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ORGANIZIRANOST

 Tri glavna delovna področja:

 Preiskovanje kaznivih dejanj računalniške 

kriminalitete

 Izvajanje digitalne forenzike

 Pomoč in podpora drugim policijskim enotam 



Statistika – e-naprave

 Potrebe policije po zavarovanju elektronskih podatkov 

in preiskavah elektronskih naprav vsako leto 

naraščajo, e-naprave se zasegajo na vseh področjih 

preiskovanja kriminala (“digitalizacija” kaznivih 

dejanj). 

Digitalna forenzika 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Štev. preiskav e-naprav 711 1356 2048 2635 3136 3833 4118

Porast v % 15 91 51 29 19 22 7
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Uporaba e-naprav v kriminalu

 terorizem (komunikacija, izmenjava podatkov, za 

proženje bomb/razstreliva)

 umori, ugrabitve

 spolne zlorabe otrok (komunikacija z žrtvami, izdelava, 

izmenjava in hramba spornega gradiva)

 tihotapljenje drog, blaga, ljudi

 ropi, vlomi

 korupcija, pranje denarja

 vdori/napadi na inf. sist. (uporaba/distribucija malware-a 

in drugih hekerskih orodij ipd.)

 zaporniki itd…



Preiskava e-naprave

 Zakonski pogoji (219.a in 223. a člen Z. o kazenskem 

postopku):

 utemeljeni razlogi za sum kaznivega dejanja in 

podana verjetnost, da naprava vsebuje digitalne 

dokaze,

 pisna privolitev imetnika ter policiji znanih in 

dosegljivih uporabnikov elektronske naprave, ali 

odredba sodišča

 ohrani se integriteta izvornih podatkov in možnost 

njihove uporabe v nadaljnjem postopku



Digitalna forenzika

 Sprejeti splošni principi in pravila:

 Strokovna načela digitalne forenzike (11 načel)

 Metodologija digitalne forenzike (15 sklopov)

 Standardni operacijski postopki (SOP)

 Faze:

1. faza zasega elektronske naprave (npr. pri hišni 
preiskavi, oškodovancu)

2. faza zavarovanja podatkov (selektivni zaseg, izdelava 
identične kopije nosilca)

3. faza preiskave zavarovanih podatkov

4. faza zaključka (zapisnik, digitalni dokazi, arhiviranje, 
skrbniška veriga)



Načela digitalne forenzike

 ne sme se spreminjati izvornih podatkov, razen, ko 

postopek ali okoliščine tega ne omogočajo

 preiskava podatkov se izvaja na kopiji, ki ni edina

 preiskavo izvaja strokovno usposobljena oseba

 zavarovani podatki morajo biti ustrezno varovani, 

zaščiteni pred poškodbami in/ali spremembami

 postopki zavarovanj in preiskav podatkov morajo 

biti natančno dokumentirani, tako da so lahko 

ponovljivi/preverljivi s strani tretjih oseb

 …



Faza zasega e-naprave

 lociranje in identifikacija naprave

 popis naprave (proizvajalec, model, serijska štev., 

morebitne druge oznake, posebnosti, poškodbe)

 pečatenje naprave

 ugotovitev uporabnikov, lastnikov naprave

 pridobitev pisne privolitve oz. odredbe sodišča



Faza zavarovanja podatkov

 pregled zakonskih in strokovnih pogojev 

(privolitev, odredba, prisotnost, …)

 fotografiranje zapečatenih predmetov

 odpečatenje zasežene naprave

 fotografiranje zasežene naprave

 izvedba postopka zavarovanja podatkov

 sestava zapisnika o zavarovanju podatkov



Faza preiskave podatkov

 priklop zavarovanih podatkov v forenzično 

programsko opremo (EnCase, FTK, X-Ways)

 verifikacija priključenih podatkov (preveri se tudi 

integriteta podatkov)

 priklic, obnova vseh datotečnih objektov in 

podatkovnih struktur

 izračun zgoščenih vrednosti vseh objektov

 izdelava seznama vseh datotečnih objektov

 izločitev forenzično nepomembnih datotečnih 

objektov in podatkovnih struktur



Faza preiskave podatkov

 indeksacija podatkov

 preiskati osnovne konfiguracijske datoteke 

operacijskega sistema (npr. register, dnevniške 

datoteke, seznam uporabnikov, podatki o particijah, 

datotečnih sistemih, operacijskem sistemu itd.)

 specifični postopki: iskanje po ključnih besedah, 

obnova e-pošte, zgodovina internetne aktivnosti, 

zgodovina komunikacijskih programov (npr. Skype, 

Messenger ipd.), iskanje video posnetkov, fotografij, 

tekstovnih datotek itd.



Faza zaključka preiskave

 sestava zapisnika o preiskavi 

 snemanje zavarovanih podatkov (npr. identične 

kopije) na podatkovni medij (trdi disk, magnetno-

optični trak, bluray, DVD, CD)

 snemanje najdenih podatkov, ki lahko predstavljajo 

dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku, na 

podatkovni medij

 operativno in dokazno vrednotenje najdenih podatkov 



Glavni izziv - količina podatkov!

• Velikost diska 250GB

• Skupaj 268.435.456.000 bajtov

• Št. datotek 65,5 milijonov

• Strani A4 89.478.485

• Paket 500 strani

• Višina paketa 5,08 cm

• Skupna višina 909096 cm = 9.090 m ali 9,09 km

• Mt. Everest 8.848 m 

http://lava.nationalgeographic.com/pod/pictures/sm_wallpaper/NGM1963_10p498-9.jpg
http://lava.nationalgeographic.com/pod/pictures/sm_wallpaper/NGM1963_10p498-9.jpg


Hvala!

Toni Kastelic

vodja Centra za računalniško preiskovanje 

Uprava kriminalistične policije


