcnosti), 

 Recover on a regular basis (pravidelné vylepšovanie a kontrola). 

Táto fáza teda v prevažnej časti zahŕňa nielen obnovu systémov v pravom slova zmysle, 

ale aj poučenie sa na základe riešeného incidentu (lessons learned). Mohlo by sa zdať, že tieto 

mnemotechnické pomôcky sú dostatočne popisné, napriek tomu jednotlivé fázy a niektoré ich 

kroky podrobnejšie priblížime, keďže obsahujú aj kľúčové odporúčania z hľadiska forenznej 

analýzy. 
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2.4.2 React 

Na základe bezpečnostných politík a pracovných postupov by malo byť jasné, či 

detegovanú bezpečnostnú udalosť je možné považovať za bezpečnostný incident. V týchto 

dokumentoch by taktiež mali byť jasne definovaný kontakt na CSIRT tím a ako aj role 

jednotlivých členov tímu pri riešení bezpečnostných incidentov. Následne je potrebné 

vyhodnotiť rozsah incidentu, a pokúsiť sa určiť, či ešte prebieha, a určiť jeho závažnosť. 

Rovnako je vhodné zamyslieť sa nad možnými príčinami (ak niekomu počítač „pôjde pomaly“, 

môže to mať viacero príčin od preťaženia legitímnymi úlohami, cez inštaláciu nevhodného 

softvéru, saturovanú lokálnu sieť až po infekciu škodlivým kódom). 

Následne je potrebné zachovať pokoj a vyvarovať sa nerozvážnych zásahov, ktoré môžu 

napáchať viac škody ako úžitku. Inak povedané, odborné kroky ohľadom riešenia incidentov je 

lepšie prenechať odborníkom z tímu na riešenie incidentov. Neodborným zásahom sa napr. 

môžu znehodnotiť digitálne stopy alebo môžu byť ovplyvnené tak, že ich nebude možné použiť 

ako digitálne dôkazy pre účely prípadného súdneho konania. V zásade je potrebné vyvarovať 

sa krokov, ktoré môžu prekryť alebo zmazať stopy po činnosti útočníkov (vypnutie systémov) 

alebo im poskytnúť ďalšie informácie (napr. prihlasovanie sa do všetkých systémov a spúšťanie 

administrátorských nástrojov – útočníci môžu odchytiť heslá), alebo ktoré môžu varovať 

útočníkov, že už sa o nich vie a môžu ich vyprovokovať k akcii („vykopnutie“ útočníka  

z jedného systému, keď má prístup ku ďalším systémom, z ktorých môže on 

„vykopnúť“ legitímnych správcov). V prípade nejasností pokojne môže bezpečnostný tím už 

kontaktovať CSIRT tím so žiadosťou o pomoc. 

Bezpečnostný tím by mal zhromaždiť prvotné informácie, ktoré môžu byť užitočné pre 

urýchlenie nasledovného riešenia incidentu (napr. dátum a čas detekcie), všetky akcie vykonané 

bezpečnostným tímom vrátane časov, informácií o konfigurácií dotknutých systémov  

a sieťovej topológie, hypotézy a pozorovania („pani z účtovného oddelenia si spomenula, že jej 

na obrazovke sa zobrazilo čierne okno“). V prípade podozrenia, že do incidentu môže byť 

zapojený aj interný zamestnanec, je rovnako dôležité zaznamenať si aj všetky kontaktované 

osoby v rámci organizácie a obsah rozhovorov. Pri zabezpečení digitálnych stôp je už v tejto 

fáze dôležité začať viesť ich evidenciu, zabezpečiť ich integritu a evidovať všetky činnosti  

s nimi spojené (chain of custody). 

Na záver tejto fázy je potrebné zvoliť a vykonať vhodnú akciu na základe predošlých 

krokov, minimálne však kontaktovať tím CSIRT. V niektorých prípadoch môžu byť taktiež 
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kontaktované aj orgány činné v trestnom konaní, prípadne ďalšie inštitúcie, pokiaľ tak ukladá 

zákon (napr. v prípade úniku osobných údajov je potrebné to oznámiť príslušnému kontaktnému 

miestu). 

 

2.4.3 Response 

V prípade, že je kontaktovaný tím CSIRT, ako prvé musí zistiť informácie o danom 

incidente: tu prídu vhod informácie získané bezpečnostným tímom v predchádzajúcej fáze, či 

už sa jedná o rozsah incidentu, závažnosť, možné riziká a predpoklady o príčinách, napadnuté 

systémy, alebo aj dotknuté subjekty a potreba zapojenia orgánov činných v trestnom konaní. 

Taktiež je v tomto kroku dôležité zistiť, aký typ služieb CSIRT tímu bude potrebné poskytnúť 

a v akom móde (vzdialená pomoc, pomoc priamo na mieste), ako aj obmedzujúce podmienky 

pri riešení incidentov (kritické systémy nie je možné vypnúť, musia byť nepretržite dostupné). 

Pri vyhodnotení získaných informácií by si mal tím CSIRT pripraviť potrebné 

vybavenie a nástroje pre riešenie incidentu (napr. forenzné nástroje a médiá s dostatočnou 

úložnou kapacitou pre zaistenie digitálnych stôp, pripraviť sa na analýzu škodlivého kódu, 

pripraviť a nakonfigurovať zariadenie pre zachytávanie a monitorovanie sieťovej komunikácie) 

a dohodnúť sa na pláne pre postup pri zastavení útoku a zabezpečenie prostredia. 

Pri zastavení útoku a zabezpečení prostredia je možné postupovať rôznymi spôsobmi, 

či už dočasnou zmenou sieťovej topológie a izolovaním napadnutých zariadení, obmedzením 

komunikácie na firewalle, odpojením od internetu (alebo lokálnej počítačovej siete), vypnutím 

napájania, aplikovaním bezpečnostných záplat a obnovením údajov zo zálohy alebo 

preinštalovaním systémov. Pri týchto úkonoch je však potrebné všetko dokumentovať a najmä 

pri nevratných zmenách je potrebné zabezpečiť digitálne stopy pre ďalšiu analýzu, prípadne 

vyšetrovanie. 

Digitálne stopy môžu byť zbierané zo živých ako aj vypnutých systémov, pričom sa  

v týchto prípadoch rozlišuje, ktoré údaje sú k dispozícii, a ako sú náchylné na zmenu (ich 

volatilita). Volatilnejšie údaje je nutné zbierať skôr než tie trvalejšie (bližšie sa poradiu 

zaisťovania budeme venovať v tretej kapitole tejto učebnice). Taktiež je dôležité viesť si 

evidenciu spolu s presnými časmi pri všetkých úkonoch na živých systémoch., vďaka čomu 

bude pri neskoršej analýze možné odlíšiť činnosť útočníkov od činnosti riešiteľov incidentu 
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(incident handlerov) a forenzných analytikov. Opäť, pri zaisťovaní stôp treba dbať na 

dodržiavanie procesu zaisťovania (chain of custody). 

Pri následnom podrobnom skúmaní incidentu z forenzného pohľadu sa forenzní 

analytici väčšinou snažia zistiť odpovede minimálne na nasledovné otázky: 

 ako došlo k bezpečnostnému incidentu, 

 kedy došlo k prvotnej kompromitácii systémov, koľkokrát a ako často sa útočník 

vrátil, 

 čo všetko útočník na kompromitovaných systémoch vykonal, 

 k akým údajom mal útočník prístup a aké údaje unikli z organizácie, 

 časová os aktivít útočníka, 

 odporúčania pre zamedzenie opakovania sa podobného incidentu. 

Analytici pri forenznej analýze vždy pracujú s forenznými hypotézami a snažia sa ich 

potvrdiť alebo vyvrátiť na základe zaistených digitálnych stôp. Aj to je dôvod, prečo je potrebné 

dbať na korektné zaistenie týchto stôp – čím kvalitnejšie podklady majú analytici, tým 

jednoznačnejšie a rýchlejšie vedia odpovedať. 

Veľmi dôležité je zaznamenávať si všetky zistenia a vykonané činnosti počas samotnej 

akcie vedúcej k zastaveniu incidentu aj počas následnej forenznej analýzy (pokojne aj do 

klasického zápisníka alebo poznámkového bloku), na ich základe určiť možné príčiny vzniku 

bezpečnostného incidentu a vypracovať opatrenia a odporúčania na zabránenie takýmto 

bezpečnostným incidentom pre bezpečnostný tím aj správcov systému. 

 

2.4.4 Recover 

V záverečnej fáze riešenia incidentu je potrebné poučiť sa a zapracovať odporúčania 

tímu CSIRT napr. do bezpečnostných politík, interných smerníc, ale aj do vzdelávania 

zamestnancov. Z praktického pohľadu, v tejto fáze môže prísť aj k diskusii a navýšeniu rozpočtu 

na bezpečnosť a pravidelným školeniam a cvičeniam pre zamestnancov. 
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Taktiež môže byť potrebné upraviť plány na implementáciu zálohovania  

a obnovovania systémov, manažmentu zmien, bezpečnostných auditov, alebo aj penetračných 

testov v rámci prevencie bezpečnostných incidentov. Nemenej dôležité je „zabezpečiť, aby sa 

to naozaj implementovalo“ a overiť, že sa to naozaj aj stalo. 

Je vhodné pripraviť sa na nové typy útokov, ktoré môžu prísť v budúcnosti  

a pravidelne kontrolovať súčasný stav bezpečnosti (či už organizačnej, administratívnej, ale aj 

technickej a vzdelania zamestnancov). 

 

2.5  Módy nasadenia CSIRT tímov 

V predchádzajúcom texte už bolo spomenuté, že tím CSIRT môže svoje služby pri 

riešení incidentov poskytovať v dvoch módoch, a to vo forme: 

 vzdialenej pomoci a 

 pomoci priamo na mieste. 

Pri prvom móde nasadenia CSIRT tímov, vzdialenej pomoci, ide o prvé tri kroky fázy 

Response, teda získavanie informácií o incidente, ich vyhodnotenie a pomoc so zastavením 

útoku, resp. minimalizovaním jeho dopadov. Najčastejšie takáto pomoc prebieha formou 

poskytovania konzultácií pre bezpečnostný tím a správcov systémov cez telefonický  

a emailový kontakt. 

Druhým módom nasadia CSIRT tímov je pomoc priamo na mieste. V tomto prípade 

sa jedná o priamu kooperáciu s bezpečnostným tímom a správcami systémov priamo na mieste, 

kde došlo k danému incidentu. Väčšinou je táto forma využívaná pri závažnejších alebo 

rozsiahlejších bezpečnostných incidentoch, kde v závislosti od konkrétnej situácie môže byť na 

miesto vyslaný buď incident handler, ktorý bude zaisťovať stopy a ďalej komunikovať so 

zvyškom svojho tímu CSIRT, alebo môže byť vyslaná na miesto skupina technikov. Takáto 

skupina technikov môže pozostávať v prípade potreby z incident handlera, forenzného 

analytika, analytika škodlivého kódu, sieťového administrátora, koordinátora, prípadne aj 

vyšetrovateľa a súdneho znalca. 

Vyslaní pracovníci s vhodným vybavením zaisťujú stopy a priamo na mieste už 

vykonávajú ich analýzu, prípadne vykonávajú forenznú analýzu na bežiacich systémoch (live 
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analýzu) a na základe výsledkov rovno prijímajú opatrenia na zastavenie útoku alebo 

minimalizáciu jeho dopadov. 
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3 Prvotné fázy forenzného vyšetrovania 

Táto kapitola sa bližšie venuje prvotným fázam digitálnej forenznej analýzy, a to 

základným pravidlám a konceptom identifikácie zdrojov digitálnych stôp, zaisťovaniu 

samotných digitálnych stôp a ich následnému uchovaniu.  

 

3.1 Úvod do prvotných fáz forenzného vyšetrovania 

Prvotné fázy forenzného vyšetrovania upravuje bezpečnostný štandard ISO/IEC 

27037:2012. Tento štandard definuje nasledujúce 4 fázy (Obr. 3-1) [25]: 

 Identifikácia (identification) - proces zahŕňajúci vyhľadávanie, rozpoznávanie a 

dokumentáciu potenciálnych digitálnych stôp, 

 zber (collection) - proces zhromažďovania zariadení, ktoré obsahujú potenciálne 

digitálne stopy, 

 zaisťovanie (acquisition) - proces vytvárania kópie údajov v rámci definovanej 

sady, 

 uchovávanie (preservation) - proces na zachovanie a zaistenie integrity a/alebo 

pôvodného stavu potenciálnych digitálnych stôp. 

 

 

Obr. 3-1 - Prvotné fázy forenzného vyšetrovania podľa ISO/IEC 27037:2012 [25]. 
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Obr. č. 3-1 znázorňuje skutočnosť, že zber a zaisťovanie sú podľa bezpečnostného 

štandardu ISO/IEC 27037:2012 dva paralelné procesy. V ďalších podkapitolách bližšie 

rozoberieme jednotlivé fázy forenzného vyšetrovania. 

 

3.2  Identifikácia zdrojov digitálnych stôp 

Digitálne stopy sú reprezentované vo fyzickej a logickej forme. Fyzická forma zahŕňa 

reprezentáciu údajov v rámci hmotného zariadenia (bližšie v kapitole 1.3 venovanej digitálnej 

stope). Logická forma potenciálnej digitálnej stopy sa týka virtuálnej reprezentácie údajov  

v zariadení. Štandard ISO/IEC 27037:2012 definuje identifikáciu ako proces zahŕňajúci 

vyhľadávanie, rozpoznávanie a dokumentáciu potenciálnych digitálnych stôp [25]. Proces 

identifikácie by mal identifikovať digitálne pamäťové médiá a zariadenia na spracovanie, ktoré 

môžu obsahovať potenciálne digitálne stopy súvisiace s incidentom. Tento proces zahŕňa aj 

činnosť na uprednostnenie zberu digitálnych stôp na základe ich volatility.  

Po príchode na miesto činu (či už za účelom potenciálneho trestného konania alebo  

v rámci riešenia incidentu) je potrebné identifikovať miesta/zariadenia, v ktorých sa môžu 

nachádzať digitálne stopy relevantné pre daný prípad (incident). Správna identifikácia 

digitálnych stôp si vyžaduje znalosť umiestnenia, typu a formátu digitálnych stôp [43]. Ide 

o dôležitú a náročnú činnosť v rámci forenzného vyšetrovania. Na Obr. č. 3-2 je znázornená 

schéma počítača a jeho periférnych zariadení ako zdrojov digitálnych stôp. Už z tohto obrázka 

je možné vidieť komplexnosť procesu identifikácie.   

 

Obr. 3-2 – Schéma počítača a periférnych zariadení ako zdroj digitálnych stôp4. 

                                                           
4 Personal computer, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Personal_computer,_exploded_6.svg 
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Forenzný analytik by mal v tejto fáze zvážiť aj zber nedigitálnych stôp. Dôležité je 

vytvoriť zoznam osôb zodpovedných za identifikované zariadenia. Môže ísť  

o správcu, vlastníka alebo používateľa identifikovaného zariadenia. Tieto osoby môžu 

poskytnúť informácie ako konfigurácia systému alebo prístupové heslo správcu. Tieto 

dodatočné informácie môžu byť užitočné vo fáze analýzy potenciálnych digitálnych stôp. 

Postupne si rozoberieme najbežnejšie situácie spolu so všeobecnými radami, kde je 

možné nájsť aké typy stôp a či je reálne a vhodné ich zaisťovať. Niekedy totiž aj zdanlivá 

maličkosť môže pomôcť pri následnej analýze oveľa výraznejšie, než mať zaistené veľké 

zariadenie, ktoré bude v praktických prípadoch nepoužiteľné pre analýzu (napr. MicroSD karta 

vs. veľký záložný zdroj UPS).  

 

3.2.1 Počítač 

Je zjavné, že mnoho údajov sa v počítači nachádza na pamäťových médiách, či už na 

pevných diskoch, CD/DVD nosičoch alebo prenosných médiách typu USB kľúče, pamäťové 

karty a externé disky. Aké všetky údaje je možné nájsť na týchto nosičoch a ako ich analyzovať 

je natoľko komplexná téma, že sa jej budeme venovať v ďalšej kapitole. 

Nemenej zaujímavé údaje sa nachádzajú v operačnej pamäti (napr. informácie  

o bežiacich procesoch a nimi využívané údaje, informácie o prihlásených používateľoch). Tieto 

údaje sú však v operačnej pamäti dostupné iba dovtedy, kým je táto pamäť napájaná elektrickým 

prúdom5, takže ak chceme zaistiť údaje z operačnej pamäte, musíme to urobiť inak, než 

vypnutím počítača a vybratím pamäťových modulov. Analýze operačnej pamäte sa budeme 

taktiež venovať v samostatnej kapitole. 

Z hľadiska spracovávania údajov je zaujímavý aj procesor a registre a cache pamäť  

v ňom, avšak tieto údaje sú ešte menej trvácne ako údaje v operačnej pamäti a pri akomkoľvek 

pokuse o ich extrakciu dochádza k ich čiastočnému alebo úplnému prepísaniu (z princípu, akým 

funguje procesor). Takže údaje z procesora nie je prakticky možné zaistiť. Zaujímavý 

komponent môže byť aj základná doska. Nachádzajú sa na nej jednak systémové hodiny, ktoré 

                                                           
5V skutočnosti tieto údaje sa v pamäti zachovávajú aj krátky čas po vypnutí, ale tomu sa budeme podrobnejšie 

venovať neskôr 
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sú napájané samostatnou batériou (obvykle typu CR2032), ale aj flash pamäte s nahraným 

firmvérom a aktualizáciami pre BIOS, resp. UEFI. 

Pri bežnom kancelárskom alebo domácom počítači sa môže nachádzať aj množstvo 

príslušenstva a doplnkov. Rozhodne si treba všimnúť, či k počítaču nie sú pripojené nejaké 

externé úložiska typu NAS (Obr. č. 3-2 pod číslom 15), alebo bezdrôtové rozhrania, ktorými 

môže byť počítač pripojený aj do inej ako klasickej počítačovej siete (využívajúcej Ethernet 

protokol). V tlačiarňach a skeneroch sa môžu nachádzať zabudnuté dokumenty, ale napr. aj 

vložené prenosné média, na ktoré sa dokumenty skenovali alebo z ktorých sa dokumenty tlačili. 

Niektoré tlačiarne a multifunkčné zariadenia (najmä z vyšších radov určených pre spoločnosti) 

obsahujú aj pevný disk, na ktorý sa ukladajú všetky tlačené a skenované dokumenty. 

No a v neposlednom rade je dobré obzrieť si aj monitor (jednak čo je na ňom práve 

zobrazené), klávesnicu  a myš zo všetkých strán. Mnoho používateľov zvykne mať na týchto 

zariadeniach nalepené papieriky s dôležitými poznámkami alebo prístupovými heslami. Ďalším 

zdrojom takýchto informácií môžu byť aj zápisníky a pracovné denníky patriace používateľom 

počítača. 

 

3.2.2 Dátové nosiče 

Dátové nosiče už boli spomenuté v predchádzajúcej časti. Na tomto mieste ale je 

vhodné zdôrazniť, že môžu mať rozličný typ a najmä podobu (Obr. č. 3-3). Klasické CD/DVD 

nosiče, USB kľúče (flash pamäte) a pamäťové karty formátu SD a MicroSD pozná snáď väčšina 

ľudí, avšak dôležité stopy môžu byť uložené napríklad aj na smart kartách (obvykle certifikáty)  

a prístupové údaje do systémov), eID kartách či SIM kartách. Čoraz častejšie sú však využívané 

aj rôzne online úložiská (cloud storage), pri zaisťovaní stôp je odporúčané myslieť aj na takúto 

možnosť a v prípade potreby si vyžiadať prístup k týmto úložiskám. 



-54- 
 

 

Obr. 3-3 – Rôzne podoby dátových nosičov. 

S pokročilou dobou miniaturizácie a rôznych zábavných „gadgetov“ je vhodné upriamiť 

pozornosť aj týmto smerom. Aj zdanlivo nenápadná figúrka alebo hračka môže  

v skutočnosti obsahovať skrytý USB kľúč (Obr. č. 3-4). Tieto miniatúrne prenosné média je 

možné ukryť na najrôznejšie miesta, kde môžu byť ľahko prehliadnuté (týka sa to najmä 

prípadov, v ktorých je podozrenie na zamestnanca – záškodníka alebo pri domových 

prehliadkach u páchateľov trestnej činnosti). Napríklad, MicroSD karta je tak malá, že sa dá 

ľahko ukryť aj v nábojnici kalibru .45. 

 

Obr. 3.4 – Ukážka rôznych gadgetov.  
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Na tomto mieste dáme dôraz na zásadu hovoriacu, že ak je niečo do zariadenia pripojené 

a zariadenie je zapnuté, neodpájame to. Môže sa totižto jednať o hardvérový kľúč alebo 

šifrovaný USB disk, ktorý po odpojení ostane zašifrovaný (alebo zamkne a zašifruje údaje  

v počítači) a bez spolupráce majiteľa to už možno nebudeme vedieť dešifrovať. 

 

3.2.3 Domáca sieť 

V prípade zaisťovania stôp v domácnosti nestačí iba nájsť počítač a prípadne tlačiareň. 

V rámci domácej počítačovej siete môže byť prítomných oveľa viac zariadení, ktoré spolu môžu 

komunikovať (aj bezdrôtovo) a v ktorých sa môžu nachádzať kľúčové digitálne stopy (Obr. č. 

3-5). Notebooky, smartfóny, tablety, čítačky elektronických kníh, herné konzoly, domáce 

smerovače a prístupové body WiFi, rôzne inteligentné zariadenia (na streamovanie hudby, 

videa, domáce kino), IoT: napr. rôzne senzory a regulátory, kamerový a poplašný systém, IP 

telefóny. V každom takomto pripojenom zariadení sa môžu nájsť „kúsky skladačky“, pomocou 

ktorých si analytici a vyšetrovatelia budú môcť vytvoriť komplexnejší obraz o danom prípade. 

 

Obr. 3-5 – Komunikujúce zariadenia v rámci domácej počítačovej siete. 

 



-56- 
 

Tieto zariadenia sa navyše nemusia všetky nachádzať v jednej miestnosti alebo na 

jednom poschodí, ale môžu byť umiestnené pokojne aj na niekoľkých lokalitách od suterénu až 

po strechu domu (Obr. č. 3-6). 

   

Obr. 3-6 - Ukážka rozmiestnenia zariadení v rámci domácnosti.  

 

3.2.4 Menšia počítačová sieť organizácie 

V prípade malej organizácie sa už môžeme rozprávať nielen o viacerých počítačoch  

a notebookoch, ale aj o serveroch (alebo outsourcovaní) a štruktúrovanej sieti, v ktorej sa 

nachádzajú viaceré aktívne prvky (Obr. č. 3-7). Tieto aktívne prvky (smerovače, prepínače, 

firewally) sú častokrát konfigurovateľné a majú možnosť vytvárať logy o svojej prevádzke  

a komunikácii, ktorá nimi prechádza. Tieto údaje môžu byť kľúčové pri analýze postupu 

útočníka a jeho škodlivých aktivít. Taktiež logy zo serverov vedia odhaliť veľa o aktivitách 

útočníka, a navyše, pokiaľ útočník nemá administrátorský prístup ku serverom, tieto logy 

nevymaže (na rozdiel od logov na napadnutej pracovnej stanici, pokiaľ ku nej získal 

administrátorský prístup). 



-57- 
 

  

Obr. 3.7 – Schéma počítačovej siete menšej organizácie.  

 

3.2.5 Rozsiahlejšia sieť organizácie 

Rozsiahlejšia firemná sieť, najmä sieť firmy, ktorá má viacero pobočiek na rôznych 

geografických lokáciách, už obsahuje viacero aktívnych sieťových prvkov, ale vo väčšine 

prípadov aj ďalšie bezpečnostné prvky (IDS/IPS – intrusion detection/prevention system, 

SIEM) a VPN koncentrátory, prostredníctvom ktorých sa môžu pripájať aj vzdialené pobočky 

a zamestnanci do firemnej siete (Obr. č. 3-8). Všetky tieto zariadenia môžu obsahovať 

relevantné digitálne stopy, rovnako ako aj interné systémy (mailový server, súborový server, 

mzdový a dochádzkový systém). V prípade riešenia incidentu v takejto sieti je pokojne možné, 

že škodlivá aktivita v jednej pobočke je spôsobená útočníkom v inej pobočke, prípadne únik 

dát z jednej lokácie bude smerovaný do internetu cez úplne inú lokáciu prostredníctvom VPN. 
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 Obr. 3-8 Schéma počítačovej siete menšej organizácie.   

Zároveň v prípade, že firma používa Windows doménu (Active Directory), ktorá nie je 

nakonfigurovaná v súlade s bezpečnostnými odporúčaniami (napr. používanie RODC – read-

only domain controller obsahujúci iba kópiu časti údajov relevantnej pre danú lokáciu), útočník 

môže z jednej lokácie ovládnuť celú počítačovú sieť organizácie. 

Obmedzujúcimi podmienkami pri zaisťovaní stôp môže byť nedostupnosť digitálnych 

stôp a ťažkosti so zabezpečením súčinnosti správcov spôsobené rozdielnou geografickou 

lokáciou. Taktiež tu možno naraziť na problémy týkajúce sa cezhraničného prenosu osobných 

údajov a rôzne výklady a implementácie legislatívy v jednotlivých krajinách. Na podobné 

scenáre a obmedzenia je potrebné brať zreteľ pri riešení konkrétnych bezpečnostných 

incidentov. 

 

3.2.6 Praktické príklady 

Pre ilustráciu, ako to môže vyzerať pri zaisťovaní digitálnych stôp na mieste, uvádzame 

niekoľko fotografií. Čitateľom odporúčame dôkladne si ich prezrieť a zamyslieť sa, z ktorých 
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všetkých zariadení by zaisťovali stopy, prípadne ktoré zariadenia by zaistili ako stopy. Taktiež 

sa zamyslite nad tým, aké bezpečnostné incidenty by ste mohli riešiť v danom prostredí. Až 

potom si prečítajte popisy pod obrázkami, ktoré upriamia Vašu pozornosť na konkrétne objekty. 

Okrem počítača a zariadení v jeho tesnej blízkosti sú aj na poličke CD/DVD nosiče (Obr. č. 3-

9). 

   

Obr. 3-9 – CD/DVD nosiče na polici v miestnosti.  

V rámci miestnosti sa môže nachádzať množstvo USB zariadení. Je potrebné zistiť, čo 

je kam pripojené. Hračky a predmety na stole môžu obsahovať skryté pamäťové média (Obr. č. 

3-10). Vľavo a vpravo pod stolom sú ďalšie počítače. 

  

Obr. 3-10 – USB zariadenie umiestnené na rôznych miestach. 
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Na mieste činu, resp. riešenia bezpečnostného incidentu (Obr. č. 3-11) je nutné zistiť,  

ktorý počítač má hľadanú IP adresu (napr. 192.168.0.35)? V podobných priestoroch to nemusí 

byť úplne zjavné. 

  

Obr. 3-11 – Ukážka miesta činu6.   

 

Viacnásobné servery a sieťové prvky v high-availability móde alebo sieťové úložisko 

rozložené na niekoľko zariadení (Obr .č. 3-12) môžu predstavovať problém pri rekonštrukcii 

dát alebo hľadaní prejavov útočníka. A to bez ohľadu na to, že ovládol všetky alebo len jedno 

z týchto zariadení. 

                                                           
6 https://www.flickr.com/photos/68800167@N07/6256946041 

https://www.flickr.com/photos/68800167@N07/6256946041
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Obr. 3.12 – Ukážka zapojenia sieťových prvkov a serverov.   

Akú diskovú kapacitu si potrebujeme vziať na zaistenie digitálnych stôp 

z bezpečnostného incidentu v dátovom centre (Obr. č. 3-13)? Nie vždy je reálne zaistiť všetko, 

čo by mohlo byť potrebné. Ako dlho by asi trvala analýza „všetkého“? Na ktorom 

virtualizačnom serveri sa nachádza virtuálny privátny server klienta, prostredníctvom ktorého 

sa šíril nelegálny obsah? Ako ho zaistiť? Na tieto aj obdobné otázky bude musieť forenzný 

analytik nájsť odpovede.    

  

Obr. 3-13- Ukážka časti dátového centra. 
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3.3 Zber zdrojov digitálnych stôp a zaisťovanie digitálnych stôp 

Ako sme už niekoľkokrát uviedli, štandard ISO/IEC 27037:2012 rozlišuje zaisťovanie 

digitálnych stôp a zber zdrojov digitálnych stôp. Na tomto mieste si vysvetlíme základné 

rozdiely a súčasne aj odporúčania pre výber vhodnejšej fázy pri forenznom vyšetrovaní.  

Ako sme už skôr uviedli bezpečnostný štandard ISO/IEC 27037:2012 definuje fázu 

zberu (collection) ako proces zhromažďovania fyzických položiek, ktoré obsahujú potenciálne 

digitálne stopy. Inými slovami, zhromažďovanie je fáza v procese spracovania digitálnych stôp, 

pri ktorej sú zariadenia, ktoré môžu obsahovať potenciálne digitálne stopy, premiestnené z ich 

pôvodného umiestnenia do laboratória alebo iného kontrolovaného prostredia na neskoršie 

spracovanie (zaistenie a vyťaženie digitálnych stôp). Zariadenia obsahujúce potenciálne 

digitálne stopy môžu byť v jednom z dvoch stavov, a to buď zapnutom alebo vypnutom.  

V závislosti od stavu zariadenia sú potrebné rôzne prístupy a nástroje.  

Táto fáza v sebe zahŕňa dokumentáciu celého prístupu, ako aj balenie týchto zariadení 

pred ich následnou prepravou. Je dôležité, aby forenzní analytici zbierali akýkoľvek materiál, 

ktorý by sa mohol týkať potenciálnych digitálnych informácií (napr. zápisník s prístupovými 

údajmi, napájacie konektory. V prípade nedodržania primeranej starostlivosti môže dôjsť  

k strate alebo poškodeniu zdrojov ako aj samotných potenciálnych digitálnych stôp. Forenzní 

analytici by mali prijať najlepšiu možnú metódu zberu zariadení na základe konkrétnej situácie, 

odhadovaných nákladov a potrebného času. Nie je vhodné v každej situácii vziať všetky 

zariadenia, najmä tie, ktoré neobsahujú relevantné digitálne stopy. Dôležité je tiež, aby forenzný 

analytik zdokumentoval rozhodnutie o použití konkrétnej metódy. Pri vyšetrovaní trestného 

činu v rámci trestného konania zaisťovanie digitálnych stôp prislúcha orgánom činným 

v trestnom konaní. 

Štandard ISO/IEC 27037:2012 definuje aj fázu zaisťovania (acquisition). Tento proces 

v sebe  zahŕňa vytvorenie digitálnej kópie stôp (celého pevného disku, konkrétnej oblasti,  resp. 

vybraných súborov) a dokumentáciu použitých zaisťovacích metód a vykonaných činností. 

Bližšie sa jednotlivým metódam budeme venovať v nasledujúcich podkapitolách. Forenzný 

analytik by mal prijať vhodnú metódu zaisťovania. Výber metódy bude závisieť od viacerých 

faktorov obdobne ako pri identifikácii zdrojov digitálnych stôp (situácie, nákladov a času). 

Napríklad ak pôjde o šifrovaný disk a nie sú k dispozícii prístupové kľúče, bude nutné zvážiť 

kópiu vybranej sady súborov. Súčasne by forenzný analytik mal myslieť aj na to, že je nutné  
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zdokumentovať rozhodnutie o vhodnom použití konkrétnej zaisťovanej metódy  

a použitého nástroja. 

Ak proces zaisťovania vedie k neodvratnej zmene digitálnych údajov, vykonané 

činnosti by sa mali zdokumentovať, aby sa zohľadnili zmeny údajov. Pôjde napríklad 

o zaisťovanie operačnej pamäte, kedy je nutné zaviesť konkrétny nástroj do operačnej pamäte 

a týmto dochádza k jej modifikácii (medzi spustenými procesmi napr. uvidíme aj nástroj na 

zaisťovanie pamäte).  

Použitá zaisťovacia metóda by mala vytvoriť digitálnu kópiu potenciálnych digitálnych 

stôp alebo digitálnych zariadení, ktoré môžu obsahovať potenciálne digitálne stôp. Pôvodný 

zdroj aj kópia digitálnej stopy by mali byť overené osvedčenou verifikačnou funkciou (v tom 

čase preukázanou presnosťou), ktorá je prijateľná pre jednotlivca, ktorý stopu použije (napr. 

hašovacie funkcie). Pôvodný zdroj a každá kópia digitálnej stopy by mali poskytovať rovnaký 

výstup funkcie overovania. Bližšie sa tomuto budeme venovať pri uchovávaní digitálnych stôp. 

Štandard ISO/IEC 270037:2012 súčasne vymedzuje rozhodovací proces pre výber 

zaisťovania digitálnych stôp alebo zberu zdrojov digitálnych stôp (Obr. č. 3-14). Pri 

rozhodovaní o zbere zariadenia ako zdroja digitálnych stôp alebo získaní potenciálnych 

digitálnych stôp by malo byť zvážených niekoľko faktorov: 

 nestálosť potenciálnych digitálnych stôp (volatilita), ktorú bližšie rozoberieme 

v kapitole 3.4.2 venovanej poradiu pri zaisťovaní, 

 existencia šifrovania celého disku alebo šifrovaných zväzkov, kde prístupové údaje 

alebo kľúče môžu byť uložené ako nestále údaje v operačnej pamäti, resp. na 

externých dátových úložiskách (napr. externých zariadeniach alebo médiách), 

 kritickosť systému,  

 požiadavky kladené právnou úpravou (napríklad vykonávacie právne predpisy 

k zákonu o kybernetickej bezpečnosti), 

 rôzne typy zdrojov, ako je veľkosť požadovaného úložiska, dostupnosť personálu, 

časové obmedzenia na riešenie prípadu (incidentu).  
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Obr. 3-14 – Rozhodovací strom pre výber zaisťovania alebo zberu. Prevzaté z ISO/IEC 

27037:2012  [25]. 

 

3.4 Priebeh zaisťovanie digitálnych stôp 

Na predchádzajúcich príkladoch boli ilustrované niektoré prípady, s ktorými sa riešiteľ 

incidentu (incident handler), forenzný analytik alebo súdny znalec môže pri svojej práci 

stretnúť. V tejto časti  sa budeme venovať samotnému priebehu zaisťovania vrátane požiadaviek 

a odporúčaní, ako jednotlivé digitálne stopy zaisťovať a akých chýb sa vyvarovať. Pri 

zaisťovaní je potrebné zabezpečiť nasledujúce vlastnosti digitálnych stôp (podrobnejší popis 

sme uviedli v kapitole venovanej princípom digitálnej forenznej analýzy): 

 Korektnosť - získané údaje musia byť totožné so zdrojovými údajmi. Teda ak 

napríklad získavame dáta z disku, je potrebné zabezpečiť a overiť, že dáta, ktoré 

sme získali, sú totožné (a nie napr. iba niekoľko gigabytov núl). 

 Autentickosť - získané údaje sú autentické, teda naozaj pochádzajú  

z analyzovaného média v aktuálnom čase. Ak chceme zaistiť dáta z konkrétneho 

disku, je potrebné si dať pozor na to, aby  sa skutočne zvolil tento disk ako zdrojový. 
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 Integrita. Analyzované údaje sa v priebehu zaisťovania a analýzy nemenia, alebo 

je možné ich zmenu detegovať (v praxi sa to najčastejšie dosahuje vypočítaním  

a kontrolou vhodných hashov). 

 Dôvernosť, dostupnosť. Zaistené dáta častokrát obsahujú citlivé údaje a je preto 

dôležité zabezpečiť ich dôvernosť. Zároveň je prirodzená požiadavka na 

zabezpečenie dostupnosti dát pre analytikov a/alebo súdnych znalcov. 

V prípade, že niektoré z týchto vlastností nie je možné zabezpečiť (typicky pri analýze 

bežiaceho systému je ťažké zabezpečiť integritu dát), je potrebné dokumentovať rozsah zmien 

a príčiny. Digitálne stopy by mala zaisťovať osoba znalá: 

 pracovných postupov zaisťovania, 

 technológií (hardware, software), z ktorých sa zaisťujú stopy, 

 technickej úrovne podozrivého, 

 okolností prípadu a obmedzujúcich podmienok (napr. domácnosť vs. kritická 

infraštruktúra). 

Komentár si zaslúži najmä bod o technickej úrovni útočníka, resp. páchateľa. Je 

obrovský rozdiel, či sa idú zaisťovať zariadenia bežného používateľa, u ktorého nie sú 

predpokladané žiadne nečakané situácie a skryté nástrahy, alebo ku elitnému hackerovi,  

u ktorého je možné očakávať šifrované dáta, hardvérové a softvérové zabezpečenie a rôzne 

pasce a samodeštrukciu údajov v prípade, že sa ich niekto pokúsi zaistiť alebo analyzovať na 

bežiacom systéme. Problematickým v tomto smere je úroveň dostupných informácií o prípade. 

Vo väčšine prípadov forenzný analytik nie je schopný technickú úroveň útočníka, resp. 

páchateľa odhadnúť. 

 

3.4.1 Chain of custody 

Pri akomkoľvek forenznom vyšetrovaní by mal byť forenzný analytik schopný 

identifikovať všetky získané údaje a zariadenia. Z tohto pohľadu je dôležitý dokument, ktorý 

identifikuje chronológiu zaobchádzania s potenciálnymi digitálnymi stopami. Tento dokument 

označujeme ako reťazec starostlivosti (chain of custody), ktorého ukážku môžeme vidieť na 
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Obr. č. 3-15. Ide o dokument alebo súbor súvisiacich dokumentov, ktoré podrobne popisujú 

reťazec zaobchádzania s digitálnymi stopami a záznamami, a tiež to, kto bol zodpovedný za 

spracovanie týchto digitálnych stôp [36].   

Mal by sa zaviesť už vo fáze identifikácie alebo zhromažďovania. Tento dokument 

obsahuje históriu položky od okamihu, keď ju forenzný analytik identifikoval, zhromaždil 

alebo získal, až po súčasný stav a umiestnenie. Účelom udržiavania reťazca starostlivosti (chain 

of custody) je umožniť identifikáciu prístupov a pohybu digitálnych stôp v ktoromkoľvek 

časovom okamihu. Samotný záznamový reťazec môže obsahovať viac ako jeden dokument, 

napr. pre digitálne stopy by mal existovať aj dokument zaznamenávajúci získanie digitálnych 

údajov z konkrétneho zariadenia, pohyb tohto zariadenia a dokumentácia zaznamenávajúca 

následné výpisy alebo kópie potenciálnych digitálnych stôp na analýzu alebo na iné účely. 

Reťazec starostlivosti (chain of custody) by mal obsahovať minimálne tieto informácie [25]: 

 jedinečný identifikátor digitálnej stopy, 

 prípad, ktorého sa digitálne stopy týkajú, 

 zoznam osôb, ktoré mali prístup k digitálnym stopám, čas a miesto prístupu, 

 zoznam osôb, ktoré skontrolovali digitálne stopy a čas kontroly,  

 dôvody, prečo boli digitálne stopy skontrolované (ktorý prípad a účel) a prípadne 

príslušný orgán, 

 akékoľvek nevyhnutné zmeny digitálnych stôp, meno zodpovednej osoby  

a zdôvodnenie zmeny. 
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Obr. 3-15 – Ukážka reťazca starostlivosti (chain of custody). 

Reťazec starostlivosti (chain of custody) by sa mal udržiavať po celú dobu životnosti 

digitálnych stôp a mal by sa uchovávať po určitú dobu aj po skončení prípadu, v ktorom sa 

digitálne stopy získavali a analyzovali (napr. pre účely trestného konania).  

 

3.4.2 Poradie pri zaisťovaní 

Dôležitou otázkou pri zaisťovaní digitálnych stôp je otázka ich poradia. Náhodné 

poradie zaisťovaných digitálnych stôp môže spôsobiť znehodnotenie, resp. zničenie digitálnych 

stôp. Napríklad zaisťovania sieťových spojení po niekoľkých hodinách zaisťovania je 

z princípu zbytočné, keďže neodráža pôvodný stav. Iným príkladom je poradie zaisťovania 

pamäte. Zaisťovať pamäť ako poslednú po zaisťovaní digitálnych stôp z úložných médií môže 

prepísať údaj v pamäti, a teda znehodnotiť digitálne stopy v nej obsiahnuté. Otázku, v akom 

poradí zaisťovať digitálne stopy, pomáha riešiť dokument Request for Comments (RFC) 3227 

[29], ktorý poskytuje zoznam digitálnych stôp a poradie, v akom by sa mali zaisťovať. Poradie 

je založené na zásade, podľa ktorej sa najprv zaisťujú najrýchlejšie sa meniace údaje. Hovoríme 

o tzv. nestálosti (volatilite). Poradie zaisťovania jednotlivých typov digitálnych stôp a údajov 
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(order of volatility) je nasledujúce (od statických údajov po dynamické) je zobrazené na Obr. 

č. 3-16. 

 

Obr. 3-16 – Poradie nestálosti (volatility) digitálnych stôp. 

V Tab. č. 3-1 sú zobrazené typy úložného média a údaje podľa ich nestálosti (volatility) 

spoločne s uvedením ich typickej životnosti. 

 

Tab. č. 3-1 - Typická životnosť digitálnych stôp podľa úložného média. Prevzaté z [10]. 
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3.4.3 Zaisťované a cieľové médium   

Zaisťovanie digitálnych stôp si pre splnenie princípov digitálnej forenznej analýzy 

vyžaduje aj korektné narábanie so zdrojovým (zaisťovaným) médium a cieľovým médiom.  

V prípravnej fáze riešenia prípadu, resp. bezpečnostného incidentu je súčasťou aj získanie 

údajov o type a hardvérovej konfigurácii zariadení, z ktorých by sa potencionálne mohli zaistiť 

digitálne stopy. Na základe týchto informácií si forenzní analytici pripravia cieľové média. 

Dôležitým parametrom je samozrejme veľkosť zdrojových (zaisťovaných) médií. Forenzný 

analytik sa môže rozhodnúť, že napokon nebude robiť úplnú bitovú kópiu, ale len vyberie časť 

údajov zo zaisťovaného média (bližšie k tomuto v nasledujúcich kapitolách).  

 Aby sa pri zaisťovaní predišlo akémukoľvek zápisu na zaisťované zariadenie, používa 

sa špeciálne hardvérové zariadenie, ktorého cieľom je umožniť zápis len jedným smerom, a to 

smerom zo zaisťovaného média k cieľovému médiu a nie opačne. Takéto zariadenie nazývame 

writeblocker (Obr. č. 3-17). V súčasnej dobe existuje viacero typov týchto zariadení, ktoré sa 

okrem iného líšia napríklad rozhrania na pripojenie rôznych typov médií.  

 

Obr. 3-17 – Ukážka writeblockerov. 

 

V rámci forenzného vyšetrovania je dôležité, aby cieľové média boli dôkladne 

sanitované, teda vyčistené, vymazané, resp. prepísané (napr. náhodným bitom, komplementom 
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bitu, resp. náhodným reťazcom). V tomto smere je možné pozrieť viac informácií 

v bezpečnostných normách: 

 U.S. Department of Defense (DoD) 5220.22-M štandard [44] - zahŕňa opakované 

prepísanie predtým uložených údajov na pevný disk konkrétnymi binárnymi vzormi 

prostredníctvom určitého počtu priechodov a  

 SP 800-88 Rev. 1 Guidelines for Media Sanitization [45] - pomáha organizáciám  

a vlastníkom systémov pri praktickom rozhodovaní o prepísaní údajov na základe 

kategorizácie dôvernosti uložených informácií.  

 

3.4.4 Chyby pri zaisťovaní 

Pri zaisťovaní digitálnych stôp môže dôjsť k chybám, ktoré môžu mať za následok 

porušenie princípov digitálnej forenznej analýzy, nesprávne závery, resp. nemožnosť použitia 

digitálnych stôp ako dôkazov v rámci trestného konania. Medzi najčastejšie chyby pri 

zaisťovaní digitálnych stôp zaraďujeme: 

 zlé zaistenie digitálnych stôp – zlé zaistenie v zmysle nedodržania princípov 

digitálnej forenznej analýzy znamená znehodnotenie týchto stôp pre účely trestného 

konania, 

 vypnutie zapnutého zariadenia bez zaistenia najviac nestálych (volatilných) stôp – 

napr. pamäte alebo údajov o sieťových spojeniach, 

 zle zapečatený hardvér  - napr. zle zabezpečený notebook,  

 nepresné označenie stôp - napr. “obraz disku bieleho notebooku”, čo môže 

spôsobiť nesprávne priradenie digitálnych stôp k fyzickému zariadeniu, resp. 

nesprávne závery forenznej analýzy, 

 chaotické označenie stôp – to môže nastať najmä v situácii, ak zaisťuje digitálne 

stopy viacero ľudí.  

 nezaistenie potrebného príslušenstva - napr.  chýbajúca dokumentácia, špecifické 

napájacie adaptéry a pod. 

 nezaistenie ďalšieho príslušenstva - napr. USB flash, CD/DVD. 
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3.5  Spôsoby zaisťovania digitálnych stôp 
 
 

V prípade zaisťovania digitálnych stôp existujú tri situácie, ktoré môžu nastať: 

 digitálne zariadenie je zapnuté (tzv. živé zaisťovanie),  

 digitálne zariadenie je vypnuté (tzv. post mortem zaisťovanie) a 

 digitálne zariadenia je zapnuté, ale nie je možné ho vypnúť (napríklad digitálne 

zariadenie je dôležité z hľadiska prevádzky).  

Vo všetkých vyššie uvedených situáciách je od forenzného analytika vyžadované, aby 

vytvoril presnú digitálnu kópiu pamäťových médií digitálnych zariadení, u ktorých je 

podozrenie, že obsahujú potenciálne digitálne stopy. Ak nie je možné získať obraz pamäťového 

média (napr. disku), je možné získať presné kópie konkrétnych súborov, o ktorých sa 

predpokladá, že obsahujú potenciálne digitálne stopy.  

V ideálnom prípade by mala byť vytvorená nielen hlavná kópia údajov ale aj pracovné 

kópie. Hlavná kópia sa používa výlučne len na overenie obsahu pracovnej kópie alebo na 

vytvorenie náhradnej pracovnej kópie po poškodení prvej pracovnej kópie. 

 

3.5.1 Zaisťovanie zo zapnutých zariadení 

Zaisťovanie digitálnych stôp zo zapnutých zariadení (tzv. živé zaisťovanie)  sa 

používa na zhromažďovanie údajov zo zariadenia, ktoré je zapnuté. Cieľom je zaistiť nestále 

(volatilné) údaje, ktoré sa stratia po vypnutí zariadenia (napr. informácie o sieťovej 

komunikácii, stav procesov). Tieto údaje sa zvyčajne nachádzajú v operačnej pamäti  

a vyrovnávacej pamäti. 

Pri tomto spôsobe zaisťovania by mal forenzný analytik v zmysle bezpečnostného 

štandardu ISO/IEC 27037:2012 by mal zvážiť nasledujúce činnosti: 

 zvážiť množstvo a prioritu potenciálnych digitálnych stôp, ktoré by sa inak mohli 

stratiť pri vypnutí zariadenia, 

 nedôverovať nástrojom v zaisťovanom zariadení, ktoré môžu byť kompromitované,  
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 používať kontajner logických súborov (napr. archív formátu zip) a zdokumentovať 

hodnotu jeho digitálneho odtlačku, 

 vytváranie obrazov diskov pomocou overeného nástroja a na cieľové zariadenie, 

ktoré je energeticky zabezpečené (pre prípad výpadku elektrického napájania),  

 výsledný obraz zaistených digitálnych stôp by mal byť uložený na pamäťovom 

médiu, ktoré bolo pripravené na tento účel (bližšie viď kapitola 3.9).  

Na Obr. č. 3-18 sú znázornené činnosti, ktoré sú relevantné pre získavanie digitálnych 

stôp zo zapnutého zariadenia v závislosti od konfigurácie konkrétneho digitálneho zariadenia: 

 v prípade podozrenia na šifrovanie úložného zariadenia je nutné zvážiť získanie 

nestálych údajov v operačnej pamäti, 

 použiť spoľahlivý časový zdroj a dokumentovať čas každej vykonanej akcie, 

 zabezpečiť prepojenie medzi zaistenými digitálnymi stopami a forenzným 

analytikom, ktorý ich zaisťoval (napr. pomocou digitálnych podpisov, biometrie 

alebo fotografie). 

 

 

 

Obr. 3-18 - Zaisťovanie údajov zo zapnutých digitálnych zariadení. Prevzaté z ISO/IEC 

27037:2012 [25]. 

 

3.5.2 Zaisťovanie z vypnutých zariadení 

Iným typom zaisťovania digitálnych stôp je zaisťovanie z vypnutých zariadení (tzv. post 

mortem). V porovnaní so zaisťovaním digitálnych stôp zo zapnutých zariadení, je jednoduchšie 
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zaobchádzať s vypnutým digitálnym zariadením. Dôvodom je, že nie je potrebné získavať 

nestále (volatívne) údaje.  

 

 

Obr. 3-19 - Zaisťovanie údajov z vypnutých digitálnych zariadení. Prevzaté z ISO/IEC 

27037:2012 [25]. 

 

Ak je digitálne zariadenie vypnuté, pri zaisťovaní digitálnych stôp je nutné vykonať 

nasledujúce činnosti (Obr. č. 3-19): 

 zistenie, či zariadenia, z ktorého sa zaisťujú digitálne stopy, je skutočne vypnuté, 

 vybratie zdrojového úložného média zo zariadenia, ak v danej chvíli ešte nie je 

vybraté, 

 označenie zdrojového úložného média a zdokumentovanie všetkých podrobností 

o tomto médiu, ako napríklad značka, názov modelu, sériové číslo a veľkosť 

úložiska, 

 príprava cieľového úložného média a začatie procesu vytvorenia obrazu zdrojového 

úložného média, 

 príprava a použitie writeblockera, 

 označenie cieľového úložného média. 

 

3.6  Zaisťovanie digitálnych stôp zo sekundárnych pamätí 

Jedným z hlavných dôvodov vytvárania forenzných obrazov (imagov) je zabezpečenie 

princípu úplnosti. Jednoduché preskúmanie aktívneho súborového systému, ako ho prezentuje 

operačný systém, nie je dostatočne dôkladné. Väčšina zväzkov obsahuje množstvo potenciálne 

zaujímavých údajov mimo viditeľných alokovaných súborov Patrí sem niekoľko kategórií 

„odstránených údajov“. 
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Pri vytváraní forenzného obrazu (imagu) sa forenzný analytik snaží zachytiť čo 

najpresnejšie znázornenie zdrojového média. Správny proces vytvárania forenzného obrazu 

generuje presný duplikát (alebo kontajner, ktorý obsahuje presný duplikát) zdrojového média, 

ktoré je predmetom vyšetrovania. Pod presným duplikátom sa rozumie kompletná kópia 

pôvodného média sektor za sektorom, bajt za bajtom. Na zdrojovom médiu nesmú byť prítomné 

žiadne údaje, ktoré sa neobjavia v rámci forenzného obrazu (zariadenie má byť sanitované 

bezpečnou a spoľahlivou metódou). Vytváranie forenzného obrazu by nemalo meniť pôvodné 

médiá, nezískavať žiadnu časť pôvodných médií ani zavádzať do obrazového súboru žiadne 

údaje, ktoré sa nenachádzajú na zdrojovom médiu. Technickú stránku vytvárania forenzného 

obrazu popisujeme v nasledujúcich kapitolách.  

 

3.6.1 Spôsoby zaisťovania 

Na Obr. č. 3-20 je schematicky znázornený disk a jeho časti. V rámci zaisťovania 

digitálnych stôp sa forenzný analytik musí rozhodnúť, prostredníctvom akej metódy sa budú 

zaisťovať digitálne stopy: 

 vytvorenie bitovej kópie z disku do obrazu  (disk-to-image copy) – je najbežnejšia 

metóda, ktorú používajú forenzní analytici. Je možné vytvoriť toľko kópií obrazov 

disku koľko je potrebných. Vytvárajú sa minimálne dve kópie. 

 vytvorenie bitovej kópie z disku na disk (disk-to-disk copy alebo cloning) - sa 

používa v prípadoch, ak nie je možné vytvoriť obraz disku. 

 čiastočné zaisťovanie - vytvorenie dátovej kópie adresára alebo súboru (sparse 

data copy) – nastáva vtedy, keď forenzný vyšetrovateľ keď vyšetrovateľ nevytvára 

bitovú kópiu celého disku, resp. partície. Výsledkom je vytvorenie tzv. logického 

obrazu.  
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Obr. č. 3-20 - Rozsah zaisťovania podľa zvolenej metódy. Prevzaté z [46]. 

Vytvorenie bitovej kópie z disku do obrazu  je efektívnejšie, keďže na cieľové úložné 

zariadenie (disk) možno uložiť viacero obrazov disku. Niekedy kvôli chybám na disku nie je 

možné vytvoriť digitálny obraz disku. Naopak použitie metódy vytvorenie bitovej kópie 

z disku do obrazu je oveľa lepšie riešenie, aj keď na zaisťovanie je potrebné cieľové úložné 

médium.  

Čiastočné zaisťovanie máme bližšie upravené aj v bezpečnostnom štandarde ISO/IEC 

27037:2012. Medzi dôvody, pre ktoré si forenzný analytik volí tento spôsob zaisťovania 

digitálnych stôp, zaraďujeme: 

 systémové úložisko je príliš veľké na to, aby sa dalo zaistiť, 

 systém je príliš kritický na to, aby bol vypnutý, 

 právna úprava obmedzuje, resp. vylučuje iné spôsoby zaisťovania. 

 

3.6.2 Formáty forenzných obrazov diskov (image) 

Pri vytváraní obrazov diskov je potrebné vziať do úvahy veľmi dôležitý aspekt, a to 

formát, v ktorom bude tento obraz uložený. Výber vhodného obrazu disku závisí viacerých 

faktorov, najmä od použitých nástrojov na vytvorenie obrazu disku, následnú prácu s ňou, 

dostupné úložné kapacity a pod. Medzi najčastejšie používané formáty obrazu disku (imagu) 

zaraďujeme: 
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 raw image format (.DD), 

 EnCase Image File Format (.E01, .Ex01), 

 Advanced Forensics Format (.AFF). 

Formát neupraveného obrazu (raw image format) je najjednoduchší formát na 

uloženie obrazu disku. Predstavuje jednoduchú bitovú kópiu zdrojového média bez toho, aby 

ste vynechali alebo pridali nejaké bity. Použitie tohto formátu umožňuje vysokú prenosovú 

rýchlosť a poskytuje forenznému analytikovi flexibilitu, keďže je podporovaný takmer 

všetkými forenznými nástrojmi. 

Keďže ide len o kópiu údajov zo zdroja, akékoľvek ďalšie informácie o zdroji musia 

byť uložené v oddelenom súbore. Obvykle sa to robí v textovom súbore, ktorý obsahuje 

podrobnosti o zdrojovom zariadení vrátane jeho veľkosti, sektorov, informáciu o vytvorení 

obrazu, dátume vytvorenia, type a verzii softvéru, hodnote digitálneho odtlačku a pod.  

EnCase Image File Format (E01) alebo Expert Witness Forensic (EWF) je typ 

formátu obrazu disku používaný vo viacerých nástrojoch určených na vytváranie obrazov disku. 

E01 formát poskytuje prostriedky na uloženie metaúdajov priamo v samotnom súbore E01 

prostredníctvom vlastností v hlavičke namiesto oddeleného súboru ako v prípade RAW 

formátu. Inými slovami, obsahuje priamo informácie súvisiace s procesom zaisťovania, ako je 

napríklad meno forenzného analytika, časová pečiatka a písané poznámky počas zaisťovania. 

Vypočíta kontrolný súčet pre každých 32 kB údajov a na konci súboru obrázka pridá digitálny 

odtlačok (MD5) pre celý bitový tok. 

AFF (advanced forensics format) [47] je formát obrazu disku, ktorý slúži na ukladanie 

obrazov diskov a metadát forenzných obrazov. Ide o otvorený formát, ktorý sa môže použiť  

s akýmkoľvek nástrojom na analýzu údajov. Obrazy diskov vo formáte AFF je možné 

komprimovať, šifrovať a digitálne podpísať. Zaujímavou vlastnosťou formátu AFF je, že 

metadáta uložené v obrazovom súbore sú rozšíriteľné - ľubovoľné informácie relevantné pre 

daný prípad môžu byť uložené priamo v príslušnom obraze.  

Forenzné kontajnery poskytujú funkcie nad rámec toho, čo získame len s forenzným 

obrazom disku. To môže zahŕňať napríklad internú kontrolu konzistencie, informácie o prípade, 

kompresiu a prípadne šifrovanie. Ktorúkoľvek z týchto funkcií môžeme samozrejme vykonať 

aj so samostatným forenzným obrazom. Rozdiel je najmä v tom, že v prípade forenzného 

kontajnera, vyššie uvedené funkcie sú zabudované priamo do formátu, čo znižuje 
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administratívnu réžiu (napr. vytváranie digitálnych odtlačkov, poznámky k prípadu). Medzi 

príklady forenzných kontajnerov môžeme zaradiť: 

 EnCase Logical Image File Format (.L01, .Lx01), 

 AccessData FTK Imager Logical Image (.AD1), 

 VHD/VHDX. 

 

3.7  Nástroje na zaisťovanie zo sekundárnych pamätí 

V súčasnej dobe existuje niekoľko nástrojov, ktoré je možné použiť na zaisťovanie 

digitálnych stôp zo sekundárnych médií. Medzi tieto nástroje môžeme zaradiť nasledujúce 

(bližšie si ich priblížime v nasledujúcich podkapitolách): 

 Dd, 

 Dcfldd, 

 dc3dd, 

 FTK Imager. 

 Ewf. 

 

3.7.1 Nástroj dd 

Základným nástrojom pre zaisťovanie digitálnych stôp z disku je nástroj dd7. Dôvodom 

je najmä skutočnosť, že ide o univerzálne prítomný nástroj v akomkoľvek distribúcii 

operačného systému Linux. Hlavnou úlohou tohto nástroja je skopírovanie údajov z jedného 

miesta na druhé. 

dd conv=sync,noerror if=/dev/sda of=/media/image.raw bs=64K 

 conv = sync, noerror - blokuje blok s nulami vľavo, ak by z nejakého dôvodu nebol 

blok čitateľný; dd bude pokračovať vo vykonávaní a nezastaví sa kvôli nejakej 

chybe. 

 if – určenie cesty pre vstup bitovej kópie (celý pevný disk, logický oddiel), 

 of – určenie cesty pre výstup bitovej kópie (celý pevný disk, logický oddiel, súbor), 

                                                           
7 https://man7.org/linux/man-pages/man1/dd.1.html 
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 bs -  veľkosť bloku prenesených údajov. Ak sa nastaví väčšia veľkosť bloku, 

vytvorenie bitovej kópie bude rýchlejšie. Výber menšej veľkosti blokov je 

efektívnejšie. Predpokladajme, že vyberiete bs na 4 MB, takže ak sa vyskytne chyba 

v prvom sektore o 4 MB, ignoruje sa všetok zvyšok bloku, čo môže v priebehu 

zobrazovacieho procesu spôsobiť niektoré dôležité straty údajov. 

 

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov použitia nástroja dd: 

 kompletná bitová kópia disku (hda) do súboru (image.raw) 

dd if=/dev/hda of=/dev/image.raw 

 bitová kópia z disku (sda) na druhý disk (sdb) 

dd if =/dev/sda of =/dev/sdb bs=4096 

 bitová kópia diskového oddielu (sda1) do iného diskového oddielu (sdb1) 

dd if =/dev/sda1 of =/dev/sdb1 bs=4096 conv=notrunc,noerror 

 obnova diskového oddielu (sdb2) z obrazu disku (image.raw) 

dd if=/home/user/image.raw of=/dev/sdb2 bs=4096 conv=notrunc,noerror 

 

3.7.2 Nástroje dcfldd a dc3dd 

Nástroj dd predstavuje základ pre niekoľko ďalších forenzných nástrojov na zaisťovanie 

digitálnych stôp, a to: 

 dcfldd8 – je vylepšená verzia vyvinutá Nickom Harbourom. V porovnaní s dd 

umožňuje dcfldd viac ako jeden výstupný súbor, podporuje simultánne výpočty 

viacerých digitálnych odtlačkov, poskytuje režim overenia pre zhodu súborov  

a dokáže zobraziť percentuálny priebeh operácie.  

 dc3dd9 – je rozšírená verzia dd od Centra počítačovej kriminality ministerstva 

obrany USA (DC3). Obdobne ako dcfldd pridáva navyše digitálny odtlačok. 

                                                           
8 http://dcfldd.sourceforge.net/ 
9 https://tools.kali.org/forensics/dc3dd 
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dc3dd.exe if=\\.\PHYSICALDRIVE2 of=X:image.dd hash=sha256 

log=X:image.log 

Použitie nástroje dc3dd je podobné ako v prípade nástroja dd s tým, že navyše je možné 

určiť typ hašovacej funkcie (MD5, SHA-1, SHA-256, and SHA-512, napr. hash=sha256) 

a možnosť vytvorenia záznamov (napr. log=X:image.log). 

 

3.7.3 Nástroj FTK Imager 

V rámci operačného systému Windows je rozšíreným nástrojom na zaisťovanie 

digitálnych stôp nástroj FTK Imager10 (Obr. č. 3-21). Prostredníctvom neho je možné zaisťovať 

digitálne stopy z diskov, iných médií ako aj z operačnej pamäte. Súčasne sa prostredníctvom 

neho dajú zaisťovať priamo súbory (logický obraz disku) ako aj pripojenie (mounting) obrazov 

disku. 

 

Obr. 3-21 - Nástroj FTK Imager. 

V rámci výberu zdrojov údajov pre vytvorenie bitovej kópie je k dispozícii päť možností 

(Obr. č. 3-22): 

                                                           
10 https://accessdata.com/product-download 
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 Fyzická jednotka (Physical drive) - umožňuje vybrať ako zdroj fyzickú jednotku 

so všetkými oddielmi a neprideleným priestorom. Pri tomto výbere je nutné dávať 

pozor na výber fyzickej jednotky. 

 Logická jednotka (Logical Drive) - umožňuje vybrať ako zdroj logickú jednotku 

(partíciu). Daný výber je vhodný v prípade šifrovaného disku, respektíve existencie 

RAID. 

 Obraz (Image File) - umožňuje vybrať obrazový súbor ako zdroj, napríklad, ak je 

potrebné previesť forenzný obraz z jedného formátu do druhého. 

 Obsah adresára (Contents of a Folder)  - umožňuje vybrať adresáre ako zdroj (vo 

výstupe nebudú zahrnuté žiadne odstránené súbory atď.). 

 

Obr. 3-22 Výber zdroja údajov pri nástroji FTK Imager. 

 

3.7.4 Nástroj ewf 

Libewf je knižnica s otvoreným kódom, ktorá podporuje čítanie a zápis vo formáte 

EWF. Pomocou nástrojov libewf a ewf môžeme ľahko vytvárať a pristupovať k súborom EWF 

v systémoch Linux a OSx. Ewf podporuje kompresiu pri vytváraní obrazov disku.  

Na získanie obrazu disku použijeme funkciu ewfacquire. Okrem zdrojového média 

(napr. disku) zadávame aj cieľové umiestnenie obrazu disku. Pre tento účel používame prepínač 

-t a názov obrazu disku zadávame bez prípony (po vytvorení obrazu disku sa pridá prípona 
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E01). Napr. vytvorenie obrazu disku s názvom /case/image z disku /dev/sda použijeme 

nasledujúci príkaz: 

sudo ewfacquire -t /case/image /dev/sda 

 

Po vytvorení obraz disku je možné overiť uložené údaje v tomto obraze prostredníctvom 

nástroja  ewfverify a získať o ňom informácie prostredníctvom nástroja ewfinfo: 

ewfverify /case/image.E01  

ewfinfo /case/image.E01 

 

3.8  Zaisťovanie digitálnych stôp z primárnej pamäte  

Všetky činnosti v rámci operačného systému idú cez primárnu pamäť (operačnú pamäť). 

Zaistenie pamäte môže výrazne pomôcť pri digitálnej forenznej analýze, keďže predstavuje 

veľmi cenný zdroj digitálnych stôp pre forenzného analytika.  

Z pohľadu samotného riešenia bezpečnostného incidentu a následného forenzného 

vyšetrovania je dôležité  zvoliť vhodný čas zaisťovania. Z pohľadu nestálosti (volatilnosti) 

digitálnych stôp, operačná pamäť obsahuje digitálne stopy s vysokou nestálosťou. Z tohto 

dôvodu sa operačná pamäť zaisťuje medzi prvými. V čase možného zaistenia operačnej pamäte 

môže byť na kompromitovanom zariadení prítomný aj útočník. Keďže zaisťovanie operačnej 

pamäte si vyžaduje administrátorské oprávnenia, je nutné pred zaisťovaním vykonať všetky 

potrebné úkony k tomu, aby sa vylúčila existencia útočníka na kompromitovanom zariadení 

a prístup k administrátorským oprávneniam. Schéma rozhodovania, akým spôsobom zaisťovať 

pamäť, je zobrazená na Obr. č. 3-23. 
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Obr. č. 3-23 - Postup zaisťovania digitálnych stôp z primárnej pamäte. Prevzaté z [48]. 

V prvom kroku je nutné zisť, či v danom prípade ide o fyzický alebo virtuálny stroj. Ak 

ide o virtuálny stroj, je možné zaistiť virtuálnu pamäť prostredníctvom viacerých techník (napr. 

vytvorenia snapshotu). V prípade, ak ide o fyzické zariadenie, je potrebné overiť, či ide 

o zapnuté alebo vypnuté zariadenie. Ak je zariadenie vypnuté, je možné získať obsah operačnej 

pamäte z parciálnych častí operačnej pamäte, ak sú k dispozícii (napr. z hibernačného súboru). 

Bližšie sa týmto zdrojom budeme venovať v kapitole č. 3.8.2). V prípade zapnutého zariadenia 

je dôležité mať k dispozícii administrátorské oprávnenia. V prípade ak tieto oprávnenia sú 

k dispozícii, je možné použiť niektorý zo softvérových nástrojov (viď nasledujúca kapitola). 

V opačnom prípade je nutné zvážiť hardvérový prístup k operačnej pamäti (napr. FireWire 

alebo PCI zbernica).  
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3.8.1 Nástroje 

Pre účely zaistenia digitálnych stôp z primárnej (operačnej) pamäte je možné použiť 

viacero nástrojov. Ich výber závisí od viacerých faktorov. Napríklad od operačného systému, 

na ktorom je potrebné digitálne stopy z operačnej pamäte zaistiť.  Medzi nástroje na zaisťovanie 

digitálnych stôp z operačnej pamäte zaraďujeme: 

 AccessData FTK Imager, 

 WinPmem a 

 Belkasoft Live RAM Capturer. 

 

FTK Imager [11] od spoločnosti AccessData predstavuje najčastejšie používaný nástroj 

schopný zachytiť operačnú pamäť na zariadení s operačným systémom Windows. Pri 

zaisťovaní operačnej pamäte je nutné zvoliť nasledujúce nastavenia (Obr. č. 3-24): 

 cieľová cesta (Destination path), 

 názov cieľového súboru (Destination filename),  

 zahrnutie pagefile (Include pagefile) a  

 vytvorenie AD1 súboru (Create AD1 file) - AD Custom Content (AD1) – typ obrazu, 

najmä pre FTK imager. 

 

                                                           
11 https://accessdata.com/product-download 
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Obr. 3-24 - Parametre pri zaisťovaní operačnej pamäte v nástroje FTK Imager. 

 

Pmem Suite12 je sada zaisťovacích nástrojov s otvoreným kodom, ktorá obsahuje 

nástroje na zaisťovanie operačnej pamäte v operačnom systéme Windows (WinPmem), 

operačnom systéme MacOS (OSXPmem) a operačnom systéme Linux (LinPmem). V prípade 

WinPmem sú k dispozícii existujú dve verzie podľa použitej architektúry, a to pre 32-bitovú 

architektúru (winpmem_mini_x86.exe) a 64-bitovú architektúru (winpmem_mini_x64.exe). 

Tieto nástroje vytvárajú obrazy pamäte v RAW (pôvodnom) formáte. Použitie týchto nástrojov 

je jednoduché. Napríklad nasledujúci príkaz uloží obraz pamäte do súboru memory_image.raw:  

winpmem_mini_x64.exe memory_image.raw 

 

Belkasoft Live RAM Capturer13  je malý bezplatný forenzný nástroj, ktorý umožňuje 

spoľahlivo extrahovať celý obsah primárnej (operačnej) pamäte, aj keď je chránený aktívnym 

systémom proti ladeniu alebo antidumpingu. K dispozícii je 32-bitová ako aj 64-bitová verzia, 

                                                           
12 https://winpmem.velocidex.com 
13 https://belkasoft.com/ram-capturer 
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aby sa čo najviac minimalizovala zásah nástroja do operačnej pamäte. Ukážku nástroja je 

možné vidieť na Obr. č. 3-25. 

 

Obr. 3-25 - Ukážka použitia nástroja Belkasoft Live Ram Capturer. 

 

3.8.2 Ďalšie zdroje primárnej pamäte 

Operačná pamäť je veľmi cenným zdrojom informácií pri forenznom vyšetrovaní. Čo 

ale robiť v prípade, keď zariadenie, ktoré je predmetom forenzného vyšetrovania, respektíve 

bolo kompromitované, je vypnuté. Forenzný analytik v tomto prípade nemá k dispozícii 

operačnú pamäť a iné nestále (volatilné) údaje. Stále sú však k dispozícii na preskúmanie ďalšie 

zdroje, ktoré môžu obsahovať rovnaké údaje, ktoré sa nachádzali v operačnej pamäti. Táto 

možnosť nemusí byť vždy realizovateľná, ale je vhodné vedieť, že existujú ďalšie potenciálne 

zdroje, ktoré obsahujú rovnaké alebo podobné údaje aké sú uchovávané v operačnej pamäti. 

V prípade operačného systému Windows pôjde najmä o tieto súbory : 

 hibernačný súbor (hiberfill.sys), 

 stránkový súbor (pagefile.sys), 

 odkladací súbor (swapfile.sys) a 

 stav systému pri zlyhaní (crash dump). 

V prípade hibernačného súboru (hiberfill.sys) je dôležité upriamiť pozornosť na 

proces hibernácie. Ide o proces vypnutia zariadenia pri súčasnom zachovaní aktuálneho  stavu 

systému. V operačnom systéme Windows je primárna (operačná) pamäť komprimovaná  
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a uložená v súbore hiberfill.sys. To umožňuje systému úplne vypnutie, ale keď sa systém znova 

aktivuje, obsah súboru hiberfill.sys bude umiestnený späť do primárnej (operačnej) pamäte.  

Súbor hiberfill.sys je komprimovaný súbor a pred analýzou je potrebné ho 

dekomprimovať. V prípade, že nie je možné urobiť live forenznú analýzu, jednou z možností 

je uviesť operačný systém do režimu hibernácie, ktorý vytvorí súbor hiberfill.sys, kde je 

uložený aktuálny stav systému.  

Čas poslednej úpravy hibernačného súboru bude čas, kedy bola hibernácia použitá 

v rámci operačného systému. Aj keď hibernačný súbor obsahuje väčšinu pamäťových údajov, 

nebude obsahovať niektoré údaje, ako napríklad dynamicky získané sieťové informácie 

pomocou protokolu DHCP. Tieto aspekty je potrebné vziať pri forenznej analýze do úvahy. 

Stránkový súbor (pagefile.sys) sa vytvára v procese stránkovania. Stránkovanie je 

spôsob ukladania údajov používaných v primárnej (operačnej) pamäti pomocou súboru 

virtuálnej pamäte uloženého na tradičnom úložnom zariadení. Aj keď to nie je také rýchle, ako 

keby sa používala len primárna (operačná) pamäť, umožňuje programom prekročiť kapacitu 

fyzickej pamäte. Pri použití stránkovania systém prenáša údaje v stránkach. Údaje uložené v 

stránkovom súbore sú spravidla najmenej požadované údaje, ktoré sa používajú v operačnej 

pamäti. Keď sa spracujú požiadavky na tieto údaje, umiestnia sa tieto údaje späť do fyzickej 

pamäte. 

V operačnom systéme Windows je stránkový súbor pagefile.sys uložený v koreňovom 

adresári. Avšak používateľ môže toto umiestnenie zmeniť. Stránkový súbor môže byť zvyčajne 

jeden až trikrát väčší ako veľkosť fyzickej pamäte v operačnom systéme. Ak chce forenzný 

analytik zistiť umiestnenie stránkovacích súbor, je nutné skontrolovať hodnoty registrov 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Memory\Management\ 

ExistingPageFiles a PagingFiles.  

Niektoré nástroje na získavanie pamäte, ako už vyššie spomenutý FTK Imager, môžu 

pridať stránkovacie súbory do obrazu operačnej pamäte (Obr. č. 3-26). 
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Obr. 3-26 - Zaistenie stránkovacieho súboru pomocou nástroja FTK Imager. 

S vydaním operačného systému Windows 8 spoločnosť Microsoft predstavila 

odkladací súbor swapfile.sys. Ide o súbor veľmi podobný stránkovému súboru. Odkladací 

súbor bol vytvorený tak, aby ho operačný systém mohol používať na stránkovacie operácie  

s pozastavenými Metro/modernými Windows aplikáciami. Keď je aplikácia pozastavená, 

systém zapíše údaje ako celok do odkladacieho súboru. Tým sa uvoľní miesto vo fyzickej 

pamäti a keď sa aplikácia obnoví, presunie údaje späť do fyzickej pamäte. 

Pri použití akejkoľvek verzie operačného systému Windows sa môže stať, že dôjde  

k zlyhaniu systému alebo tzv. modrej obrazovke smrti (blue screen of death). Keď nastane tento 

stav, Môžu sa do súboru uložiť informácií o stave systému v čase zlyhania. Súbor stavu systému 

po zlyhaní (crashdump) má predvolený názov memory.dmp a je umiestnený priamo 

v koreňovom adresári operačného systému. Tento súbor môže obsahovať rôzne údaje  

v závislosti od nastavenia systému: 

 Úplný výpis z pamäte - obsahuje primárnu pamäť v čase zlyhania s hlavičkou 1 MB. 

Tento typ nie je bežný, pretože obsahuje celú operačnú pamäť, ktorá môže mať 

veľkosť desiatok GB. 

 Výpis pamäte jadra – ide o prípad, keď operačný systém vypíše stránky z pamäte 

iba v režime jadra a ignoruje stránky v režime používateľa. 

 Malý súbor s výpisom - ide o malé súbory, ktoré majú veľkosť 64 KB v 32-bitových 

systémoch a 128 KB v 64-bitových systémoch. Tieto súbory obsahujú informácie  

o spustených procesoch a načítaných ovládačoch v operačnom systéme.  
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 O aký typ súboru s výpisom v danom prípade ide, Tiež je možné skontrolovať hodnotu 

registra CrashDumpEnable v rámci HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ 

CurrentControlSet\Control\CrashControl, ktorá môže mať jednu z nasledujúcich hodnôt: 

 0 – ide o prípad, keď sa informácie o zlyhaní systému nezapisujú do súboru. 

 1 – ide o prípad, keď sa do súboru zapíše úplná správa o zlyhaní. 

 2 – ide o prípad, keď sa výpis pamäte jadra zapíše do súboru. 

 3 -  ide o prípad, keď sa do súboru zapíše malý výpis z pamäte. 

 

3.9 Uchovávanie digitálnych stôp 

Po dokončení procesu zaisťovania digitálnych stôp by mal forenzný analytik zapečatiť 

získané digitálne stopy pomocou verifikačných funkcií alebo digitálnych podpisov, aby sa 

zabezpečilo, že kópie digitálnych stôp sú ekvivalentné originálom.  

Súčasne je nutné vykonať bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sa zaistí 

zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti potenciálnych digitálnych stôp. Všetky 

zozbierané digitálne zariadenia a získané digitálne stopy by mali byť chránené pred stratou, 

manipuláciou alebo zneužitím. Najdôležitejšou činnosťou v procese uchovávania je zachovanie 

integrity a autentickosti digitálnych stôp a jeho reťazca starostlivosti. 

Pri uchovávaní získaných potenciálnych digitálnych stôp a zozbieraných digitálnych 

zariadení počas balenia je dôležité zaistiť tieto položky spôsobom, ktorý eliminuje poškodenie 

alebo pozmeňovanie. Poškodenie môže byť dôsledkom magnetickej degradácie, elektrickej 

degradácie, tepla, vysokej alebo nízkej vlhkosti, ako aj otrasov a vibrácií. Pozmeňovanie môže 

byť dôsledkom úmyselného vykonania alebo umožnenia zmien digitálnych stôp. Z tohto 

dôvodu je nevyhnutné chrániť digitálne stopy čo najlepšie a používať pôvodné údaje čo 

najmenej.  

 

3.9.1  Zabezpečenie integrity 

Digitálnemu odtlačku (hašu) sme sa bližšie venovali v druhej kapitole. Kryptografická 

hašovacia funkcia berie na vstup ľubovoľné množstvo údajov a ako výstup vráti reťazec pevnej 
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veľkosti. Výsledná hodnota je tzv. haš (hash) dát. Hašovacie funkcie majú nasledujúce 

vlastnosti: 

 odolnosť voči vzoru (pre-image resistance) - pre daný haš by malo byť ťažké nájsť 

pôvodnú správu (text), 

 slabá odolnosť voči kolíziám (second pre-image resistance) - pre danú správu by 

malo byť ťažké nájsť inú správu takú, že haše oboch správ sú rovnaké, 

 silná odolnosť voči kolíziám (collision resistance) - malo by byť ťažké nájsť rozličné 

správy také, že haše oboch správ sú rovnaké.   

 

Vzhľadom na tieto vlastnosti hašu, je možné hašovacie funkcie použiť na zabezpečenie 

integrity súboru. Inými slovami, digitálny odtlačok môžeme použiť na zistenie, či súbor nebol 

zmenený (napr. používateľom, ktorý na to nemá oprávnenie). K súborom sa často vytvárajú 

digitálne odtlačky, ktoré sa zasielajú spoločne so súborom. Prijímateľ si urobí vlastný digitálny 

odtlačok súboru a porovná, či sa zhodujú. Ak áno, súbor nebol počas komunikácie zmenený 

(zachovala sa jeho integrita). V opačnom prípade došlo k jeho zmene (napríklad útočník zaslal 

iný súbor). Obdobne je možné použiť digitálne odtlačky v rámci operačného systému. Je možné 

vytvoriť digitálny odtlačok súborov, ktoré by sa nemali meniť a pravidelne kontrolovať, či 

došlo, resp. nedošlo k ich zmene.  

Medzi bežné hašovacie algoritmy používané pri forenznom vyšetrení zaraďujeme MD5 

a SHA1. MD5 produkuje 128-bitovú hodnotu haš, zatiaľ čo SHA1 produkuje 160-bitovú 

hodnotu haš. Môžu sa tiež použiť aj iné verzie SHA hašovacej funkcie, ktoré produkujú 

viacbitový haš (napr. SHA256 a SHA512).  Nižšie si ukážeme, ako dokážeme vytvoriť digitálny 

odtlačok (haš) súboru v rámci operačného systému Windows a Linux. 

Na vytvorenie hašu a jeho overenie môžeme použiť viacero nástrojov. V rámci 

operačného systému Windows môžeme použiť na vytvorenie digitálneho odtlačku nasledujúce 

nástroje:  

 HashCalc14 - tento nástroj umožňuje vypočítať digitálne odtlačky alebo kontrolné 

súčty (13 rôznych algoritmov) pre súbory, textové reťazce alebo reťazce 

v hexadecimálnej podobe  (Obr. č. 3-27), 

                                                           
14 https://www.slavasoft.com/hashcalc/ 
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 HashMyFiles15, 

 Powershell  Get-FileHash cmdlet16. 

 

 

Obr. 3-27 - Ukážka nástroja HashCalc. 

V rámci operačného systému Linux, pre vytvorenie digitálneho odtlačku môžeme 

použiť nasledujúce nástroje v závislosti od zvolenej hašovacej funkcie (Obr. č. 3-28):  

 md5sum pre vytvorenie digitálneho odtlačku pomocou hašovacej funkcie MD5,  

 sha1sum pre vytvorenie digitálneho odtlačku pomocou hašovacej funkcie SHA1 a 

 sha256sum pre vytvorenie digitálneho odtlačku pomocou hašovacej funkcie 

SHA256. 

                                                           
15 https://www.nirsoft.net/utils/hash_my_files.html 
16 https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.utility/get-

filehash?view=powershell-7 
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Obr. 3-28 - Ukážka použitia nástrojov md5sum, sha1sum, sha256sum. 

 

3.9.2  Preprava zaistených digitálnych stôp 

Uchovávaním digitálnych stôp sa nemyslí len ich bezpečné uloženie v rámci forenzného 

laboratória pri vyťažovaní digitálnych stôp, ale ide o komplexnejšiu problematiku. Tá v sebe 

zahŕňa aj zabezpečenie zdrojov digitálnych stôp a samotných digitálnych stôp počas prepravy 

z miesta činu, resp. incidentu na miesto, na ktorom sa budú vykonávať ďalšie fázy forenzného 

vyšetrovania (napr. do forenzného laboratória).  

Základným zásadám v procese prepravy digitálnych stôp a ich zdrojov sa venuje  bezpečnostný 

štandard ISO/IEC 27037:2012. V zmysle tohto štandardu je dôležité v prípade prepravy 

digitálnych stôp a ich zdrojov zabezpečiť odborný dohľad. Je nutné, aby sa počas prepravy 

zabezpečil reťazec starostlivosti (chain of custody). Súčasne je nutné zabezpečiť zachovanie 

integrity a autentickosti digitálnych zariadení a potenciálnych digitálnych stôp.  

Pri balení a preprave si forenzný analytik musí byť vedomý možnej prítomnosti 

elektrostatického výboja, ktorý môže poškodiť dôkazovú hodnotu potenciálnych digitálnych 

stôp. Tento analytik by mal zaistiť, aby boli počítače a digitálne zariadenia počas prepravy 

bezpečne zabalené, aby sa zabránilo poškodeniu nárazom a vibráciami. 

Proces prepravy by mal umožňovať priaznivé a kontrolované prostredie. Úroveň 

vlhkosti, vlhkosti a teploty by mala byť vhodná pre digitálne zariadenia. Je vhodné sa vyhnúť 

dlhodobému uchovávaniu potenciálnych digitálnych stôp a digitálnych zariadení v prepravnom 

vozidle. Dôležité je vyhnúť sa  ich uloženiu v prítomnosti ultrafialového žiarenia. 
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3.9.3  Uloženie zaistených digitálnych stôp 

Všetky zaistené digitálne zariadenia a získané digitálne stopy by mali byť chránené pred 

stratou, manipuláciou alebo zneužitím. Najdôležitejšou činnosťou v procese uchovávania je 

zachovanie integrity a autentickosti digitálnych stôp a ich chain of custody (reťazca 

starostlivosti). 

Zhromaždené digitálne stopy alebo digitálne zariadenie by mali byť uložené 

v zariadeniach a v priestoroch určených na uchovávanie digitálnych stôp. V rámci týchto 

priestorov sa uplatňujú viaceré bezpečnostné mechanizmy, medzi ktoré radíme kontrolu 

riadenia prístupu, systémy detekcie narušenia, sledovacie systémy (napr. kamerové systémy). 

Hlavnými cieľmi fyzického zabezpečenia digitálnych stôp a ich zdrojov (ak boli zaistené) je 

ich chrániť a predchádzať ich stratám, poškodeniam a nedovoleným zásahom. 

Zhromaždené digitálne zariadenie (zariadenia) by malo byť zabalené alebo vložené do 

obalu vhodného pre povahu zariadenia, aby sa predišlo kontaminácii digitálneho zariadenia 

(digitálnych zariadení) pred transportom na iné miesto (miesta). Na zamedzenie fyzického 

poškodenia akýchkoľvek súčastí zariadenia (zariadení) je možné použiť obaly odolné voči 

otrasom. 

Všetky vyššie uvedené fázy digitálnej forenznej analýzy sa zatiaľ zamerali na 

identifikáciu zdrojov digitálnych stôp, ich zaistenie a bezpečné uloženie.  Postupne si forenzný 

analytik zužuje množstvo údajov, ktoré je potrebné analyzovať. Ďalšie fázy digitálnej forenznej 

analýzy už budú pracovať so zaistenými údajmi. Cieľom bude zodpovedať na otázky od 

zadávateľa (orgán činný v trestnom konaní, súd), resp. zistiť príčinu a dopady bezpečnostného 

incidentu.  
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