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Resumo—O Forensic ToolKit (FTK), da AccessData, é uma 
das principais ferramentas em uso no mundo para a realização 
de perícias em computadores. Apesar de suas diversas 
qualidades, apresenta algumas limitações como a ausência de 
uma linguagem para construção de consultas e filtros mais 
avançados. Para superar algumas dessas limitações, foi 
desenvolvida uma ferramenta apelidada de FTKScript. Este 
artigo apresenta suas funcionalidades, limitações e forma de uso 
integrada ao FTK. 

Palavras-chave— computação forense, ferramentas forenses, 
FTK

I. INTRODUÇÃO

As ferramentas utilizadas atualmente nos exames periciais 
de meios de armazenamento computacional como discos 
rígidos, cartões de memória e mídias óticas apresentam 
funcionalidades e características distintas. Por tal razão, 
algumas forças policiais utilizam e recomendam o uso de mais 
de uma ferramenta com o intuito de complementar as 
limitações da outra, bem como para assegurar a validade do 
resultado obtido. 

Uma das ferramentas mais utilizadas mundialmente é o 
Forensic ToolKit [1], da AccessData. Em comparação com o 
EnCase [2], a principal ferramenta do mercado, apresenta 
algumas limitações como a ausência de uma linguagem 
própria para a criação de scripts, filtros e consultas. O FTK, 
no entanto, apresenta uma maior facilidade de uso quando 
comparado ao EnCase e seu custo, na versão atual, tanto do 
software quanto do treinamento é significativamente menor. 
Na impossibilidade de aquisição de uma ferramenta 
complementar ao FTK, deve-se lidar com as limitações da 
mesma. 

Para superar algumas dessas limitações, foi desenvolvida 
uma ferramenta, apelidada de FTKScript, cujo objetivo é 
fornecer alguns recursos complementares ao FTK como filtros 
e consultas, geração automática de bookmarks, linha de tempo 
dos arquivos (timeline) e geração rápida de listas de hashes
(hash list). A fig. 1 apresenta a tela principal da ferramenta. 

Nas seções seguintes será discutido o funcionamento da 
ferramenta e das funcionalidades citadas, bem como seu 
impacto no trabalho com o FTK e suas limitações. A seção 
dois apresenta o funcionamento geral da ferramenta. A seção 
três apresenta a criação de consultas. A seção quatro apresenta 
o recurso de linha de tempo (timeline). A seção cinco 
apresenta a geração automática de bookmarks. A seção seis 
apresenta a geração de conjuntos de hashes (hash list) para 
uso com o filtro de arquivos conhecidos (KFF – Known File 
Filter) do FTK. Finalmente, na seção sete são apresentadas as 

conclusões deste trabalho, bem como possíveis estudos 
futuros. 

Fig. 1 – Tela principal da ferramenta 

II. FUNCIONAMENTO

Para viabilizar uma ferramenta como o FTKScript, havia 
duas necessidades principais: trabalhar com as listas de 
arquivos apresentadas pelo FTK e interagir com o aplicativo, 
de forma que fosse possível executar os comandos necessários 
em sua interface. 

A solução da primeira necessidade foi utilizar a função 
“Copy Special” da ferramenta FTK, que permite exportar uma 
listagem dos arquivos exibidos juntamente com suas 
propriedades como caminho completo, tamanhos físico e 
lógico, datas de criação, acesso e modificação, dentre outros. 
A listagem criada pode ser gravada em um arquivo no formato 
Microsoft Access (.mdb). A partir desse arquivo, pôde-se 
trabalhar com a mesma lista de arquivos apresentada no FTK.  

A segunda solução foi a utilização de uma linguagem de 
automação chamada AutoIt [3]. Com ela, pôde-se interagir 
com a interface do FTK, para a realização das tarefas 
desejadas como criar bookmarks, ignorar arquivos e realizar 
buscas por palavras-chave. 

Para simplificar a criação do arquivo Microsoft Access 
contendo a lista de arquivos, foi criado um processo 
automatizado de sincronização, presente na barra de 
ferramentas do FTKScript, apresentada na fig. 2. Assim, com 
apenas um clique, os itens exibidos no FTK são exibidos 
igualmente no FTKScript. 

Fig. 2 – Barra de ferramentas 
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A partir desse ponto, em que os itens exibidos são os 
mesmos, tem-se início o trabalho no FTKScript. Cabe 
ressaltar que a sincronização pode ser realizada em qualquer 
uma das categorias da aba Overview do FTK, ou seja, pode-se 
trabalhar apenas com arquivos de uma determinada categoria 
como, por exemplo, Documents (documentos) ou somente 
arquivos apagados (Deleted Files).  

Uma restrição importante é que após a sincronização, a 
ordem dos itens no FTK não pode ser modificada. Também 
não podem estar ativos filtros que ocultem arquivos ignorados 
ou arquivos presentes em bookmarks. Isso porque, ao ignorar 
arquivos ou adicionar arquivos a um bookmark por meio do 
FTKScript, o filtro é ativado e altera o número de itens 
exibidos, o que por sua vez faz com que a lista de arquivos 
exibida pelo FTK não corresponda mais à lista exibida pelo 
FTKScript. 

Com relação à distribuição e instalação, o FTKScript é 
composto de dois executáveis: um aplicativo Windows que 
contém a ferramenta propriamente dita e um executável 
contendo comandos do AutoIt para a interação com a interface 
do FTK. A instalação e distribuição do AutoIt não é 
necessária. 

III. CONSULTAS

A partir do arquivo do Microsoft Access criado pelo FTK, o 
FTKScript permite realizar consultas SQL sobre qualquer um 
dos campos disponíveis na listagem dos arquivos do FTK 1.7. 

Devido ao grande número de campos e a nomenclatura dos 
mesmos não ser muito clara, uma interface para simplificar a 
elaboração de consultas foi criada (fig. 3).  

Fig. 3 – Interface para criação de consultas 

Nessa tela, todos os campos disponíveis são listados, bem 
como os operadores aplicáveis àquele tipo de campo. Os 
campos podem ser de quatro tipos: numéricos, texto, data e 
lógico. Para cada tipo de campo, a inserção de valores é feita 
de maneira específica. Um campo do tipo ‘Data’, tem a 
seleção de valores em um pequeno calendário, assim como 

campos de tipo lógico apresentam apenas as opções 
‘Verdadeiro’ ou ‘Falso’. Para todos os tipos, a opção ‘Vazio’ 
inclui o valor vazio ou nulo na consulta. A opção ‘{?}’ faz 
com que o valor seja perguntado ao usuário durante a 
execução da consulta. Há também a seleção da lógica a ser 
utilizada entre condições: AND ou OR. 

Após a criação de uma consulta, a mesma pode ser 
executada clicando-se no ícone ‘Executar’ da barra de 
ferramentas (fig. 2). A lista de arquivos exibe então somente 
os arquivos que atendem os critérios da consulta, indicando 
quantos itens estão sendo listados. A consulta também pode 
ser digitada diretamente na tela principal, no painel ‘Código’. 
A execução sem nenhuma condição, lista todos os itens. 

As consultas podem ser salvas clicando-se no ícone 
‘Salvar’ da mesma barra. As consultas são armazenadas no 
diretório scripts do programa e são listadas no painel 
Scripts à esquerda da tela principal (fig. 1). A mesma lógica 
aplicada às consultas criadas no FTKScript pode ser utilizada 
nos filtros e condições do EnCase e vice-versa. Como 
exemplo, o EnCase possui um filtro de nome “Yahoo Web 
Mail Pages” cuja consulta é definida como:  

return (!entry.Name().Find(“mail.yahoo”) || 
!entry.Name().Find(“login”) || 
!entry.Name().Find(“ShowFolder”) || 
!entry.Name().Find(“ShowLetter”) || 
!entry.Name().Find(“compose”)) && 
!ext.Find(“htm”); 

O mesmo filtro pode ser definido no FTKScript pelo 
código: 

([File Name] LIKE ‘%mail.yahoo%’ OR 
 [File Name] LIKE ‘%login%’ OR 
 [File Name] LIKE ‘%ShowFolder%’ OR 
 [File Name] LIKE ‘%ShowLetter%’ OR 
 [File Name] LIKE ‘%compose%’)) AND 
 [Ext] LIKE ‘%htm%’ 

A principal limitação do FTKScript, neste caso, é a 
impossibilidade de trabalhar com o conteúdo dos arquivos ou 
com o resultado do processo de indexação, o que é possível 
utilizando o EnCase.  

É importante observar que usuário não está limitado apenas 
às classificações de tipos de arquivo e categorias do FTK. Isso 
porque o FTK lê os oito primeiros bytes dos arquivos em um 
campo de nome Header. Embora nem todos os tipos de 
arquivo sejam determinados exclusivamente pelos primeiros 
bytes, é possível utilizá-los para identificar muitos tipos de 
arquivos que são colocados em categorias como Other Known 
Type (outro tipo conhecido) ou Unknown Type (tipo 
desconhecido). 

IV. LINHA DO TEMPO

Um dos recursos mais interessantes para o exame pericial é 
a exibição de uma linha de tempo com a atividade no sistema 
de arquivos, com base nas datas de criação, modificação ou 
acesso. Com isso é possível observar padrões de uso do 
computador ou alterações significativas no sistema de 
arquivos decorrente da criação de backups, atualizações de 
sistema ou instalações de software. Também é possível 
observar um intervalo específico de tempo, limitando o escopo 
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da análise somente aos arquivos necessários. 
Os eventos observados no computador também podem ser 

úteis ao serem correlacionados a acontecimentos externos 
como chamadas telefônicas ou presença do suspeito no local 
de um crime [5].  

Fig. 4 – Timeline Viewer

A fig. 4 apresenta o recurso de timeline, chamado de 
Timeline Viewer, presente no FTKScript. A fig. 4 ilustra um 
caso em que são exibidos os arquivos criados no dia 
09/04/2007 às 22h30min. A lista na parte inferior da tela 
apresenta os arquivos e suas propriedades. No caso em 
questão, todos os arquivos listados estão relacionados a um 
ponto de restauração criado pela instalação de uma atualização 
no sistema Microsoft Windows, o que explica a grande 
atividade no sistema de arquivos observada na data e hora em 
questão. 

O nível de detalhe de data e hora pode ser selecionado no 
canto superior esquerdo da tela. A data e hora desejadas 
podem ser informadas nos campos específicos. Inicialmente 
são apresentados os dados de todos os anos. Com um duplo 
clique no ano desejado, o nível de detalhe aumenta, exibindo 
todos os arquivos com data daquele ano divididos por mês e 
assim sucessivamente. Um duplo clique com a tecla SHIFT 
pressionada, reduz o nível de detalhe. 

É possível gerar uma consulta automaticamente a partir dos 
arquivos exibidos no Timeline Viewer. A fig. 5 apresenta a 
consulta gerada pelo Timeline Viewer para os critérios 
ilustrados na fig. 4. 

Fig. 5 – Consulta gerada pelo Timeline Viewer 

O Timeline Viewer também pode aproveitar as consultas da 
janela principal do FTKScript para limitar os arquivos 

exibidos. Um exemplo prático é a observação da freqüência de 
uso da Internet em um computador [5]. Para isso, utilizar-se-ia 
uma consulta limitando os arquivos apenas aos arquivos 
temporários da Internet ou cache dos navegadores. Ao abrir o 
Timeline Viewer, este exibiria a distribuição no tempo apenas 
dos arquivos em questão. 

Uma das limitações da implementação atual do FTKScript 
nesse caso está em não trabalhar com as datas encontradas nos 
e-mails. Isso porque as datas são lidas pelo FTK no formato 
encontrado na mensagem, que varia com a linguagem e com o 
fuso-horário do sistema do remetente. Portanto, uma fase de 
normalização dessas informações seria necessária. Essa é uma 
possível melhoria futura na ferramenta.  

Outra possível melhoria é o agrupamento de eventos 
baseados nas datas observadas no sistema, conforme 
apresentado em [4]. Nesse caso a ferramenta poderia agrupar a 
atividade observada no exemplo da fig. 4 como pertencente a 
uma atualização do sistema. 

V. CRIAÇÃO AUTOMÁTICA DE BOOKMARKS

Os bookmarks são categorias criadas pelo usuário do FTK 
para agrupar arquivos do seu interesse. O agrupamento pode 
seguir inúmeros critérios com base no tipo do arquivo, na sua 
localização no disco, na suas datas ou na presença de 
determinadas palavras-chave em seu conteúdo. 

O FTKScript disponibiliza três funcionalidades adicionais 
ao FTK. Com base nas consultas, apresentadas na seção III, é 
possível gerar bookmarks com os arquivos que atendam ao 
critério da consulta. O FTK também permite ignorar arquivos, 
o que também pode ser feito com base nos resultados da 
consultas. A terceira funcionalidade é a criação de bookmarks
com base em uma lista de palavras-chave. Essas 
funcionalidades são apresentadas nas subseções a seguir. 

A. Criação de bookmarks com base em consultas 
As consultas realizadas com o FTKScript podem ser 

aproveitadas para gerar automaticamente bookmarks contendo 
os arquivos que atendem os critérios das consultas. Com isso, 
alguns bookmarks podem ser gerados rapidamente. 

A criação automática de bookmarks a partir de consultas 
funciona também como uma solução parcial para a forma 
limitada com que o FTK agrupa seus arquivos. Isso porque o 
FTK agrupa os arquivos em 12 categorias: documentos, 
planilhas, bases de dados, imagens, multimídia, mensagens de 
e-mail, executáveis, arquivos, pastas, espaço livre/não-
alocado, outros tipos conhecidos e tipos desconhecidos. 

Tal agrupamento não é satisfatório, uma vez que arquivos 
interessantes do sistema como arquivos de registro, arquivos 
de impressão e arquivos de miniaturas (thumbs.db) são 
colocados em categorias pouco expressivas para sua 
importância. Outro exemplo importante são os arquivos do 
OpenOffice que por serem classificados com base nos 
primeiro bytes do arquivo são incluídos na categoria 
“arquivos” (juntamente com arquivos ZIP), quando o desejado 
seria a classificação na categoria “documentos”. 

Portanto, a geração automática de bookmarks com base nas 
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consultas permite chamar a atenção para a presença de 
determinados arquivos, facilitando a localização deles em 
meio a dezenas de milhares de itens. 

No caso do parágrafo anterior, uma consulta poderia ser 
elaborada para criar um bookmark com base na extensão dos 
arquivos de documento do OpenOffice: [Category] = 

‘Archive’ AND [Ext] IN (‘ODT, OTT’). Assim, o usuário 
tem um retorno rápido da presença ou não de documentos 
gerados com o OpenOffice, que podem ser desconsiderados 
incorretamente por não estarem na categoria “Documentos”. 

Fig. 6 – Criação automática de bookmarks. 

Para criar um bookmark com base em uma consulta, deve-
se salvar a consulta e em seguida incluí-la na lista de 
execução. Para isso é necessário apenas um duplo clique sobre 
a consulta desejada no painel Scripts. Uma janela contendo 
as opções de execução é exibida. Nesse caso, a opção é “Criar 
bookmark”. Uma consulta também pode ser restrita apenas a 
uma das 12 categorias do FTK.  

B. Ignorando arquivos com base em consultas 
O procedimento para ignorar arquivos com base em 

consultas é idêntico ao apresentado para a criação de 
bookmarks. A única diferença é a opção “Ação”, apresentada 
na fig. 6, que deve marcar “Ignorar”. 

C. Listas de execução 
Para realizar a criação de bookmarks ou ignorar arquivos, 

uma lista de execução deve ser preparada. A lista é exibida no 
canto inferior esquerdo da tela principal (fig. 1). Nela são 
adicionadas todas as consultas com as opções desejadas. A 
fig. 7 apresenta um exemplo de lista de execução. 

Fig. 7 – Exemplo de lista de execução 

A barra de ferramentas (fig. 2) contém um ícone “Lista” que 
permite preparar a lista de execução, salvá-la ou abrir uma 
lista já existente. Com isso é possível criar listas pré-definidas 
para o perfil de cada investigação. 

Fig. 8 – Preparação da lista de arquivos 

O procedimento de preparar a lista (fig. 8) simplesmente 
gera dois arquivos contendo a lista de arquivos que atenderam 
aos critérios das consultas. Uma lista contém os arquivos a 
serem ignorados e a outra os arquivos a serem incluídos nos 
bookmarks. Esses arquivos serão utilizados pelo script que 
interage com a interface do FTK. O script é executado ao 
clicar no ícone ‘FTK!’ presente na barra de ferramentas (fig. 
2). Os resultados são apresentados nas figuras 9 e 10. 

Fig. 9 – Bookmark gerado pela consulta de arquivos 
recentes 

Fig. 10 – Arquivos ignorados com base em consultas 

D. Criação de bookmarks com palavras-chave 
A criação de bookmarks com base em uma lista de 

palavras-chave é realizada apenas utilizando a busca indexada 
(full-text search) do FTK. Com o recurso da indexação, as 
buscas são realizadas instantaneamente, o que permite a 
criação rápida desses bookmarks. O ícone “Keyword” da barra 
de ferramentas (fig. 2) inicia o procedimento. O usuário deve 
fornecer um arquivo contendo a lista de palavras-chave a ser 
utilizada. Para cada uma das palavras-chave fornecidas que 
apresentar resultados na busca, o FTKScript cria um 
bookmark com os arquivos que contém a palavra. A fig. 11 
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seguir apresenta o resultado da geração de bookmarks a partir 
de uma lista de palavras-chave. 

Fig. 11 – Bookmarks gerados a partir de palavras-chave 

VI. GERAÇÃO DE HASHSETS

No FTK, um conjunto de hashes (ou hashset) gerados pelo 
algoritmo MD5 (Message Digest 5) é utilizado para identificar 
arquivos de interesse ou arquivos a serem ignorados 
automaticamente. Essa funcionalidade é chamada pelo FTK de 
KFF (Known File Filter) [1] ou filtro de arquivos conhecidos.  

O objetivo dessa funcionalidade no FTKScript é fornecer 
uma maneira rápida de aproveitar os resultados das consultas 
para a geração de listas de hashes que possam ser 
compartilhadas entre examinadores, permitindo a atualização 
rápida do conjunto de hashes em uso. 

Para gerar uma lista de hashes, o usuário precisa apenas de 
clicar na opção ‘Hashlist’ da barra de ferramentas (fig. 2). Um 
arquivo separado por vírgulas é então gerado com os hashes
dos arquivos listados no FTKScript. 

Com isso, pode-se gerar um conjunto de hashes reduzido, 
porém com maior eficiência, uma vez que conjuntos muito 
grandes de hashes também geram verificações muito 
demoradas.  

VII. CONCLUSÕES

O FTKScript apresenta-se como uma interessante extensão 
das funcionalidades do FTK, permitindo a realização rápida 
de diversas consultas, o que pode ajudar a reduzir o tempo de 
análise dos discos rígidos.  

Como limitação, as consultas não podem fazer uso do 
conteúdo do arquivo ou do resultado da indexação dos 
arquivos de forma prática. 

Com a versão 2.0 do FTK, espera-se que as limitações 
abordadas neste artigo sejam superadas. Enquanto tal versão 
não está disponível, o FTKScript é uma opção para reduzir os 
diferenciais de funcionalidade entre o FTK e o EnCase, com 
custo reduzido. 

Futuramente, novas funcionalidades podem ser 
acrescentadas ao FTKScript como identificação de padrões de 

nomes, extensões de arquivos mais comuns ou identificação 
automática de eventos no sistema de arquivos. 

REFERÊNCIAS

[1] Access Data Forensic Toolkit <http://www.accessdata.com/catalog/ 
partdetail.aspx?partno=11000>. Último acesso em 04/08/2007. 

[2] Guidance Software EnCase Forensic <http://www.guidancesoftware. 
com/products/ef_index.aspx>. Último acesso em 04/08/2007. 

[3] AutoIt v3 <http://www.autoitscript.com/autoit3/>. Último acesso em 
04/08/2007. 

[4] F. Buchholz e C. Falk. Design and Implementation of Zeitline: a 
Forensic Timeline Editor. The Proceedings of the 5th Annual Digital 
Forensic Research Workshop (DFRWS ’05). <http://dfrws.org/2005/ 
proceedings/buchholz_zeitline.pdf>. Último acesso em 04/08/2007. 

[5] C. Hosmer. Time Lining Computer Evidence. Wetstone Technologies 
Inc. <http://www.wetstonetech.com/f/timelining.pdf>. Último acesso em 
04/08/2007. 




