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Uma análise do reconhecimento textual de nomes
de pessoas e organizações na computação forense
Osvaldo Dalben Junior1,2, and Daniela Barreiro Claro3
(1) SETEC/SR/DPF/BA, Departamento de Polícia Federal, Salvador, Brasil
(2) ENE/PG/FT/DEE, Universidade de Brasília, Brasília, Brasil, dalben.odj@dpf.gov.br
(3) FORMAS/LASID/IM/DCC, Universidade Federal da Bahia, Salvador-Bahia, Brasil, dclaro@ufba.br
Resumo — O Reconhecimento de Entidades Mencionadas
(REM) é uma tarefa da área de Extração da Informação (EI)
que visa identificar e classificar entidades (nomes de pessoas,
organizações, locais, etc.) contidas em textos não estruturados.
Este artigo propõe uma análise à aplicação do REM no campo da
computação forense, em especial nas tarefas associadas ao exame
de mídias apreendidas. Os resultados dos experimentos mostram
que a utilização do REM contribui para a redução do tempo
investido na etapa de análise de conteúdo das mídias apreendidas
e para a revelação de informações latentes de nomes de pessoas e
organizações contidos nessas mídias.
Palavras chaves — Reconhecimento de entidades mencionadas;
REM; computação forense;
Abstract — Named entity recognition (NER) is a task in Information
Extraction (IE) domain that aims to identify and classify entities
(names, organizations, locations, etc.) inside unstructured text.
This paper proposes to analyze NER applications in computer
forensics area, especially in tasks related to seized media. Our
experiments show that NER algorithms can minimize the time
spent on analyzing of seized media and also revelate informations
about names and organizations contained in these media.
Keywords — Named entity recognition; NER; computer forensics;

1. Introdução
O campo da computação forense é baseado na realização
de exames periciais que objetivam o esclarecimento de ilícitos
relacionados à área de informática. Segundo o autor de [1],
cerca de 90% dos exames forenses computacionais no Brasil
estão associados ao uso de equipamentos computacionais
como ferramenta de apoio aos chamados crimes
convencionais1, como os fazendários e previdenciários, e não
como um meio para a realização do crime.
O crescente processo de inclusão digital da sociedade
brasileira ocorrido nas últimas duas décadas popularizou
os equipamentos computacionais. Nestes equipamentos são
armazenados diversos tipos de arquivos, tais como cópias de
contratos, licitações, alvarás, guias de aposentadoria, cédulas
falsas, trocas de emails, mensagens instantâneas, dentre outros.

As investigações policiais, em geral, envolvem a apreensão
de materiais que possam conter informações sobre pessoas
suspeitas, para que sejam periciados quanto à existência ou
não dessas informações. Constata-se então que, independente
do tipo criminal associado à investigação, poucos são os
casos em que não ocorre a apreensão de equipamentos ou
mídias computacionais, o que justifica o elevado percentual
de exames periciais de informática associados a crimes
convencionais.
Os exames periciais realizados em mídias computacionais
são compostos por 4 etapas: a preservação das mídias
originais, a extração do conteúdo das mídias, a análise
do conteúdo extraído e a formalização dos exames. Em
particular, nos exames periciais de informática associados
a crimes convencionais, a etapa de análise do conteúdo se
refere à análise manual dos arquivos contidos nas mídias e é
normalmente realizada pela mesma equipe que analisa outros
materiais apreendidos, como agendas e cadernos, dada a sua
capacitação específica para esta tarefa. Neste caso, a etapa
anterior (extração do conteúdo das mídias) pode sofrer a
aplicação de filtros com o objetivo de reduzir a quantidade de
arquivos que serão manualmente analisados.
Dentre os filtros automatizados que podem ser utilizados
na etapa de extração do conteúdo das mídias, o mais comum é
o descarte de arquivos conhecidos baseado em listas de hash2.
Essas listas são geralmente compostas por arquivos típicos de
sistemas operacionais e de instalação de aplicativos, portanto
arquivos irrelevantes às investigações. Entretanto, mesmo
com a utilização de listas de hash atualizadas, há ainda uma
grande quantidade de arquivos irrelevantes que passam por
esse filtro e, consequentemente, integram o conteúdo a ser
analisado manualmente. Diante deste contexto, a equipe de
análise tem normalmente duas opções: (i) investe tempo
na análise de cada arquivo; (ii) parte do princípio de que o
arquivo é irrelevante, devido às características do seu nome
ou da pasta onde está armazenado, e o ignora. A opção (i)
resulta no investimento desnecessário de tempo para a análise
manual de arquivos irrelevantes, enquanto que a opção (ii)
implica no risco de serem ignorados arquivos relevantes à
investigação.
2

1

Crimes convencionais, nesse contexto, são aqueles tipificados pelo Código
Penal Brasileiro, cuja existência independe da informática

Hashes são funções unidirecionais aplicadas a qualquer sequência de bits
(como partições ou arquivos), com o objetivo de identificar unicamente
esta sequência
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O presente trabalho se utiliza de dados reais resultantes da
análise humana de arquivos contidos em mídias apreendidas
em operações da Polícia Federal do Brasil para demonstrar
que o reconhecimento automatizado de nomes de pessoas e
organizações contidos nesses arquivos pode representar um
avanço no processo do exame pericial de mídias apreendidas.
Para isso, um sistema de Reconhecimento de Entidades
Mencionadas (REM) baseado em regras gramaticais e
na Wikipédia foi aplicado sobre o conteúdo de mídias
apreendidas em duas grandes operações policiais associadas
a crimes de desvio de verbas federais, fraudes em licitações
e exploração de jogos de azar. Sem intervenção manual,
o sistema de REM identificou, nessas mídias, o conjunto
dos arquivos cujos textos contêm nomes de pessoas ou
organizações. Foi realizado então um estudo comparativo
entre esse conjunto e o conjunto dos arquivos manualmente
analisados pelas equipes de análise durante o andamento
das operações. A análise dos resultados mostra que a
automatização do REM pode contribuir para a revelação de
informações latentes sobre pessoas e organizações suspeitas,
além de funcionar como um filtro que elimina mais de 91%
dos arquivos comumente analisados manualmente, com risco
de descarte de arquivos relevantes inferior a 1%.
Este artigo está dividido da seguinte forma: as seções 2 e
3 apresentam o embasamento teórico da tarefa de REM e o
Rembrandt, que é o sistema determinístico de REM utilizado
no presente trabalho; a seção 4 descreve os experimentos
e a seção 5 analisa os seus resultados; a seção 6 apresenta a
conclusão e direcionamentos futuros da pesquisa.
2. Fundamentação Teórica
A. Reconhecimento de Entidades Mencionadas(REM)
O REM é uma das tarefas do campo da Extração da
Informação (EI) que, por sua vez, está associada à Mineração
de Textos (MT) e tem sido amplamente utilizada em várias
áreas do Processamento de Linguagem Natural (PLN).
Um dos principais objetivos do REM é identificar e
classificar os nomes das entidades contidas em textos não
estruturados ou escritos em linguagem natural3. As principais
entidades encontradas nos textos são: pessoa, organização,
local e tempo. Além dessas, é comum também a existência
de trabalhos de REM focados em expressões temporais e
numéricas, como percentagem e valor monetário. A Tabela
1 exemplifica a tarefa de REM, através da etiquetação de

um texto que contém nomes das entidades pessoa (PES),
organização (ORG), local (LOC), tempo (TPO) e valor
monetário (VAL).
TABELA 1: Exemplo de um texto etiquetado

As <ORG>Organizações Pedras Preciosas LTDA</ORG>
foram vendidas para o <PES>Sr. Fulano dos Santos Jr.</
PES> por <VAL>R$200.000,00</VAL>, o que levou à
mudança da sua sede de <LOC>São Paulo</LOC> para o
<LOC>Rio de Janeiro</LOC> em <TPO>2011</TPO>.
O contexto de uma entidade mencionada (EM),
formado pelas palavras a ela relacionadas (geralmente por
proximidade no texto), interfere no significado da EM e,
consequentemente, na sua etiquetação [2]. Nesse sentido, um
sistema de REM deve ser capaz de resolver ambigüidades e
identificar, por exemplo, no texto da Tabela 1, que as palavras
“Pedras” e “Preciosas” compõem a entidade organização e não
são substantivos; a palavra “Santos” se refere a uma pessoa e
não a um time de futebol ou um substantivo; e “Paulo” deve
ser interpretado como um local e não uma pessoa.
O REM pode ser caracterizado como um problema de
classificação cujo objetivo é atribuir para cada valor de entrada
uma classe, identificada por um nome de EM. Na forma
clássica de REM, os valores de entrada são representados
pelas palavras ou tokens de um texto e a entidade representa
a classe ou rótulo do token associado. Por exemplo, no texto
da Tabela 1 a sequência de tokens “São Paulo” está associada
à classe “LOC” ou está classificada como “LOC”. Outra forma
de entendimento é analisar o REM como um problema de
predição de sequência de estados [3]. Neste caso, dada uma
sequência X de n tokens de entrada, o objetivo é inferir a
sequência Y de n estados de saída correspondente, onde yi é
classe de xi, 0 < i ≤ n. A Tabela 2 representa as sequências X e
Y associadas ao texto da Tabela 1, sendo que os elementos da
sequência Y são representados pelas iniciais B, I e O, referentes
à identificação de tokens situados na primeira posição de
uma EM (Begin), situados em qualquer outra posição de
uma EM (Inside) e não pertencentes a uma EM (Outside). As
identificações B e I são acompanhadas da classificação da EM
(PES, ORG, LOC, TPO ou VAL).
Considerando a Tabela 2, observa-se, por exemplo, que
X contém o valor Organizações que está associado ao valor
B-ORG de Y, indicando que o token Organizações se encontra
na primeira posição de uma entidade mencionada no texto
do tipo ORG, ou organização.

TABELA 2 – Sequências X e Y representando a tarefa de REM associada ao exemplo da Tabela 1
X={

As

;Organizações

;Fulano
Y={

O

;B-ORG

;I-PES

3

8

;dos

;I-PES

;Pedras

;Santos

;Jr.

;I-ORG
;I-PES

;Preciosas
;[...]
;I-ORG

;I-PES

;[...]

Linguagem natural pode ser entendida como a linguagem humana ou
linguagem ordinária.

;LTDA

;foram

;vendidas

;Janeiro

;em

;2011

;I-ORG

;O

;O

;I-LOC

;O

;B-TPO

;.

;para

;Sr.

;O

;B-PES

}
;O

;O

;o

}

A grande maioria dos sistemas já propostos para resolver
o problema do REM se divide em duas categorias: baseados
em regras manuais ou determinísticos; e baseados em
aprendizado de máquina ou probabilísticos [4]. Ambas
requerem alto grau de conhecimento lingüístico, seja para
descrever as regras manuais ou para modelar os algoritmos
de aprendizado.
Os modelos baseados em regras manuais formam a base
dos primeiros sistemas de REM [5]. A sua concepção, em
geral, é baseada na utilização de expressões regulares criadas
manualmente que representam regras linguísticas associadas
às palavras, como características gramaticais, ortográficas ou
de vocabulário. A etiquetação é realizada de forma direta a
cada associação existente entre palavras e regras. Na sentença
“O senhor Júlio está na praia.”, por exemplo, um modelo
que contenha a regra “se a palavra é precedida pelo pronome
‘senhor(a)’ e é iniciada com letra maiúscula, então é uma
entidade do tipo ‘pessoa’” etiquetaria a palavra “Júlio” com a
entidade “pessoa”. Esses modelos possuem a vantagem de não
necessitar de coleções de dados etiquetados para treinamento,
pois não há qualquer aprendizado de máquina, entretanto
requerem maior esforço de desenvolvimento e manutenção
das regras, pela sua forte dependência das propriedades
linguísticas associadas ao idioma dos textos.
Já os algoritmos probabilísticos de aprendizado de máquina
baseiam-se no estudo quantitativo dos exemplos positivos
e negativos contidos em coleções textuais de treinamento
(etiquetadas) para modelar um sistema estocástico que
objetiva inferir a identificação e classificação das entidades
mencionadas contidas em um texto-alvo [6]. A precisão
desses modelos está diretamente relacionada à quantidade
de palavras, à qualidade da etiquetação, ao idioma e ao
domínio das suas coleções de treinamento, que são os
conjuntos de textos cujas EMs são previamente etiquetadas
e preferencialmente revisadas, usados para o treinamento do
modelo.
Quanto ao aprendizado de máquina, os modelos
probabilísticos podem ser supervisionados, quando
dependem de grandes volumes de textos etiquetados, semisupervisionados, quando pouca informação etiquetada é
suficiente para iniciar o modelo, ou não supervisionados,
quanto independem de qualquer etiquetação prévia [4].
Para alcançar níveis de precisão próximos aos dos modelos
supervisionados, os demais modelos utilizam-se de
métodos complementares que objetivam o reconhecimento
de padrões, como a exploração do contexto associado às
entidades etiquetadas [7], a generalização de palavras através
de classes semânticas pré-estabelecidas [8], a identificação de
padrões de repetição de EMs em certos domínios textuais [9]
e a similaridade de contexto entre grupos usando técnicas de
agrupamento (clustering) em textos não etiquetados [10].
Dentre os principais algoritmos probabilísticos de REM,
destacam-se o HMM [11], o MEM [12] e o CRF [13]. O
HMM é um modelo generativo baseado na probabilidade
de junção entre X (token) e Y (rótulo), que usa o teorema de

Bayes para resolver o problema da probabilidade condicional,
o MEM e o CRF são discriminativos, modelam p(Y|X) de
forma direta e permitem a inclusão de um grande número de
features4 associadas aos tokens.
B. REM em textos escritos na língua portuguesa
Poucos são os trabalhos que propõem algoritmos de REM
focados em textos da língua portuguesa, sejam eles baseados
em regras manuais ou associados a modelos probabilísticos,
assim como poucas são as coleções de dados etiquetadas para
o treinamento dos sistemas de REM disponíveis publicamente
neste idioma.
Dentre as pesquisas realizadas utilizando o REM para a
lingua portuguesa, o Rembrandt [14] foi o sistema que obteve
um melhor desempenho na etiquetação do corpus Coleção
Dourada do segundo HAREM [15]. O Rembrandt é baseado
em regras manuais e pode utilizar a Wikipédia [16] como
uma fonte adicional de informação para a etiquetação das
entidades.
C. REM independente do domínio textual
A utilização de um sistema de REM independente de
domínio ainda requer uma analise aprofundada. Segundo
os autores de [17], as coleções públicas, etiquetadas ou
não, são extremamente limitadas ao domínio e ao idioma
dos seus textos, e isso contribui para o estado incipiente no
qual os trabalhos na área de EI independente do domínio
se encontram. Atualmente, as ferramentas de análise de
linguagem em geral requerem bastante interação de usuário
quando há necessidade de mudanças associadas ao domínio.
Alguns trabalhos estão sendo desenvolvidos na área de
adaptação de domínio, como [18] e [19], cujo objetivo é,
dado um modelo de REM treinado para etiquetar textosalvo pertencentes a determinado domínio, adaptá-lo para a
etiquetação em outro domínio. Estas propostas são, portanto,
aplicáveis a textos pertencentes a domínios específicos, por
isso não resolvem o problema da etiquetação independente
do domínio.
Autores em [20] propuseram um sistema de REM
baseado no modelo probabilístico MEM utilizando um
algoritmo genético para a otimização das features locais e
globais de acordo com os diferentes domínios dos textosalvo. O sistema foi avaliado usando o corpus de notícias
disponível na tarefa compartilhada do ConLL’03 [21] para
treinamento e um corpus jurídico para testes, e vice-versa. Os
resultados mostraram que a utilização das features otimizadas
representou um ganho da ordem de 1% a 2% em relação à
sua não utilização, porém o sistema alcançou somente 70% de
precisão nos testes treinados com o corpus jurídico, enquanto
que sistemas participantes do CoNLL’03 alcançaram precisão
superior a 88% [21]. Esses números comprovam que a
4

Features, nesse contexto, são características associadas às palavras, como
o fato de ser numeral ou de ser iniciada por letra maiúscula
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etiquetação de REM independente de domínio é um desafio
ainda em aberto para a área de EI.
3. Rembrandt: Um Sistema de REM Basado em
Regras Manuais
O Rembrandt [14] é um sistema de REM determinístico,
baseado em regras gramaticais manuais e em informações
extraídas da Wikipédia. Foi o sistema que obteve os
melhores resultados para a etiquetação das entidades pessoa
e organização na tarefa de avaliação conjunta de REM do
segundo HAREM [15].
O presente trabalho depende da análise das ocorrências
de EM em arquivos contidos em mídias apreendidas. Com
o intuito de minimizar o esforço no reconhecimento dessas
entidades, foi optado pela utilização do Rembrandt, devido
principalmente à sua adaptação ao idioma português,
precisão nos resultados do segundo HAREM, cujo corpus
de teste contém textos pertencentes a diferentes domínios,
e desenvolvimento através de código aberto, o que facilita
possíveis intervenções adaptativas.
No Rembrandt, a Wikipédia é a base do conhecimento
para a classificação das EMs. Para interagir com a Wikipédia,
é utilizada uma interface que o autor denominou Saskia,
que facilita a navegação pelas estruturas de categorias,
ligações e redirecionamentos, possibilitando a extração do
conhecimento.
Cada documento lido pelo sistema é submetido a uma
sequência de processos de etiquetação sucessivos até alcançar
a versão final. O funcionamento do Rembrandt pode ser
dividido em três grupos:
(1)

Divisão dos textos em sentenças e palavras;
reconhecimento de expressões numéricas; identificação
de palavras candidatas a EM; e geração de entidades
candidatas aos tipos expressões temporais e valores.
Na terceira sub-etapa, a regra de identificação de
palavras candidatas a EM busca por sequências de

(2)

(3)

palavras contendo pelo menos uma letra maiúscula e/
ou algarismo, com ocorrência facultativa dos termos de,
da, do, das, dos e e (da expressão regular “d[aeo]s?|e”,
também conhecida por “termos daeose”), exceto no
início ou no final da sequência.
Classificação das entidades candidatas resultantes da
etapa anterior. Este processo é realizado primeiro pela
Wikipédia, que relaciona todos os significados que a
EM pode ter, e depois pelas regras gramaticais, que se
utilizam das características internas e externas da EM
para tentar a desambiguação. Em seguida, considerando
as classificações obtidas, ocorre uma segunda aplicação
de regras gramaticais com o objetivo de classificação
das EM compostas, com ou sem os termos daeose,
utilizando-se novamente da Saskia e de regras de
classificação.
Repescagem das EMs sem classificação. Nessa etapa,
são aplicadas regras específicas para a detecção de
relações entre EMs, com o objetivo de identificar
relações entre EMs com e sem classificação e assim
classificar as últimas. Em seguida, uma última tentativa
de classificação é realizada através da comparação de
EMs com uma lista de nomes comuns e, por fim, as
EMs não classificadas são eliminadas. A Figura 1 ilustra
essas três etapas descritas.

A estratégia de classificação de EM da Saskia, em linhas
gerais, é dividida em três etapas [14]: (1) o emparelhamento
das EMs, ou seja, cada entidade mencionada no texto deve
estar associada a pelo menos uma página na Wikipédia,
seja diretamente ou através da utilização de âncoras e
redirecionamentos, (2) a memorização das categorias às quais
a página da Wikipédia está associada e (3) a classificação
dessas categorias através da aplicação de regras gramaticais
específicas. Por exemplo, a EM “Porto” está associada às
seguintes páginas da Wikipédia portuguesa: “a segunda
maior cidade portuguesa”, “cidade no Piauí, Brasil”, “cidade
em Zamora, Espanha”, “aldeia na freguesia de Troviscal”,
“área localizada à beira d’água destinada à atracação de
embarcações”, “Futebol Clube do Porto”, etc.. A etapa (1) faz

Figura 1 – O funcionamento do Rembrandt (extraído de [14])
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esta associação entre a EM e as páginas, a etapa (2) memoriza as
categorias associadas às páginas encontradas, como “Cidades
de Portugal”, “Municípios de Portugal”, “Clubes de futebol
de Portugal”, etc., e a etapa (3) faz a associação entre essas
categorias e as classes de EMs, como “local”, “organização”,
etc. Cabe às regras gramaticais a desambiguação dessas
classificações.
As regras gramaticais são desenhadas manualmente e
buscam por padrões que revelem a existência de EMs nas
sentenças e a execução de determinadas ações quando
EMs forem encontradas. A sua atuação ocorre através de
cláusulas aplicadas ordenadamente, de modo que a regra só
é considerada bem sucedida no caso de todas as cláusulas a
ela associadas retornarem o valor verdade. Além da geração
de novas EMs, as regras podem disparar também outras duas
ações: a detecção de relações entre entidades e a geração de
mais de uma EM associada a uma mesma palavra.
A aplicação das regras é seqüencial, da esquerda para
a direita, tanto para as palavras de uma sentença, quanto
para as sentenças de um texto, e as regras bem sucedidas
são imediatamente executadas, de modo que as novas EMs
identificadas ou classificadas passam a ser consideradas pelas
próximas regras aplicadas.
4. Experimentos
Os experimentos realizados no presente trabalho buscaram
validar a utilização de sistemas de REM no processo de análise
de mídias apreendidas em operações policiais. Através destes
experimentos buscou-se analisar se a utilização do REM no
contexto forense minimiza o tempo de análise manual do
conteúdo das mídias apreendidas, sem prejuízo à qualidade
das informações analisadas.
Para a realização dos testes, foi selecionado um cenário
real que generalizasse ao máximo a dinâmica envolvida nas
duas etapas intermediárias do processo do exame de mídias
apreendidas, quais sejam, a extração do conteúdo das mídias
e a análise do conteúdo extraído. O cenário foi composto
por duas grandes operações policiais associadas a crimes de
desvio de verba pública, fraude em licitações e exploração de
jogos de azar. Esses tipos de operações, em geral, resultam na

apreensão de grande quantidade de mídias computacionais,
devido ao seu uso comum para armazenamento de dados
pessoais e profissionais dos suspeitos. Como conseqüência, é
bastante comum também a necessidade da análise manual de
um número muito grande de arquivos contidos nessas mídias,
tarefa essa muitas vezes realizada por poucos profissionais
e sem dedicação exclusiva, variáveis que são inversamente
proporcionais ao tempo necessário para a conclusão do
processo de análise.
A Tabela 3 apresenta o quantitativo de mídias e arquivos
envolvidos nas duas operações avaliadas, bem como o tempo
que foi necessário para o cumprimento de algumas tarefas.
Na Tabela 3, a quantidade de mídias analisadas (1)
corresponde às mídias apreendidas que contêm informações
relevantes para serem analisadas. Mídias que apresentaram
erro de leitura ou que não continham arquivos do tipo
documento não estão representadas nesses números. Notase que houve considerável quantidade superior de mídias
na operação A. O tempo investido no processamento das
mídias (2) envolve as duas primeiras etapas de exame, que
são a sua duplicação (para preservação do conteúdo original)
e a extração dos arquivos que serão analisados manualmente
(nessa etapa ocorre o filtro de arquivos conhecidos, que
foi detalhado na introdução deste artigo), além do tempo
necessário para a disponibilização dos arquivos para a
equipe de análise. A quantidade de arquivos analisados
manualmente (3) corresponde ao número de arquivos do tipo
documento que passaram pelo filtro de arquivos conhecidos.
Os arquivos do tipo documento englobam os seguintes
tipos: ‘XML’, ‘Hypertext Document’, ‘Plain Text Document’,
‘Microsoft Word 97 Document’, ‘Unicode Text Document’,
‘Acrobat Portable Document Format (PDF)’, ‘Microsoft Word
2000 Document’. Os experimentos são restritos a esses tipos
devido ao fato da aplicação da tarefa de REM estar associada
à linguagem natural, ou seja, a textos não estruturados.
Ressalta-se que esses arquivos correspondem a 94% do
total de arquivos extraídos das mídias, cujos tipos incluem
também planilhas eletrônicas, emails e bases de dados, que
não estão representados na Tabela 3. O item (4) corresponde
à quantidade de arquivos selecionados manualmente pelas
equipes de análise das operações, ou seja, são os arquivos que,

TABELA 3: Cenário Utilizado nos Experimentos
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TABELA 4: Resultado dos Experimentos (Sistema Rembrandt)

depois de analisados, foram marcados como “relevantes”. E o
item (5) reflete o tempo investido na análise manual destes
arquivos.
Os experimentos propostos se resumem à obtenção de dois
resultados: o percentual de arquivos analisados manualmente
que contêm EM e o percentual de arquivos selecionados
manualmente que contêm EM.
No presente trabalho, o sistema Rembrandt foi utilizado
para a tarefa de REM. O Rembrandt foi instalado em um
microcomputador com processador Intel Core 2 de 2,33GHz
e 2GB de memória de acesso randômico. Foi necessária,
entretanto, a realização das seguintes alterações neste
aplicativo: (1) desativação da consulta remota via web à
Wikipédia e ativação da consulta local (DBPEDIA), (2)
criação de estrutura de loop para possibilitar a etiquetação
de vários arquivos contidos em um diretório através de uma
única execução do programa e (3) desativação da etiquetação
de vários tipos de EMs suportados pelo Rembrandt,
mantendo somente os tipos pessoa e organização. Essas
adaptações melhoraram o tempo de execução do aplicativo e
não interferiram na interpretação dos resultados.
D. Etapas dos Experimentos
A primeira etapa dos experimentos se concentrou na
aplicação do Rembrandt sobre os 1.917.558 arquivos do tipo
documento contidos nas mídias apreendidas, ou seja, sobre
todos os arquivos do tipo documento que foram analisados
manualmente nas operações, com o objetivo de identificar,
dentre eles, o percentual de arquivos que contêm pelo menos
uma EM do tipo pessoa ou organização no seu texto. Ao
término essa etapa, identificou-se que somente 164.312
(8,6%) arquivos foram etiquetados com pelo menos uma
entidade do tipo pessoa ou organização.
A segunda etapa se caracterizou pela execução da mesma
tarefa, porém aplicada sobre o conjunto dos 3.716 arquivos
de documento selecionados manualmente pelas equipes

de análise das operações, ou seja, arquivos considerados
relevantes para a investigação. A aplicação do Rembrandt
sobre este conjunto resultou em 3.621 arquivos (97%)
etiquetados com a entidade pessoa ou organização.
A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos nos experimentos
após aplicação do sistema Rembrandt.
Ainda associado à segunda etapa dos experimentos,
analisou-se individualmente os 95 (3.716 menos 3.621)
arquivos que foram selecionados manualmente pelas
equipes de análise e não foram etiquetados pelo Rembrandt.
Desses arquivos, 86 (90,5%) contêm a entidade pessoa ou
organização, sendo que a sua não etiquetação pelo Rembrandt
está associada às características dos seus conteúdos, quais
sejam: 50 arquivos contendo texto estruturado ou semiestruturado, compostos por tabelas, listagens ou cópias de
email; 21 arquivos contendo imagem de textos digitalizados,
que podem ser resolvidos por OCR; e 15 arquivos protegidos
por senha, o que impede a extração textual do seu conteúdo5.
Por fim, a análise dos 9 arquivos (9,5% de 95) que não
contêm a entidade pessoa ou organização mostrou que 4
desses arquivos estavam corrompidos e os outros 5 arquivos
continham 2 listas de produtos de informática, 2 manuais
de instalação de máquinas e 1 planilha de medicamentos, o
que permite a conclusão de que somente 5 dos 95 arquivos
não etiquetados não contêm entidades mencionadas do tipo
pessoa ou organização, o que representa 0,13% de todos os
3.716 arquivos selecionados manualmente pelas equipes de
análise das investigações.
Os resultados associados à análise individual dos 95
arquivos selecionados manualmente pelas equipes de análise
e não etiquetados pelo Rembrandt são apresentados na
Tabela 5.
5. Análise dos Resultados
Os resultados obtidos nos experimentos permitiram duas
constatações relevantes (vide Tabela 4):

TABELA 5: Resultado da Análise dos 95 Arquivos Relevantes Não Etiquetados Pelo Sistema Rembrandt

5
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Através de ferramentas forenses, foram recuperadas as senhas dos
arquivos protegidos, o que permitiu a identificação da existência de
entidades nos seus conteúdos

(i)

Do conjunto de arquivos analisados manualmente,
somente cerca de 8,6% contêm nomes de pessoa ou
organização no seu texto;
(ii) Do conjunto de arquivos julgados relevantes pelas
equipes de análise das investigações, cerca de 97%
contêm nomes de pessoa ou organização no seu texto.
Esta análise revela que pesquisas relacionadas à tarefa de
REM são aplicáveis ao contexto forense. A automatização
do REM contribui para a otimização do processo de análise
de mídias apreendidas em operações policiais, e isso foi
comprovado nos experimentos ao reduzir o quantitativo
de arquivos suspeitos que necessitam de análise manual em
91,4%. Além disso, os números revelam também que essa
redução implica em menos de 3% de falsos-negativos, ou
seja, de arquivos ignorados (pois não contêm a EM pessoa ou
organização no seu texto) que seriam julgados relevantes caso
fossem analisados manualmente.
Entende-se então que, com a aplicação do REM
automatizado na etapa da extração do conteúdo das mídias,
o conjunto (filtrado) dos arquivos a serem analisados
manualmente, que contém cerca de 97% dos arquivos
relevantes para a investigação, é suficiente para a formação
da convicção da autoridade policial que chefia a investigação,
quanto às informações que se pretende obter das mídias.
Entretanto, como foi identificado o risco de 3% de perda de
arquivos relevantes durante a aplicação do sistema de REM,
propõe-se a utilização do REM como um mecanismo de
priorização na etapa de análise de arquivos, ou seja, que não
seja descartada a análise dos arquivos sem o filtro do REM nos
casos em que esse filtro resultar em informações insuficientes
para a autoridade policial. Esta proposta está representada no
fluxograma da Figura 2.
É importante ressaltar que esses percentuais refletem
somente as etiquetações resultantes da aplicação do sistema
Rembrandt. Conforme mostrado no final do capítulo 4,

dos 95 arquivos relevantes que não foram etiquetados pelo
Rembrandt, 86 contêm EM do tipo pessoa ou organização,
5 não contêm e 4 são arquivos corrompidos. Entretanto,
dos 86 arquivos que contêm EM, 50 possuem textos
estruturados ou semi-estruturados no seu conteúdo, o que
os torna incompatíveis com os sistemas clássicos de REM.
Incorporando-se então os resultados da Tabela 5 da Seção
4 à análise dos arquivos relevantes e excluindo-se desta
os 50 arquivos incompatíveis retrocitados e os 4 arquivos
corrompidos, obtém-se que 99,9% dos arquivos relevantes
contêm EM do tipo pessoa ou organização (vide Tabela 6),
o que robustece ainda mais a idéia da aplicação do REM
automatizado como forma de otimização do processo de
análise de mídias.
Outra contribuição positiva do REM automatizado é a
revelação dos nomes de pessoas e organizações contidos
nos arquivos das mídias apreendidas. Esta informação,
representada na caixa “Relação de EM reconhecidas nas
mídias” da Figura 2, é de grande relevância para as equipes
de análise e coordenação da investigação, pois pode ratificar
levantamentos prévios de nomes, facilitar a identificação
de novos nomes suspeitos e revelar vínculos com nomes
envolvidos em outras investigações, além de permitir
direcionar o processo de análise manual das mídias quanto à
priorização dos alvos.
Também foram analisados eventuais problemas
relacionados à velocidade de execução do sistema
Rembrandt, que examinou, em média, 3.000 arquivos por
hora, o que corresponde a cerca de 500.000 arquivos por
semana com processamento dedicado. Constata-se que,
em relação ao tempo investido nas etapas de extração dos
arquivos e análise manual dos mesmos, os resultados obtidos
favorecem à utilização desta ferramenta. Considerando-se,
por exemplo, que a operação A, utilizada nos experimentos,
demandou 2 meses para as etapas de duplicação das mídias,

Figura 2 - Fluxograma das etapas de extração e análise do conteúdo
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extração do seu conteúdo e disponibilização dos 1.259.093
arquivos, e mais 6 meses para a etapa de análise manual
dos arquivos, projeta-se que, com a utilização do REM
automatizado, o tempo investido na etapa de extração dos
arquivos aumentaria em cerca de 17 dias (1.917.558 arquivos
avaliados à velocidade de 3.000/hora), o que leva à conclusão
de que qualquer redução maior ou igual a 9,4% no tempo de
análise manual, o que equivale a 17 dias, resulta em ganho
de tempo no processo de análise como um todo. Apesar de
não ter sido possível mensurar esse tempo, espera-se que o
tempo necessário para a análise manual de cerca de 108.282
arquivos (8,6% de 1.259.093) seja bastante inferior aos 6
meses que foram investidos na análise dos 1.259.093 arquivos
da operação A (ver Tabela 3 da Seção 4). Se há uma redução
de 91,4% no número de arquivos analisados, então espera-se
haver redução superior a 9,4% no tempo de análise.
TABELA 6: Resultado da Análise dos Arquivos Relevantes
Total
Contêm EM pessoa ou organização
Não contêm EM pessoa ou organização

3.716 – 54 = 3.662
3.621 + 21 + 15 = 3.657 (99,9%)
5 (0,1%)

Além disso, é válida também a adaptação do sistema
Rembrandt através da inserção de gazetteers de pessoas
e organizações, com o objetivo de identificar o impacto
no desempenho, em especial quanto ao reconhecimento
de entidades em textos estruturados e semi-estruturados
que, apesar de serem minoria quando comparados aos não
estruturados, estão frequentemente presentes em mídias
apreendidas pelas polícias.
Outra proposta é a criação de uma ontologia capaz de
identificar vínculos entre nomes de pessoas e organizações
reconhecidos em diferentes mídias apreendidas.
Por fim, propõe-se que o presente estudo seja repetido com
base em operações policiais associadas a outros tipos penais,
como crimes previdenciários, fazendários ou ambientais,
que envolvam apreensão de grande quantidade de mídias
computacionais, que estudos sejam feitos no sentido de se
analisar o desempenho qualitativo da etiquetação do sistema
Rembrandt em textos forenses, uma vez que o presente
trabalho concentrou-se primordialmente na sua análise
quantitativa, e que seja realizada uma análise para identificar a
relação de proporção entre a quantidade de mídias analisadas
manualmente e o tempo médio investido nessa análise em
operações policiais.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros
A inserção da tarefa de automatização do REM no
processo de exame de mídias apreendidas em operações
policiais contribui para a redução da quantidade de arquivos
pendentes de análise manual, a redução do tempo investido
na análise dessas mídias e para a revelação de informações
relevantes para a equipe de investigação.
Os experimentos se basearam na utilização do Rembrandt, um sistema de REM baseado em regras manuais, e mostraram que, em média, somente 8,6% dos arquivos do tipo
documento contidos nas mídias apreendidas fazem referência a nomes de pessoas ou organizações e que 99,9% dos
arquivos julgados relevantes no processo de análise manual
estão contidos nesse conjunto de arquivos, ou seja, é possível utilizar a automatização do REM como filtro de arquivos
suspeitos com risco de falsos-negativos na ordem de 0,1%.
Esse risco representa a possibilidade de serem ignorados arquivos relevantes para a investigação. O fato desse filtro representar redução quantitativa de 91,4% dos arquivos a serem analisados manualmente sugere considerável ganho de
tempo no processo de análise. Além disso, como resultado
do REM, são revelados automaticamente à equipe de investigação os nomes das pessoas e organizações mencionados
nas mídias, informação essa de grande relevância para o investigador.
Como complemento ao presente trabalho, propõe-se
um estudo sobre a viabilidade de criação de um modelo
de REM híbrido, composto por um algoritmo baseado em
regras manuais e um algoritmo baseado em um modelo
probabilístico, com o objetivo de utilizar o aprendizado de
máquina para treinar o reconhecimento de entidades em
diferentes tipos de estruturas textuais, com desempenho
superior e velocidade de execução não inferior ao sistema
Rembrandt.
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Abstract — This paper presents a novel method for systematizing
the investigation of digital information, seeking to accelerate
criminal investigations in which a computer was used in an
incidental manner; i. e., when a computer was used only to store
electronic documents possibly related to the crime (similar
to a physical filing cabinet that would contain documents,
annotations, photos, etc.). It can also be used in criminal
investigations where it was not possible to determine, at a glance,
from the seized data storage items, which one(s) would have had a
direct role as corpus delicti or were instrumental to the crime. The
method also presents a digital document selection mechanism
that enables an investigator to choose, between the seized
items, the one(s) that might have something related to what is
being investigated. Its main features and benefits include: give
investigators quick access to digital data; reduces or eliminates
the need for the forensic expert to know details and hypotheses of
the investigations; capacity to processes big volumes of data and
no need to discard information that appears irrelevant, since it
might be important to another investigator at future time.

momento essa informação pode vir a ser importante em fases
futuras da investigação.
Palavras-chave — análise forense; informação; documentos
eletrônicos; automatização; forense computacional; digital;
investigação digital; perícia de informática.

1. Introdução
Adquirir conhecimento oriundo de documentos
eletrônicos1 ganhou grande importância para a atividade
policial no contexto da investigação criminal [2]. Esta
modalidade de documento vem substituindo gradualmente
os documentos tradicionais. Na Polícia Federal, por exemplo,
a demanda cresceu vertiginosamente nos últimos anos:
“Anualmente são demandados exames periciais em mais
de 6.000 discos rígidos e computadores apreendidos
pela Polícia Federal. O volume de dados contidos nesse
material é da ordem de 720 terabytes, o que corresponde
a aproximadamente 36 vezes o conteúdo da maior
biblioteca do mundo. Informações de vital importância
para a investigação e persecução penal fazem parte
dessa imensa massa de dados.” [4].

Keywords — forensic analysis; information; electronic documents;
automation; computer forensics; digital investigation; digital
forensics.
Resumo — O artigo apresenta um método para sistematizar o
processo investigatório da informação digital, visando tornar
célere a apuração de delitos comuns cujo envolvimento de
computadores se deu de forma incidental. Ou seja, quando
computadores foram meros contentores de documentos
eletrônicos possivelmente relacionados ao delito (por analogia,
espécie de arquivos físicos que guardam documentos, anotações,
fotografias etc.). O método, que se baseia em uma infra-estrutura
de computadores, bases de dados, rede de comunicação, software
e pessoas para alcançar os objetivos que propõe, também é
aplicável em investigações criminais onde computadores tiveram
um envolvimento direto no crime, como corpo de delito ou
instrumento da prática delitiva, mas que, a priori, não foi possível
aos investigadores identificar, com precisão, dentre outros
materiais encontrados no local das diligências, quais seriam estes
equipamentos. Sua adoção permite estabelecer uma sistemática
de triagem em que policiais são capazes de apontar os materiais
arrecadados que apresentem alguma relação com os fatos em
apuração. Seus principais benefícios e funcionalidades incluem: viabilizar o trabalho tradicional de investigação a partir de dados
em formato digital - a objetividade do perito, que não deve ser
exposto ao contexto das hipóteses da investigação - a evolução
do conhecimento em ciclo - tratamento do grande volume sem
exclusão de informação julgada irrelevante, visto que em outro

16

Embora os documentos armazenados em computadores
possam ser relevantes para resolução de delitos, os
investigadores se deparam com óbices para analisá-los
livremente, tal como fariam no caso de uma caderneta de
anotações ou um extrato bancário.
A natureza digital do documento eletrônico impõe certos
cuidados para que seja mantido o valor probante da prova
dele resultante [2]. Diferente do que ocorre comumente com
documentos tradicionais - que podem ser tocados, lidos,
analisados facilmente e ter suas alterações identificadas, por
vezes, a olho nu - os documentos eletrônicos são latentes e
intangíveis, e suas alterações podem ser indetectáveis em
razão de sua natureza digital. Em virtude disso, os materiais
são enviados a peritos criminais para que se preserve a
1

O que se entende por documentos eletrônicos ou digitais são os arquivos
produzidos por usuários de computadores de forma direta, como
planilhas, vídeos, imagens, textos, apresentações e mensagens, e de forma
indireta, como os arquivos temporários criados pelo uso da internet e
aplicativos, por exemplo.

cadeia de custódia, requerendo que sejam analisados ou que
tenham os documentos eletrônicos extraídos para posterior
apresentação aos investigadores.
Surge, então, outra dificuldade. O grande volume de
dados contidos nos materiais enviados aos peritos criminais
requer um grande esforço e consome um tempo significativo
para que se possa atender ao requisitado. “As ferramentas
disponíveis atualmente não permitem o tratamento eficiente
desse volume de dados, tanto pela falta de recursos automáticos
de busca e triagem, quanto pela falta de recursos de colaboração
satisfatórios.” [4].
Embora os problemas enumerados acima tenham potencial
de impactar negativamente uma investigação criminal, ainda
carecem de estudo no meio acadêmico [18, 19, 20].
Motivados em prover uma solução alternativa para
os problemas supramencionados, os autores apresentam
neste artigo um método para sistematização do processo
investigatório de análise da informação digital. Os resultados
são promissores e abrem caminho para uma discussão sobre
novas alternativas de interação e integração entre a perícia
criminal e a investigação envolvendo documentos eletrônicos.
O artigo foi assim estruturado: na próxima seção são
abordados conceitos inerentes ao processo investigatório de
análise de informações, enquanto na seção III é examinado
o problema no trato com documentos eletrônicos em
investigações criminais. Para ampliar a contextualização,
a seção IV apresenta uma revisão bibliográfica acerca de
requisitos de uma nova geração de ferramentas forenses.
Na seção cinco são apresentadas uma sinopse do projeto de
pesquisa em pauta e as características do método proposto. A
seção VI apresenta a síntese do ferramental e seus principais
componentes, seguida das seções VII e VIII que tratam,
respectivamente, dos procedimentos propostos para o
processo investigatório de análise da informação digital e para
o processo pericial de extração e apresentação de documentos
eletrônicos. A seção IX aborda a cognição na atividade de
investigação criminal, demonstrando, graficamente, em quais
etapas na geração de conhecimento e inteligência atuam
cada um dos componentes da solução proposta. A seção X
apresenta uma revisão bibliográfica de projetos relacionados.
A seção onze apresenta experimentos, cujos resultados
seguidos das conclusões estão na seção XII. Na seção XIII
são apresentadas sugestões de trabalhos futuros.
2. O Processo Investigatório
de Análise de Informações
O processo investigatório de análise de informações não
se resume a uma simples análise isolada de conteúdo de
documentos eletrônicos ou tradicionais, pois “mesmo o
mais simples dos casos demanda um exaustivo trabalho de
busca, classificação e análise de informações das mais diversas
fontes” [3]. Pode ser então definido por intermédio de um
ciclo composto das etapas de obtenção, reunião e análise de
informação, mostrado na Fig. 1 [3].

Portanto, a simples coleta de dados ou informações não
é suficiente para elucidar uma conduta criminosa [1]. Fazse indispensável analisar e cruzar dados e informações para
que se possa adquirir o conhecimento necessário à reunião
de um conjunto robusto de provas que levem a elucidação
do delito [1].
Uma investigação criminal exige “um processo de
transformação de grandes volumes de dados díspares em
informações sintéticas e conclusivas”. [1]. Além disso, “parece
claro que a atividade de investigação e o seu sucesso dependem
da capacidade do investigador de encontrar informações, saber
reconhecer, entre tantas, quais as informações pertinentes,
quais delas se erigem em indícios e quais se podem apresentar
como provas judiciárias.” [3].
A complexidade dos delitos contemporâneos exige
uma ampla integração dos meios de prova. [1]. Sobretudo,
um processo de análise de informações deve permear a
investigação criminal. Cada novo conhecimento adquirido
pode se constituir em peça fundamental para produção
de novo conhecimento, até que se alcance a percepção da
materialidade do delito e seja possível identificar a sua autoria
e a provável dinâmica de perpetração da conduta [3].
Um processo de análise de informações tem por objetivo
obter e aportar informações e conhecimento na investigação
criminal, utilizando como veículos os relatórios de análise
apresentados de forma sucessiva e complementar (relatórios
parciais) [3]. Tais relatórios se destinam também a apresentar
os pontos ainda não elucidados pela investigação: os ditos
“vazios” de informação. Tais pontos obscuros devem ser
objeto de novas diligências que aportem na investigação
novas informações, que depois de cotejadas com o que se
conhece, gerem novas conclusões. E assim por diante, até que
se alcance o esclarecimento dos fatos (relatório final) [3].

Figure 1. Diagrama do processo de análise – adaptado de [3].

Segundo Carlos Mariath [1], “Vê-se, pois, que a investigação
criminal afasta-se, hodiernamente, do modelo empíricointuitivo de outrora e passa a ser concebida como um método
científico por meio do qual o investigador depara-se com um
problema (crime) e, a partir da observação e exame de dados
e informações conhecidos (premissas), dá início a um processo
de raciocínio que o conduzirá à formulação de suposições
(hipóteses), as quais, depois de testadas (cotejadas com outros
dados e informações), comprovadas ou não, resultarão em uma
conclusão...”.
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3. O Problema no Trato com documentos
eletrônicos em investigações criminais
Nos casos em que as informações se derivam de documentos
em formato digital, surgem substanciais diferenças no
processo investigatório de análise da informação [2]. Tais
diferenças se apresentam em relação à forma, o escopo, o
alcance e até em relação ao papel de cada ator, pois as análises
investigatórias de informações oriundas de documentos em
formato digital acabam, em parte ou na totalidade de suas
etapas, realizadas por peritos criminais, enquanto que as
análises de informações oriundas de documentos em formato
tradicional são realizadas por investigadores [2].
Em relação ao escopo, a análise de informações
desempenhada por investigadores visa esclarecer a conduta
investigada, utilizando-se de um ciclo – por vezes de longa
duração, permeando a investigação – de busca, reunião e
análise de informações [2,3]. Investigadores aduzem que
conhecer profundamente um fato sob investigação é condição
indispensável a dirimir coisa realmente relevante [3].
Quando as análises investigatórias são desempenhadas
por peritos criminais, os trabalhos adquirem outro aspecto,
pois visam responder às inquirições (quesitos) [2] com
as informações disponíveis nos vestígios relacionados ao
crime que se investiga. Nestes casos, em geral, os peritos não
conhecem detalhes dos suspeitos investigados ou da conduta
perpetrada. Algumas vezes, os quesitos são o primeiro e
único contato que os peritos terão com o caso antes de iniciar
os exames. Caso os quesitos não contemplem com exatidão as
características2 de apresentação dos documentos eletrônicos
relevantes, há risco de que o trabalho pericial não revele de
pronto todos os elementos necessários à elucidação do fato
ou da conduta investigada.
Os peritos criminais produzem respostas objetivas às
questões encaminhadas a eles [7]. Não apresentam, portanto,
conjeturas por resultado de seus exames. Já os investigadores
se utilizam de premissas para dar início a raciocínios que,
por sua vez, resultarão na elaboração de suposições, as quais
poderão ser refutadas ou comprovadas futuramente [1], seja
por análises complementares em outros documentos, seja
por laudos periciais criminais.
Em relação ao alcance, um processo de análise investigatória
da informação deve abranger a totalidade do material arrecadado
[2]. Assim, para que os documentos eletrônicos sejam examinados
no processo de análise investigatória da informação, tem sido
usual a requisição de perícias que apresentam quesitos que não
conduzem “inquirições”, apenas determinam a apresentação de
documentos eletrônicos tipicamente produzidos por usuários
de sistemas computacionais [2].
Outra maneira amplamente utilizada para aportar os
documentos eletrônicos no processo de análise investigatória
da informação é a definição, por intermédio de quesitos, de
critérios a serem satisfeitos para que um documento seja ou
2

Critérios de relevância dos documentos para a equipe de investigação
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não apresentado pelo perito criminal. Os documentos que
satisfaçam aos critérios definidos, de acordo com um juízo
de valor realizado pelo perito criminal, são apresentados.
É muito usual que palavras-chave façam parte do rol de
critérios elencados na requisição pericial [2].
As duas formas podem, em algumas circunstâncias,
resultar em situações indesejáveis:
•

•

A primeira, em virtude do grande volume de
documentos eletrônicos, que armazenados em mídias
óticas, aportam no processo de análise. Nesses casos,
trabalhar com as mídias óticas, resultantes do processo
pericial, tende a ser improdutivo, pois o volume de
dados recebido pode tornar o trabalho de análises
muito árduo ou até inviável;
A segunda, por resultar no descarte prematuro de
informações. Mesmo não tendo sido este o objetivo
do investigador ao elaborar os critérios para seleção de
documentos. Ao se definirem critérios objetivos para a
apresentação, definem-se também critérios de exclusão.
Por conseguinte, como os investigadores não terão mais,
a priori, acesso aos demais documentos existentes no
material arrecadado, também, de forma indireta, foram
por eles definidas as regras que resultarão em descarte
de documentos.

Segundo [3], durante uma investigação criminal, não cabe
ao policial dispensar informações por julgá-las irrelevantes.
Um dado ou informação aparentemente irrelevante ao longo
de uma investigação, cruzado com outras informações obtidas
posteriormente, pode vir a se tornar a peça que faltava para a
elucidação do delito.
Acrescenta [3] que a dispensa de qualquer dado ou
informação trata-se de erro grosseiro e irremediável. A
relevância ou não do dado ou informação somente poderá
ser aferida ao final dos trabalhos investigatórios, pois o que
parece irrelevante no início ou no meio de uma investigação
pode ser de grande importância ao final.
Por fim, em relação ao ator no processo de análise
investigatória, cabe aos investigadores, os conhecedores dos
fatos investigados, o papel de analista da informação [2],
sujeito cognoscente que reúne as informações e constrói o
conhecimento que leva a concluir pela tipicidade da conduta:
o juízo de valor de tipicidade [3].
Quando as análises são realizadas por peritos criminais o
desconhecimento de detalhes sobre o fato em apuração pode
acarretar a não identificação de dados relevantes ao apuratório.
Segundo [14], “dados são interpretados individualmente, por
essa razão o que se torna informação para um determinado
sujeito cognoscente, pode não ter nenhum sentido para outro
sujeito cognoscente.”.
4. Uma Nova Geração de Ferramentas Forenses
Pesquisadores têm debatido as características de uma
nova geração de ferramentas forenses, que sejam capazes

de oferecer respostas mais eficientes para os novos desafios
da computação forense na atualidade. Dentre os desafios
frequentemente mencionados pelos pesquisadores estão
o tratamento com grandes volumes de dados, as grandes
quantidades de mídias de armazenamento de dados
comumente envolvidas em processos investigatórios e a
expansão da capacidade de armazenamento das mídias
computacionais.
Segundo [18], as ferramentas forenses estão voltadas à
identificação de evidências e deveriam ser repensadas para
ajudar em investigações. O pesquisador aponta para uma
iminente crise no campo da forense computacional e discute
a necessidade de torná-la mais eficiente. Ele propõe uma nova
direção do campo das pesquisas forenses computacionais,
enfatizando, dentre outros pontos, a concepção de soluções
que adotem arquiteturas modulares, modelos alternativos de
análise, processamento paralelo e recursos de colaboração e
automatização.

meros contentores de documentos eletrônicos possivelmente
relacionados ao delito (por analogia, espécie de arquivos
físicos que guardam documentos, anotações, fotografias
etc.). É aplicável também em investigações criminais onde
computadores tiveram um envolvimento direto no crime,
como corpo de delito ou instrumento da prática delitiva, mas
que, a priori, não foi possível aos investigadores identificar,
com precisão, dentre outros materiais encontrados no local
das diligências, quais seriam estes equipamentos. Sua adoção
permite estabelecer uma sistemática de triagem em que
policiais são capazes de apontar os materiais arrecadados que
apresentem alguma relação com os fatos em apuração.
O método pode ser operacionalizado em um ferramental
que considere características desejáveis em soluções para
tratar problemas complexos e que envolvam grandes volumes
de dados. Em particular, ele orienta o desenvolvimento de
ferramentas que empreguem componentes3 com as seguintes
características:
•

Na visão de [19], uma nova geração de ferramentas
forenses deve prover capacidade de processamento paralelo
e distribuído, automação e agendamento de processos. Deve
ser construída segundo técnicas de engenharia de software
que observem o problema principal e o decomponham em
problemas mais simples, originando a construção de uma
solução modular com entradas e saídas claramente definidas.

•

Na ótica de [20] uma alternativa para oferecer respostas ao
grande volume de dados que frequentemente são submetidos
a exames forenses computacionais é a adoção de métodos
seletivos de coleta de dados. Outras soluções apresentadas
para tornar mais eficiente o tratamento de grandes volumes
de informação incluem processamento analítico distribuído,
processos de buscas baseados em mineração de dados,
classificação de arquivos para facilitar o processo de análise, e
análise colaborativa geograficamente distribuída. Segundo o
pesquisador as abordagens computacionais atuais para busca,
recuperação e análise de evidências digitais são simplistas e
fortemente dependentes do esforço de um investigador. As
novas ferramentas devem prover soluções mais inteligentes,
para melhoria tanto da eficiência quanto da efetividade do
processo de análise, utilizando, por exemplo, algoritmos
de mineração de dados que revelem tendências para dados
e informações que seriam indetectáveis ou dificilmente
percebidas somente por uma análise e observação humana,
fazendo com que investigadores obtenham conhecimentos
investigativos sem precedentes.

•

•

5. Características do Método Proposto
O método proposto é composto por um Framework para
um ferramental forense especializado, um procedimento
para o processo investigatório de análise da informação
digital e um procedimento para o processo pericial de
extração e apresentação de documentos eletrônicos. Ele visa
sistematizar e, por consequência, tornar célere a apuração de
delitos comuns cujo envolvimento de computadores se deu
de forma incidental. Ou seja, quando computadores foram

3

Decomposição do problema a ser resolvido – a análise
investigatória pode ser decomposta em diversas
dimensões (tipos de mídias, tipos de documentos,
locais de arrecadação, especialidade e skills dos policiais
envolvidos, etc.).
Análise investigatória colaborativa - a análise
investigatória pode ser realizada em equipe, composta,
inclusive, por membros geograficamente distribuídos.
Componentes autônomos e especializados – visando
paralelismo e eficiência, um conjunto de componentes
(ou agentes) especializados que trabalham sem
supervisão ou dependência dos demais. Componentes
podem ser substituídos por outros componentes, sem
que ocorra impacto ao restante do ferramental. Novos
componentes, especializados na busca de informações
ou no tratamento de diferentes tipos de documentos
eletrônicos, podem ser agregados ao ferramental
a qualquer momento sem impactar o trabalho
desenvolvido pelos demais. Embora os componentes
sejam, em geral, sistemas computacionais, nada
impede que ações sejam realizadas por componentes
humanos. Em sendo componentes computacionais,
é possível também a utilização de diversos tipos de
sistemas computacionais (desenvolvidos em diferentes
linguagens de programação e que executem em
diferentes plataformas computacionais), desde que
respeitem as regras de interface nos repositórios de
dados.
Interação assíncrona entre os componentes – Por
serem autônomos e efetuarem interações entre si de
forma assíncrona, não existem restrições na ordem
das interações entre os componentes, que podem
trabalhar paralelamente, cada um em sua capacidade
ou velocidade máxima.

Entenda-se por componentes qualquer agente humano ou construído
em software, hardware ou uma combinação deles, com um propósito ou
conjunto de propósitos definido.
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Figure 2. Diagrama geral do ferramental

•
•

Recursos automáticos de busca - visando descobrir
arquivos conhecidos, arquivos com certas características
e conexões entre alvos ou casos.
Aquisição e compartilhamento de conhecimento visando a ampliação da aquisição de conhecimento na
investigação, transformando o conhecimento tácito do
analista em explícito da investigação policial.

6. O Framework e Seus Principais Componentes.

da investigação) para o processo pericial de preservação
e produção de imagens forenses. Após a alimentação
dos compartimentos de mídias e ativado o processo
aquisitor, o componente funciona de forma autônoma,
minimizando a intervenção humana para substituição de
mídias questionadas, reduzindo períodos de ociosidade
computacional e maximizando a capacidade produtiva da
equipe pericial responsável pelo processo de verificação da
integridade das cópias produzidas.

Resumido graficamente na Fig. 2, o Framework visa tornar
ágil a aquisição, a extração de documentos eletrônicos,
a análise e a correlação de vestígios em grandes volumes
de dados e de mídias digitais, colaborando na busca pela
excelência na produção de provas e na apuração de delitos.
Ele consiste em um conjunto de componentes autônomos e
assíncronos, cada um atuando numa atividade específica do
processo de extração de vestígios digitais e da sistematização
do processo investigatório de análise da informação digital,
por meio de interfaces simples e conhecidas da Perícia
Criminal: contêiner de fotografia ou ilustrações, contêiner de
documentos eletrônicos, contêiner de resultados de buscas,
além de outros.
A. O componente autônomo aquisitor de imagens
forenses
O componente aquisitor foi projetado para sistematizar e
permitir a automatização da criação de imagens forenses. Ele
opera de forma autônoma e assíncrona em relação ao demais
componentes da solução (veja Fig. 3).
O componente foi concebido para suportar, de uma só vez,
o oferecimento de vários suportes (múltiplas mídias alvos
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Figure 3. Diagrama do componente aquisitor

Diversos componentes aquisitores podem trabalhar
simultaneamente e de forma assíncrona. Quanto maior o
número de componentes operando simultaneamente, maior
será a capacidade produtiva. Por exemplo, um grupo aquisitor

composto de dez componentes aquisitores - cada qual com 10
compartimentos de disco - e um componente concentrador é
capaz de processar até cem materiais diferentes com mínima
intervenção. A qualquer momento, 10 materiais estarão
sendo processados simultaneamente e independentemente.
Uma segunda alternativa de configuração está em dividir o
grupo de dez aquisitores, utilizados no exemplo anterior, em
5 grupos composto cada um por 2 aquisitores e 1 componente
concentrador e extrator. Neste caso, distribui-se a E/S, a
carga de transmissão de dados e de processamento entre os
5 componentes concentradores e extratores, maximizando a
produtividade.
No processo de aquisição, cabe ao Perito Criminal validar
e certificar a integridade dos suportes (das mídias) e das
imagens forenses geradas pelo componente aquisitor.
O componente extrator, que será descrito à frente, inicia
um novo processo de extração tão logo uma nova imagem
forense esteja concluída e haja disponibilidade computacional
no componente para processá-la. Portanto, aquisitores e
extratores podem trabalhar paralelamente para aumentar a
capacidade produtiva.
B. O componente concentrador de imagens forenses
O componente concentrador, exemplificado na Fig. 4,
possui duas funções essenciais:
•
•

Fornecer um repositório onde os componentes
aquisitores armazenam as imagens forenses.
Fornecer recursos de processamento para o componente
autônomo extrator de documentos eletrônicos.

computacional, por não se classificarem por documentos
eletrônicos (como por exemplo, arquivos comuns de
programas e sistemas operacionais).
As imagens forenses processadas pelo componente extrator
podem ser descartadas ao fim do processo de extração, caso
seja necessário, em decorrência da carência de recursos
computacionais de armazenamento.
C. O componente autônomo extrator de documentos
eletrônicos
O componente extrator trabalha de forma autônoma e
assíncrona extraindo documentos eletrônicos de imagens
forenses. Para que um componente extrator possa iniciar
suas atividades, basta que uma nova imagem forense esteja
disponível no concentrador, conforme ilustrado na Fig. 5.
Diversos componentes extratores podem trabalhar
simultaneamente de forma independente. Quanto maior o
número de componentes extratores, maior será a capacidade
produtiva. Enfatiza-se que o componente extrator também
é capaz de trabalhar com aquisitores de diferentes tipos de
imagens forenses, como, por exemplo, aquelas geradas por
dispositivos dos tipos Talon e Dossier da Logicube Corp
[22]. Desta forma, uma estação de trabalho combinada a
um aquisitor especialista pode substituir os componentes
aquisitor e concentrador, para que a solução se adapte e passe
a trabalhar sob outra arquitetura. Inclusive, a arquitetura
baseada em aquisitores e concentradores pode trabalhar
de forma concomitante com uma arquitetura baseada em
aquisitor especialista.

Figure 5. Diagrama do componente extrator
Figure 4. Diagrama do componente concentrador de imagens

Um componente extrator se utiliza dos recursos de
processamento do componente concentrador para operar
a extração e o processamento de documentos eletrônicos
contidos nas imagens forenses disponibilizadas. Um exemplo
de processamento seria apartar os arquivos irrelevantes
para o processo de análise da informação digital dos
demais produzidos por ação de um usuário do ambiente

Uma vez extraídos, os documentos eletrônicos podem ser
analisados de imediato pela equipe de investigação. Contudo,
o ferramental só será capaz de executar buscas textuais ou
semânticas após o término de um processo de indexação.
Pode-se optar por trabalhar com indexações parciais, mas a
equipe de investigação deve estar atenta para o fato de que a
capacidade de minerar dados textuais estará limitada apenas
aos documentos conhecidos até um determinado momento e
que as buscas realizadas ficarão desatualizadas tão logo novos
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materiais em processamento passem pelos componentes
aquisitores e extratores.
D. O componente de gerenciamento de investigações
O método proposto organiza investigações em casos. O
caso é um contêiner lógico que organiza os demais elementos
da investigação. Os diversos elementos que compõem um caso
não se misturam aos elementos de outro caso. Por exemplo,
documentos eletrônicos de uma investigação permanecem
isolados de documentos de outra investigação. Da mesma
forma, investigadores membros de equipe de análise de um
caso específico não possuirão acesso a elementos de outro caso
em que não participam como membro de equipe de análise.
Caso se julgue necessário, logo após as extrações, ou a
qualquer tempo, poderão ser emitidos relatórios de extração
de dados com base em modelos de documentos4. Ao gerador
de relatórios poder-se-á determinar a elaboração de imagem
de disco ótico contendo os arquivos extraídos de cada material
arrecadado ou de um grupo deles, agrupando os arquivos, se
desejado, em categorias diversas.
Os principais elementos de um caso são:
1)

Analista: Investigadores que utilizam o sistema para
obter acesso a documentos eletrônicos extraídos de
materiais arrecadados.
2) Equipe de análise: Usuários investigadores autorizados
a participar do ciclo de análise de informações de um
caso.
3) Documentos / Referências: São relatório associados
ao material questionado. A relação entre materiais e
relatórios (documentos) não é obrigatória, surgem
nos casos em que são elaboradas referências externas
aos documentos eletrônicos existentes no sistema.
4) Metadados: São dados que descrevem um determinado
documento eletrônico extraído de seu suporte,
como por exemplo, nome, autor, e datas de criação e
modificação.
5) Artefatos: Representam os documentos eletrônicos,
propriamente ditos, extraídos de seus suportes.
6) Premissas: São proposições que devem ser investigadas
para alcançar uma conclusão. Premissas dão origem
aos termos de buscas.
7) Termos de buscas: São palavras-chave ou conceitos
utilizados para procurar documentos eletrônicos.
8) Resultados de buscas: São contêineres lógicos que
organizam os documentos eletrônicos resultantes de
pesquisas por fragmentos textuais.
9) Árvore de diretórios ou estrutura de pasta e subpastas: São
contêineres lógicos que organizam os documentos
eletrônicos resultantes de suportes.
10) Repositório de arquivos em formato gráfico: São
contêineres lógicos que organizam fotografias e outros
4

Um modelo de documento é uma matriz que orienta a construção de
relatórios quanto à sua forma ou aparência final.
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arquivos gráficos, resultantes de suportes.
11) Hipóteses: São contêineres lógicos que organizam os
documentos eletrônicos inicialmente considerados
relevantes pelos investigadores, a fim de que,
posteriormente, as hipóteses formuladas sejam
testadas, cotejadas com outras informações e dados,
e se chegue a conclusões.
12) Dossiê: São contêineres lógicos que reúnem as diversas
hipóteses de um caso.
E. O componente de mineração de dados
O componente de mineração de dados funciona de
forma independente e assíncrona em relação ao demais
componentes da solução. Ele opera na retaguarda do
ferramental e é composto por três módulos: o módulo
indexador, o módulo de buscas por fragmentos de texto e
o módulo de buscas semânticas. Cada um dos módulos
opera de forma assíncrona e independente, um em relação
ao outro.
O módulo indexador é o responsável pela indexação de
conteúdo de documentos eletrônicos e os módulos de buscas
textuais e semânticas são responsáveis pelo atendimento
às requisições de buscas solicitadas por intermédio do
componente de análise investigatória da informação.
Diversos processos de indexação podem executar
simultaneamente, de forma independente. Os índices
podem ser gerados para todo um caso ou atualizados a
cada conjunto de documentos eletrônicos que aporte no
caso (conjunto de documentos originários de um mesmo
material arrecadado).
Os índices gerados durante o processo de indexação
são armazenados em um banco de dados e são utilizados,
posteriormente, em minerações de dados associadas às
buscas comandadas pelos investigadores. Cada caso possui
seu próprio banco de dados de índices, o que garante que
as buscas de um caso não apresentem por resposta os
documentos de outro caso.
A arquitetura do componente de mineração de dados
pode ser estendida com relativa facilidade para trabalhar
com novos formatos de arquivos. Baseado em tecnologia
madura e testada com milhões de documentos e volumes
de dados na escala dos terabytes, é projetado para oferecer
alto desempenho de busca mesmo quando utilizado com
hardware modesto.
O ferramental pode ser estruturado com diversos
computadores que operem os componentes contêineres de
arquivos, indexação e mineração de dados, para aumentar
a capacidade de processamento, armazenamento de dados e
distribuição de processos.
O componente minerador de dados se utiliza dos recursos
de processamento do componente repositório de arquivos
para operar indexações e buscas.

F. O componente vinculador

G. O componente Reconhecedor

O componente vinculador foi concebido para operar
de forma independente e assíncrona em relação ao demais
componentes da solução, conforme a Fig. 6. Ele atua na
retaguarda do ferramental descobrindo e apontando possíveis
conexões entre alvos. Conexões estas que poderiam passar
despercebidas, ocultas por um grande volume de dados.

O componente reconhecedor funciona de forma
independente e assíncrona em relação ao demais componentes
da solução. Ele opera na retaguarda do ferramental e possui
por função reconhecer e apontar arquivos que apresentem
padrões conhecidos, conforme a Fig. 7.

Segundo [21], a análise de vínculo “pode ser considerada
uma técnica de mineração de dados na qual é possível estabelecer
conexões entre registros com o propósito de desenvolver modelos
baseados em padrões de relações.”.

Figure 7. Diagrama do componente reconhecedor

Figure 6. Diagrama do componente vinculador

Para descobrir vínculos o componente trabalha com classes
de dados e informações predeterminadas ou descobertas com
base em dados do caso. Estão relacionadas a seguir, como
exemplo, algumas classes básicas de dados:
1)

2)
3)

4)

Endereços de email: São dados de endereçamento de
arquivos (remetentes ou destinatários) utilizados para
cruzar informações e descobrir conexões com base
em mensagens trocadas entre comunicantes.
Alvo: São dados de pessoas ou empresas utilizados
para cruzar informações e descobrir conexões com
base nos dados dos próprios alvos.
Arquivo: São valores referenciais calculados, com
base no conteúdo de arquivos, utilizados para cruzar
informações e descobrir conexões entre pessoas ou
empresas investigadas.
Metadados de arquivo: São dados de arquivos (editor,
data de edição etc.) utilizados para cruzar informações
e descobrir conexões entre pessoas ou empresas
investigadas.

O componente foi concebido para também operar em um
modelo complexo, envolvendo múltiplos casos, descobrindo
e apontando a existência de possíveis vínculos entre alvos
e investigações sem violar o sigilo da informação pela
divulgação não autorizada de dados ou informações.

O reconhecimento de arquivos pode ser realizado, por
exemplo, a partir de uma análise de padrão do conteúdo
do próprio arquivo – combinando a existência de palavraschaves em certas posições do texto - ou mesmo a partir de um
banco de dados de arquivos conhecidos.
H. O componente repositório de arquivos
O componente repositório de arquivos possui as seguintes
funções essenciais:
•
•

•

Fornecer um repositório onde os componentes
extratores armazenam os documentos eletrônicos
extraídos de materiais arrecadados.
Prover um serviço de comunicação (web service) entre o
componente repositório de arquivos e o componente de
análise investigatória da informação. Ele intermedia o
acesso restrito (download de arquivos) aos documentos
eletrônicos de um caso. Somente investigadores
membros da equipe de análise devem ter acesso aos
documentos.
Fornecer recursos de processamento para o componente
de mineração de dados.

I. O componente repositório central
O componente repositório central possui as seguintes
funções essenciais:
•

Armazenar os metadados de documentos eletrônicos
de cada caso, dados de auditoria e outros dados de
gestão do ferramental.
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Figure 8. Diagrama do componente de análise

•

Fornecer recursos de processamento (servidor web) para
o componente de análise investigatória da informação.

J. O componente de análise investigatória da
informação
O componente de análise investigatória de informação,
representado na Fig. 8, foi desenvolvido para minorar as
diferenças apontadas no método utilizado para trabalhar
com a informação em formato tradicional e digital.
Entre outros objetivos, busca-se que investigadores realizem as análises de documentos tradicionais e eletrônicos,
de maneira integrada, complementar e simultânea, para fomentar a cognição, a partir destas fontes de dados, na atividade policial.
Antes de dar início ao processo de análise, os investigadores poderão preparar e operacionalizar ações a fim de que
possam ter disponíveis, concomitantemente, os documentos tradicionais arrecadados e todos aqueles em formato digital que puderam ser extraídos do material computacional
apreendido.
Desta forma, os insumos necessários ao desempenho
dos trabalhos estarão à disposição para início do ciclo de
análises. As análises de documentos eletrônicos permearão
a investigação criminal pelo tempo necessário à condução
do apuratório.
O componente de análises é disponibilizado por meio de
uma interface Web em rede privada. Ele permite a formação
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de equipes de análises pela adição de investigadores a um
caso. Os investigadores trabalharão de forma colaborativa,
efetuando análises de documentos eletrônicos, mesmo se
estiverem geograficamente dispersos, em prédios, cidades
ou até estados diferentes.
Embora um investigador possa fazer parte de diversas
equipes e o componente permita a existência concomitante
de múltiplos casos, ao acessar o ferramental ele deverá optar
dentre os casos que participa aquele em que deseja trabalhar.
A qualquer momento, o investigador deve poder alternar de
um caso para outro.
O componente de análise se utiliza do componente de
mineração de dados para alcançar a capacidade de efetuar
buscas avançadas por palavras-chave combinadas com
outros critérios (como combinação lógica e tipologia de
artefatos). As buscas são realizadas, ao mesmo tempo, em
todos os documentos eletrônicos extraídos de todos os
materiais arrecadados, e assim confere agilidade à geração
de conhecimento no apuratório.
Durante as análises os investigadores poderão relacionar
seus achados em contêineres lógicos de hipóteses,
fazendo anotações e outros metadados associados,
explicitando e compartilhando o conhecimento entre
os membros de sua equipe de análises. Dessa forma, o
conhecimento tácito dos investigadores se transforma em
conhecimento explícito do órgão policial e permite que
novos investigadores sejam integrados à equipe de análise
com rapidez e eficiência.

Figure 9. Procedimento para o processo investigatório de análise da informação digital

7. O Procedimento para o Processo Investigatório
de Análise de Informações Digitais.
Um procedimento para o processo investigatório de
análise de informações digitais foi concebido, e está ilustrado
na Fig. 9. Composto por sete passos ele apresenta as etapas de
alto nível sugeridas para a execução do trabalho de análise de
documentos eletrônicos em investigações criminais.
Para realizar a análise de informações digitais combinase a adoção do procedimento para o processo investigatório
de análise de informações digitais e o uso do componente de
análise investigatória de informação.
Antes, porém, para que investigadores obtenham acesso
ao conteúdo do material arrecadado, algumas ações
devem ser levadas a cabo seguindo certas formalidades e
exigências da persecução penal, visando, entre outras coisas,
a manutenção do valor probante da prova resultante do
processo de análises.
Assim, para que os documentos eletrônicos possam ser
disponibilizados para os investigadores, é necessário o envio
formal do material apreendido a uma unidade de Perícia
Oficial, que procederá aos trabalhos periciais relativos
à extração do conteúdo do material arrecadado. Para
desempenhar esta tarefa os peritos se utilizarão dos demais
componentes do ferramental, de uso típico da função pericial.
Este trabalho visa à garantia da cadeia de custódia de provas,
a integridade e autenticidade dos documentos eletrônicos
repassados à equipe de investigação e à Justiça.
O trabalho de peritos criminais conferirá os elementos
que permitirão assegurar verificações futuras da integridade
de cada documento em relação à sua fonte e a autenticidade
em relação à sua origem, que em conjunto com a cadeia de
custódia, poderão ser úteis em contendas relacionadas a
repúdios futuros por parte de investigados.
De forma resumida, o procedimento assim estrutura as
análises investigatórias:

1)

Elaborar hipóteses: Elabore as hipóteses que orientarão
a investigação na busca por documentos que
conduzam informações relevantes ao apuratório.

As hipóteses irão antecipar, por deduções ou conjeturas,
certas características da conduta investigada. Por exemplo:
uma hipótese do tipo “Tício participa da intermediação
fraudulenta de benefícios previdenciários” ou “Tício gerencia
os “laranjas” que participam do esquema.” Irá orientar que se
estabeleçam premissas que permitam encontrar documentos
que apontem para os fatos investigados.
2)

Elaborar premissas: Defina proposições, possíveis fatos
ou princípios que permitam planejar os argumentos
de buscas por informações.

Utilizando-se das hipóteses exemplificadas no passo
anterior, as premissas a serem estabelecidas poderiam
ser: “Tício acessa o sítio da Previdência para agendar
atendimentos para “Mércio”, um dos “laranjas” da
fraude”, “Tício possui conexões (vínculos) com outros alvos
investigados, trocou mensagens, participa de contratos etc.”,
por exemplo.
3)

4)

Definir estratégia de buscas: Defina a estratégia de buscas
a ser utilizada (“buscas textuais”, “buscas semânticas”,
“buscas em pastas” ou “buscas por fotografias, figuras
ou outros arquivos gráficos”).
Obter (buscas): Organize e comande a execução de
buscas, utilizando-se das hipóteses, das premissas
estabelecidas, dos termos de buscas e das técnicas
escolhidas. Optando pelo uso do recurso de buscas
textuais, os termos de pesquisa poderiam conter os
seguintes fragmentos de texto:
a)
b)
c)

O endereco do sítio da previdência e dados da
página de agendamento.
Dados de laranjas conhecidos (Mércio) e
endereco do sítio da previdência.
O endereço de email de alvos.
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Figure 10. Procedimento forense computacional

d)
e)
f)
5)

6)
7)

Dados conhecidos por intermédio de escutas
telefônicas ou de oitivas relacionado ao Tício.
Dados obtidos de documentos tradicionais já
analisados e considerados relevantes
As palavras-chave “contrato”, “ Tício” e “Mércio”.

Reunir os documentos: Organize as análise de conteúdos
dos resultados das buscas, estruture as equipes de
buscas e distribua os trabalhos de análise entre os
investigadores, de acordo com a técnica ou técnicas
de busca escolhidas. Inicie as análises dos resultados
de buscas e/ou de contêineres de buscas em pasta ou
buscas por fotografias ou outros arquivos em formato
gráfico. Adicione os documentos encontrados aos
contêineres de hipóteses correspondentes. Documente
os conhecimentos adquiridos, retroalimentando o
processo de buscas por documentos relevantes.
Analisar (hipóteses, premissas e documentos): Analise o
conhecimento reunido nos contêineres de hipóteses,
forme conclusões possíveis.
Elaborar relatórios: Caso exista um conhecimento
formado, elabore o relatório de análise para aportar
os resultados do processo investigatório de análise
na investigação criminal. Avalie se o conhecimento
adquirido sugere a elaboração de novas premissas
ou novas hipóteses, retome as análises ou conclua os
trabalhos.

Ao final dos trabalhos de análise ou mesmo durante o
andamento destes, pode ocorrer necessidade de perícias em
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informática ou em outro ramo das ciências forenses, como
contabilidade, por exemplo. Caberá aos investigadores
formular os quesitos e encaminhar a requisição de perícia
para exame específico.
8. O Procedimento para o processo pericial
de extração e apresentação
de documentos eletrônicos
Um procedimento forense computacional integrado
ao procedimento para o processo investigatório de
análise de informações digitais foi concebido (Fig. 10).
Composto por onze passos, ele apresenta as etapas de
alto nível sugeridas para a execução do trabalho pericial
que antecedem os trabalhos de análise investigatória da
informação.
De forma resumida, o procedimento forense computacional
assim estrutura os trabalhos periciais:
1)
2)

3)

Preparação: Reunir os materiais que terão o conteúdo
extraído.
Aquisição: Montar os materiais nos copiadores forenses.
As imagens forenses serão executadas automaticamente.
Os resultados desta etapa deverão ser certificados pelo
perito criminal responsável.
Extração de documentos eletrônicos: As extrações serão
executadas automaticamente. Os resultados desta
etapa deverão ser certificados pelo perito criminal
responsável.

4)

5)

6)

7)

Montagem dos repositórios: As montagens de repositórios serão executadas automaticamente. Os resultados
desta etapa deverão ser certificados pelo perito criminal
responsável.
Reconhecimento por padrões: As análises de padrões
serão executadas automaticamente, de acordo com os
padrões conhecidos pela solução forense. Os resultados
desta etapa deverão ser certificados pelo perito criminal
responsável e disponibilizados à equipe de investigação.
Descoberta e apontamento de vínculos: A descoberta
e apontamento de vínculos entre alvos (intracasos e
extracasos) serão executadas automaticamente, de
acordo com os padrões conhecidos pela solução forense.
Os resultados desta etapa deverão ser certificados pelo
perito criminal responsável e disponibilizados à equipe
de investigação.
Reconhecimento de arquivos: As análises de arquivos
conhecidos serão executados automaticamente, de
acordo com os padrões conhecidos pela solução
forense. Os resultados desta etapa deverão ser validados
posteriormente.
9. A Cognição da atividade
de investigação policial.

“A investigação policial é, em última análise, uma paciente
coleta de informações” [3]. O investigador, como agente
cognoscente do processo investigatório de análise da
informação, necessita conhecer dados referentes ao caso
em concreto para que - após analisá-los, relacionando-os ao
caso em apuração - possa atribuir a eles algum significado,
conferindo-os condição de informação.
Posteriormente, de acordo com um contexto, considerando
as experiências e percepções do agente cognoscente, a
informação, depois de submetida a um processo de validação5,
é elevada à condição de conhecimento [14].
Segundo [14], “o sujeito cognoscente passa a ser o elemento
fundamental desse processo, qual seja, de transformar dados
em informação e informação em conhecimento.”. Sobretudo,
segundo [17], “A informação dispersa não constitui
inteligência. A partir da estruturação da informação é que a
inteligência passa a existir”.
O método proposto promove a cognição na investigação
criminal utilizando-se de mecanismos que fomentam a
geração do conhecimento e inteligência no apuratório. A
Fig. 11 demonstra, por intermédio das etapas de geração de
conhecimento e inteligência, onde se inserem os componentes
da solução proposta.

5

Em relação à precisão, a completude, a confiabilidade, a relevância etc. Em
certas situações estas validações, do contexto da persecução penal no Brasil,
requerem apreciação de peritos criminais.

Figure 11. Etapas na geração de conhecimento e inteligência, adaptado de [17]

Para classificação em etapas de geração do conhecimento e
inteligência, foram utilizados os conceitos abaixo:
1)
2)
3)
4)

Dados : Elemento da informação, “uma seqüência de
números e palavras, sob nenhum contexto específico” [3].
Informação: “Dados dotados de relevância e propósito.
Elemento possuidor de significado, valor entendido por
um sujeito cognoscente.” [14].
Conhecimento: “Informação valiosa da mente humana.
Inclui reflexão, síntese, contexto.” [14].
Inteligência: “Informação e conhecimentos estruturados”
[15]. Dados, informação ou conhecimento que
permitam alcançar outros elementos de informação
simples ou complexos, como conexões (vínculos) entre
delitos ou alvos [16], por exemplo.
10. Trabalhos Correlatos

No âmbito do Departamento de Polícia Federal,
apesar da disponibilidade e uso de ferramentas forenses
computacionais comerciais pela Perícia Criminal Federal,
surgiram iniciativas que objetivam tornar célere o aporte
de documentos eletrônicos na investigação criminal e mais
eficiente o tratamento de grandes volumes de dados. As mais
conhecidas foram denominadas AsAP – assistente de análise
pericial e SARD – sistema de acesso remoto de dados [11].
A primeira iniciativa compreende uma ferramenta que
automatiza alguns passos específicos da interação do perito
com a ferramenta FTK - Forensic Toolkit da AccessData Corp.
[10] para alcançar maior produtividade no processamento de
evidências digitais.
A segunda é um conceito genérico, que resultou em
múltiplas formas de operacionalização. Entende-se ser o
provimento de acesso remoto ao conteúdo existente no
material computacional arrecadado, por intermédio do acesso
direto a imagens forenses ou partir de arquivos extraídos
destes mesmos materiais. As soluções que observam este
conceito permitem que investigadores busquem por arquivos
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que aparentem relevância e, depois de encontrados, ao final
do trabalho de buscas, os arquivos são apresentados por
peritos oficiais em laudos criminais. Há operacionalizações
deste conceito que consideram examinar minuciosamente o
material computacional onde foram encontrados os arquivos
considerados relevantes pelos investigadores [11].
É relevante mencionar a existência de duas outras
iniciativas concebidas por Peritos Criminais Federais: o
projeto de pesquisa denominado MADIK - Multi-Agent
Digital Investigation toolkit [9] e o ferramental denominado
Mobius Forensic Toolkit [12].

Dentre às investigações conduzidas no Estado da Pará três
serão citadas:
•

•

A iniciativa MADIK é um ferramental, baseado em
agentes autônomos e inteligentes, para automatizar os exames
periciais. Ele se pauta em “obter maior eficiência na realização
dos exames periciais, com aumento da utilização de recursos
computacionais ociosos, redução no tempo despendido e melhor
aproveitamento da especialidade dos peritos na realização
de exames mais complexos. O sistema também visa fornecer
mecanismos de retenção e reutilização do conhecimento obtido
de casos anteriores, que podem auxiliar os peritos menos
experientes em seu trabalho e futuramente pode permitir a
aplicação de técnicas de mineração de dados e descoberta de
conhecimento.” [9].
A iniciativa Mobius Forensic Toolkit compreende um
Framework forense que gerencia casos e itens de casos,
provendo uma interface abstrata para o desenvolvimento de
extensões [12]. Tal ferramenta está relacionada essencialmente
ao processo pericial de produção da prova digital.
Além das iniciativas mencionadas, é relevante enfatizar a
existência das ferramentas comerciais EnCase da Guidance
Software, Inc. [13] e FTK da AccessData Corp. [10]. Também
tais ferramentas comerciais operam sob uma ótica diversa
daquela comumente utilizada para o processo investigatório de
análise de informações, mesmo se utilizadas em observância
ao conceito SARD ou por múltiplos examinadores em um
mesmo caso. Tais ferramentas não possuem características
que as especializem no processo investigatório de análise da
informação, estando relacionadas essencialmente ao processo
pericial de produção da prova digital.
11. Experimentos e Resultados
Um ferramental forense foi desenvolvido para servir como
prova dos conceitos aqui apresentados. Diversas operações
policiais conduzidas no Estado da Bahia e do Pará fizeram
uso deste ferramental experimental.
Dentre às investigações conduzidas no Estado da Bahia
duas serão citadas:
•
•
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Na operação A, que trata de desvio de verba pública,
258 discos rígidos arrecadados tiveram o conteúdo
disponibilizado no ferramental em 2 meses;
Na operação B, que trata de exploração de jogos de
azar, 50 discos rígidos arrecadados tiveram o conteúdo
disponibilizado no ferramental em 1 mês.

•

Na primeira operação, em documento oficial enviado
à Justiça Federal, o chefe da investigação se referiu
ao ferramental e aos resultados obtidos por seu uso,
da seguinte forma: “... um verdadeiro turning point,
uma verdadeira quebra de paradigma em termos de
investigações policiais que envolvam apreensões de mídias
computacionais e suas respectivas análises (e nos dias
atuais isso quase sempre ocorre) ...” [5].
Na segunda operação foram arrecadados 41 discos
rígidos e outras mídias menores, totalizando,
aproximadamente, 8 terabytes de capacidade.
Processados os dados em aproximadamente 1 mês,
os documentos eletrônicos foram disponibilizados à
equipe de investigação. As análises apontaram para a
existência de fraudes na concessão de benefícios. O
conjunto probatório foi montado com provas de diversas
naturezas jurídicas, incluindo documentais e periciais.
Enfatizam-se as diligências posteriores que puderam ser
realizadas em virtude do conhecimento adquirido com
interpretação conjunta das provas. Adquiridos novos
dados, outros exames periciais puderam ser realizados.
Os exames demonstraram divergências entre detalhes
de benefícios e outros dados oficiais.
Na terceira operação, o chefe das investigações,
apresentando palestra em seminário interno da Polícia
Federal no Estado do Pará, referiu-se ao método da
seguinte forma: “Este procedimento tornou mais célere
e eficiente a procura por evidências e a materialização
destas evidências nos laudos periciais, proporcionando,
de forma inédita, a apresentação do relatório final de
uma Operação com 31 indiciados em pouco mais de 02
meses, já com todas as perícias realizadas e o material
apreendido já restituído. Desta forma, resta confirmado,
na prática, o sucesso desta nova metodologia de
trabalho.”. [6].

A operação havia arrecadado 57 discos rígidos e outras
mídias menores, totalizando, aproximadamente, 4 terabytes.
A estimativa inicial era a conclusão dos exames em mais de
seis meses. Proposto e aceito o método, os trabalhos periciais
foram concluídos em duas semanas.
12. Conclusões
A solução apresentada expande e torna ágil o processo
investigatório de análise da informação, fomentando a
cognição na investigação criminal em estrita observância
aos princípios da cadeia de custódia, ao mesmo tempo em
que contribui para preservar o valor probatório da prova
resultante.
O método proposto sistematiza o processo de análises e
contribui para que os investigadores atinjam de forma célere
o objetivo que justificou a arrecadação de equipamentos
computacionais: a formação do conhecimento sobre o fato
investigado e a instrução da investigação criminal. A análise

investigatória da informação digital poderá ser amplamente
realizada no contexto da investigação, a partir de documentos
tradicionais e eletrônicos de forma simultânea, utilizando-se
de um só método de trabalho. Prover amplos meios para que
a equipe de investigação faça suas próprias análises é permitir
que estas sejam tão minuciosas e extensas quanto for exigido
pelas características do fato e da conduta em apuração.

[5]

13. Trabalhos Futuros

[8]

O ferramental desenvolvido como uma prova de conceitos,
em sua forma atual, já oferece funcionalidades substanciais.
Para torná-lo ainda mais poderoso e aumentar o escopo de
validação dos conceitos, pretende-se:

[9]

•

•

Permitir que o componente de análises investigatória
interaja, simultaneamente, com vários componentes de
mineração de dados, cada qual contendo uma fração dos
documentos eletrônicos de interesse, correspondendo
a um particionamento do caso numa determinada
perspectiva da investigação. Essa evolução será útil
nas operações deflagradas em âmbito nacional, com
diligências em vários estados e com trabalhos periciais
de extração de dados realizados no próprio estado em
que o material foi arrecadado.
Operacionalizar os módulos de reconhecimento de
padrões e descoberta e apresentação de vínculos.
Essa evolução será útil para ampliar a aquisição
de conhecimento e inteligência na investigação
criminal. Tais recursos trarão melhoria na eficiência
e na efetividade do processo de análise, utilizandose de algoritmos de mineração de dados para revelar
conexões, dados e informações que seriam indetectáveis
ou dificilmente percebidas somente por uma análise e
observação humana.

[6]

[7]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

[15]
[16]

[17]

[18]
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Abstract — This paper presents the legal and technical aspects
and the difficulties involved in the interception of Internet
connections for the purpose of criminal investigation in Brazil.
We propose a central infrastructure for receiving the intercepted
traffic and a tool for obtaining, processing, importing and
analyzing the traffic, in order to automate the entire process,
simplifying and increasing the use of these interceptions in
investigations.
Key-words — Internet traffic interception, lawful interception,
NFAT, network traffic, sniffer.
Resumo — Este artigo apresenta os aspectos jurídicos e técnicos
e as dificuldades envolvidas nas interceptações de conexões de
internet para fins de investigação criminal no Brasil. Propõe uma
infraestrutura central para recebimento do tráfego interceptado
e ferramenta para obtenção, tratamento, importação e análise
do mesmo a fim de automatizar todo o processo, simplificando e
aumentado o uso da interceptação de internet nas investigações.
Palavras Chave — interceptação de internet, interceptação legal,
NFAT, tráfego de rede, sniffer.

1. Introdução
A interceptação de comunicação de dados para fins de
prova em investigação criminal e em instrução processual
é prevista pela legislação brasileira. Para se utilizar deste
artifício essencial para o sucesso de muitas investigações nos
dias de hoje, os Órgãos de Investigação Criminais Brasileiros
(OICB) necessitam, além de infraestrutura de software e
hardware, metodologia adequada para a produção de provas
para que não venham a ser questionadas na esfera judicial.
Diferentemente da interceptação de comunicações
telefônicas, que é regida pela mesma lei e já se encontra bem
sedimentada nos OICBs, tem se encontrado dificuldade para
obter soluções informatizadas para a análise de interceptação
telemática, mais especificamente a interceptação de conexão

* Este trabalho foi financiado pelo Ministério da Justiça - Departamento de
Polícia Federal - Diretoria Técnico-Científica sob o contrato n° 17/2008
com a Universidade de Brasília
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à internet, considerando os aspectos legais e técnicos da
casuística brasileira.
A falta de normatização para a disponibilização dos dados
trafegados e a incompatibilidade das ferramentas de análise
com os dados recebidos tornam complexos os procedimentos
de investigação, inibindo seu uso em larga escala nos OICBs.
O presente trabalho visa apresentar os aspectos jurídicos
envolvidos, os aspectos técnicas considerando as formas de
disponibilização do tráfego dos principais provedores de
serviço de conexão à internet brasileiros (operadoras), os
métodos de investigação utilizados e propor soluções para
simplificar o uso da interceptação telemática e aumentar seu
uso nas investigações criminais.
Este trabalho está organizado como segue: nas seções II,
III e IV é apresentada a situação atual, com seus aspectos
jurídicos, aspectos técnicos e metodologia de investigação
em uso com as ferramentas disponíveis, respectivamente.
Nas seções V, VI e VII são apresentadas as contribuições
deste artigo: as duas ferramentas propostas (Servidor e
Cliente de Interceptação Telemática) e a nova metodologia de
investigação com o uso das mesmas. A conclusão e trabalhos
futuros estão na seção VIII.
2. ASPECTOS JURÍDICOS
A interceptação telefônica e de dados (telemática) é
prevista pela legislação brasileira como meio legal de prova
em processos criminais. Era inicialmente regida pelo Código
Brasileiro de Comunicações (Lei nº 4.117/1962 [1]), depois
pela Constituição de 1988 [2] e pela Lei da Interceptação (Lei
nº 9.296/1996 [3]). Em 2008, o CNJ publicou a Resolução Nº
59/2008 [4] a fim de disciplinar e uniformizar procedimentos.
No momento tramitam no Congresso Nacional projetos
modificando a Lei nº 9.296/1996.
A. Constituição de 1988
No seu artigo 5º (trata dos direitos e garantias fundamentais
e direitos e deveres individuais e coletivos) inciso XII, a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
estabelece:

“É inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial,
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para
fins de investigação criminal ou instrução processual
penal.” [1]
Este inciso concede ao cidadão o direito ao sigilo de
suas comunicações telefônicas e de dados, dentre outras,
relativisando-o quando seu uso for para fins criminais. O inciso
indica ainda que uma lei deve ser editada regulamentando
em quais situações esse direito pode ser “quebrado” mediante
ordem judicial.
O artigo 5º é uma cláusula pétrea, ou seja, só pode ser
modificado com a convocação de uma Assembléia Constituinte.
B. Lei da Interceptação (Lei nº 9.296, de 1996)
Somente após oito anos da promulgação da Constituição
de 1988 foi regulamentado o seu inciso XII do artigo
5º através da sanção da Lei da Interceptação (lei nº
9296/1996).
A Lei da Interceptação trata da interceptação telefônica e
telemática e estabelece, dentre outras providências, que:
•
•
•
•
•
•
•

Dependerá de ordem de juiz competente (art. 1º);
Apenas para crimes com pena superior a detenção (art.
2º inciso III);
Pode ser requerida por autoridade policial ou ministério
público (art. 3º incisos I e II);
Decisão judicial deve ser fundamentada, de no máximo
15 dias, renovável uma vez (art. 5º);
Resultado relatado ao juiz em auto circunstanciado (art.
6º §2º);
Autoridade policial poderá requisitar serviços técnicos
especializados às concessionárias de serviço público
(art. 7º);
Constitui crime realizar interceptações sem autorização
judicial com pena de reclusão de dois a quatro anos e
multa (art. 10º).

C. Resolução nº 59/2008-CNJ
Em 2008, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “órgão
voltado à reformulação de quadros e meios no Judiciário,
sobretudo no que diz respeito ao controle e à transparência
administrativa e processual” [5], publicou a Resolução nº
59/2008 que “Disciplina e uniformiza as rotinas visando
ao aperfeiçoamento do procedimento de interceptação de
comunicações telefônicas e de sistemas de informática e
telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, a
que se refere a Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996” [4].
A Resolução nº 59/2008 trata de aspectos da movimentação
de documentos para garantir o sigilo das medidas judiciais e
estabelecimento de controles a fim de coibir abusos no uso
desse meio de prova.

D. Limitações
Tendo em vista as diversas tecnologias de acesso à internet utilizadas pelas operadoras (ADSL - Asymmetric
Digital Subscriber Line, VDSL - Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line, Cabo, GPRS - General Packet Radio
Service, WCDMA - Wideband Code Division Multiple
Access, HDSPA - High-Speed Downlink Packet Access,
EDGE - Enhanced Data Rates for GSM Evolution, WiMax
- Worldwide Interoperability for Microwave Access, etc.),
os OICBs normalmente requerem às operadoras que capturem o tráfego da conexão investigada e disponibilizem-no de forma automatizada, já que elas possuem domínio
da tecnologia utilizada e da complexidade de sua rede.
Infelizmente não há qualquer norma brasileira que estabeleça como deve ser entregue esse tráfego. Com isso,
as operadoras disponibilizam os dados interceptados da
forma mais simples considerando sua tecnologia e seus
técnicos sem qualquer padronização, ficando os OICBs
com a obrigação de se adequar as especificidades de cada
operadora.
3. aspectos técnicos
No Brasil existe uma concentração de clientes de acesso à
internet em grandes operadoras (99% em 3G [6] e 88% em
banda larga [7]), que já possuem pessoal especializado e
método definido de disponibilização do tráfego interceptado
de uma conexão de internet investigada para os OICBs.
Neste item são apresentadas as formas de entrega do tráfego,
formatos de arquivos e de pacotes adotados pelas principais
operadoras e ferramentas utilizadas pelos OCIBs para análise
do tráfego.
E. Formas de entrega do tráfego
As principais operadoras brasileiras entregam o tráfego
capturado em três formas, aqui categorizados como SFTPServer, SFTPClient e espelhamento de tráfego.
1) SFTPServer
Na forma SFTPServer (Fig. 1), a operadora fornece em
seu servidor de interceptação uma conta de um servidor
SFTP (Secure File Trasnfer Protocol) ou SCP (Secure
CoPy) por conexão interceptada, onde ficam disponíveis
para download arquivos de captura (arquivos contendo
o pacotes de rede coletados) referentes ao tráfego
de rede da conexão alvo. Os arquivos de captura são
limitados a determinado tamanho (ex: 20MB) e possuem
nomenclatura sequencial.
O servidor SFTP é configurado para que o arquivo ativo
(arquivo que ainda encontra-se aberto para gravação de
novos pacotes coletados e que não alcançou o tamanho
limite) possa ser baixado e com função de continuação
de download ativo, o que permite que a qualquer tempo
o investigador possa acompanhar os últimos passos do
investigado.
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da operadora
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Servidor de interceptação da
operadora
(IP fixo, programa
“encapsulador de pacotes”)

Figura 3. Entrega Espelhamento de Tráfego

Figura 1. Entrega SFTPServer

Como os pacotes são capturados e armazenados dentro da
rede da operadora e os arquivos de captura são apagados pelo
investigador apenas depois de copiados, essa é forma mais
confiável de entrega (menor perda de pacotes trafegados).
2) SFTPClient
Na forma SFTPClient (Fig. 2), a operadora coleta em seu
servidor de interceptação os pacotes de rede da conexão alvo
em pequenos arquivos de captura (normalmente 50KB ou
500KB e ainda por tempo limite de 30 segundos) e os envia
(upload) para uma conta em servidor SFTP disponibilizado
pelo OICB.
Pacotes IP

F. Formatos de arquivo de captura
As operadoras que entregam o tráfego interceptado em
forma de arquivo utilizam os formatos de arquivo de captura
pcap [8], Snoop [9] e ETSI [11].
4) Pcap
Pcap é um formato de arquivo para salvar pacotes de rede
capturados que se tornou padrão de fato. O arquivo possui
um cabeçalho global seguindo por zero ou mais registros de
pacotes. Cada registro de pacote possui um cabeçalho e o
pacote de rede capturado.
5) Snoop

internet
U p lo a d de arquivos
de captura
Conexão de internet
monitorada

Servidor de interceptação
da operadora
(IP fixo, programa s n iffe r e
programa cliente SFTP)

Computador de
investigação
(IP Fixo, programa
servidor SFTP e programa
de análise)

Figura 2. Entrega SFTPClient

Arquivos de captura que não puderem ser entregues após
determinado número de tentativas são desprezados pela
operadora, devendo o OICB utilizar equipamentos e conexões
de internet confiáveis sob risco de perda de informações.
3) Espelhamento de tráfego
Na forma espelhamento de tráfego (Fig. 3), a operadora
configura seu servidor de interceptação para gerar cópia
de todos os pacotes de rede que trafegam pela conexão
alvo e enviá-los para o OICB. O pacote de rede original é
encapsulado em um novo pacote de rede que tem como
endereço de origem o IP do equipamento da operadora e
como endereço de destino o IP do servidor do OICB.
Nesta forma não há buferização no envio nem confirmação
de entrega dos pacotes. Então a premissa básica é que a
conexão de internet do OICB tenha banda superior à soma
das bandas de subida e descida da conexão interceptada, o
que mesmo assim não garante o recebimento de todos os
pacotes, já que na rota entre o servidor da operadora e o do
OICB pode haver congestionamento.
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Computador de
investigação
(IP Fixo, programa s n iffe r
e programa de análise)

Snoop é um formato de arquivo de captura utilizado
pelo programa de mesmo nome da Sun. O formato está
documentado na RFC 1761 [9].
Assim como o formato pcap, o Snoop possui um cabeçalho
global seguindo por zero ou mais registros de pacotes. Cada
registro de pacote possui um cabeçalho e o pacote de rede
capturado.
6) ASN.1 – ETSI
O formato de arquivo de captura padronizado pelo
European Telecommunication Standards Institute (ETSI) é
uma estrutura de dados ASN.1 (Abstract Syntax Notation
One) [10] descrita no documento ETSI TS 102 232-3 [11].
G. Formatos dos pacotes
Os pacotes contidos em arquivos de captura entregues
pelas operadoras, ou mesmo capturados pelo OICB
quando são entregues na forma “espelhamento de tráfego”,
possuem geralmente um ou mais cabeçalhos de enlace. Os
cabeçalhos de enlace Ethernet, LCC, PPPoE e VLAN, bem
como uma combinação entre eles, são os normalmente
encontrados.
Além do cabeçalho de enlace, algumas operadoras
entregam os pacotes IPs interceptados encapsulados dentro
de outro pacote IP (exemplo Fig. 4 [12]). Os encapsulamentos
IP/UDP, Juniper [12], PCLI [13] e TZSP [14] e IP/GRE [15]
são os utilizados pelas operadoras brasileiras.

Figura 4. Encapsulamento IP Juniper

H. Programas de Análise de Tráfego
As ferramentas de análise forense de tráfego de rede
(NFAT - Network Forensics Analisys Tool) são programas que
permitem uma visualização de alto nível de dados coletados,
focando na análise da camada de aplicação (e-mails, páginas
web, VOIP (Voice Over IP), comunicadores instantâneos,
etc.) [16]. São diferentes de ferramentas de segurança e
monitoramento de rede (NSM - Network Security and
Monitoring) tais como Wireshark [17] e Tcpdump [18], que
embora possam ajudar na análise forense, são desenvolvidas
para serem usadas por especialistas de segurança de rede [19].
Nas investigações são comumente utilizado um conjunto
de NFATs, tais como os programas Netresec NetworkMiner
[20] e NetWitness Investigator [21], destacando-se o Tamos
NetResident [22] pela sua facilidade de uso por usuários
leigos e a decodificação de diversos de protocolos.
I. Limitações
A entrega dos dados é a etapa mais crítica do processo,
que dependendo da forma implementada pode levar a perda
de informações. Embora a solução SFTPServer seja a mais
segura no ponto de vista da entrega garantida, ela esbarra em
questionamentos jurídicos de muitas operadoras, que alegam
que sua obrigação legal é de apenas entregar o dado, não devendo
armazená-lo, fazendo analogia com a interceptação telefônica.
Na solução SFTPClient o armazenamento da informação é
por um tempo mínimo, ou seja, apenas uma buferização para
evitar a perda dos dados até que ele seja enviado para o OICB,
apresentando como desvantagem a geração de uma quantidade
imensa de pequenos arquivos de captura, tornando seu
gerenciamento complexo. A solução espelhamento de tráfego
é a menos recomendada, pois é a mais suscetível em perda de
pacotes. O ideal neste caso é o OICB instalar equipamento para
capturar os pacotes dentro da rede da operadora e disponibilizálos remotamente através de um servidor SFTP.

A diversidade de formatos de captura é um complicador,
pois nem todas as NFATs suportam os formatos Snoop e
ETSI, enquanto o formato pcap é praticamente universal.
Para conversão de formatos, pode ser utilizado o programa
editcap, que faz parte do pacote Wireshark.
Os diversos formatos de pacotes também adicionam
complexidade ao processo, já que as NFATs suportam
normalmente apenas pacotes IP com enlace Ethernet e sem
encapsulamento IP, que deveria ser o padrão de entrega pelas
operadoras. Ferramentas como a Bittwiste [23] podem ser
usadas para retirar ou modificar a camada de enlace e para
remover encapsulamentos IP quando estes não gerarem
fragmentação dos pacotes IP.
As NFATs utilizadas não tem se mostrado muito eficientes
para uso nas investigações nos OICBs, pois:
•
•

•
•
•

•

Não suportam os formatos de arquivo e de pacotes
enviados pelas operadoras brasileiras.
A importação de arquivos de captura deve ser gerenciada
pelo investigador, trabalho que seria facilitado caso
fosse possível indicar uma pasta local a ser varrida pela
ferramenta, importando os arquivos novos de tempos
em tempos de forma automática.
A não decodificação de diversos protocolos importantes
para determinadas investigações, tais como chats via
web e webmails brasileiros.
Demoram receber atualização, deixando de decodificar
comunicações quando aplicações proprietárias sofrem
alteração de protocolo.
Não permitem o desenvolvimento de novos filtros
(decodificadores de protocolos) nem integração com
outras ferramentas, por se tratarem de tecnologia
proprietária.
Ausência de comandos simples para classificação
de itens quanto sua importância e geração de
relatórios.
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4. Metodologia de invetigação
A metodologia de investigação utilizando interceptação
de internet observado em um OICB pode ser dividida
basicamente em três fases (Fig. 5):

A. Metodologia
“SFTPServer”

de Investigação com Entrega

Para uma interceptação de uma conexão de uma operadora
que fornece os arquivos na forma “SFTPServer” temos os
seguintes Procedimentos Iniciais:
1)

2)

3)

Envio de mandado: investigador encaminha para
a operadora pedido de interceptação telemática
da conexão de internet vinculada ao investigado,
acompanhado de mandado judicial.
Configuração remota: operadora cria conta SFTP em
seu servidor de interceptação; configura programa
de captura para armazenar os pacotes que trafegam
na conexão solicitada em arquivos de captura de
determinado tamanho (20MB normalmente) na pasta
home da conta SFTP criada; informa dados de acesso
aos arquivos (IP/porta/usuário/senha).
Configuração local: investigador configura programa
cliente SFTP e cria pastas “não importados” e “já
importados” para armazenamento de arquivos de
captura.

Uma vez iniciada a interceptação, os seguintes Procedimentos Rotineiros são realizados:
1)
Figura 5. Metodologia de Investigação

1)

2)

3)

Procedimentos Iniciais: o processo inicia-se com a
emissão por juiz competente de mandado judicial
de autorização de afastamento de sigilo telemático
com validade de quinze dias. Este mandado deve ser
encaminhado à operadora fornecedora da conexão de
internet do investigado juntamente com informações
para estabelecimento da comunicação para obtenção do
tráfego. Com as informações repassadas pela operadora,
são realizadas as configurações dos programas e
equipamentos na estação de trabalho de análise.
Procedimentos Rotineiros: são iniciados tão logo os
dados interceptados comecem a ser entregues pela
operadora e são realizados em intervalos de tempos
regulares. Conforme análise de risco do investigado,
esses procedimentos necessitam serem feitos
continuamente, pois o acompanhamento dos passos do
investigado quase em tempo real pode ser crucial para
a investigação. Nesta fase são realizadas a obtenção,
tratamento, importação e análise do tráfego.
Procedimentos Finais: uma vez vencido ou por vencer o
mandado judicial, deve-se confeccionar relatório chamado
de auto circunstanciado contendo análise das informações
obtidas. No relatório deve-se sugerir pela prorrogação ou
não do mandado, que será analisada pelo juiz. Juntamente
com o relatório, deve-se encaminhar todo o tráfego obtido
com o devido tratamento para sua preservação.

Os Procedimentos Iniciais e os Procedimentos Rotineiros
variam dependendo da forma de entrega do tráfego adotado
pela operadora, sendo que os Procedimentos Finais são
uniformes.
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2)

3)

4)

Obtenção: investigador, utilizando o programa cliente
SFTP, faz download dos arquivos ainda não baixados
do servidor da operadora (para saber qual foi o
último arquivo baixado, investigador verifica a pasta
“já importados”), exceto o arquivo de captura ainda
não finalizado (arquivo de captura não finalizado é o
arquivo ainda aberto pelo programa de captura que não
alçou o tamanho limite configurado), para a pasta local
“não importados”.
Tratamento: caso os arquivos de captura ou os pacotes
nele contidos sejam incompatíveis com o programa de
análise, o investigador executa programa de conversão
de formato ou de extração de cabeçalhos, gerando novos
arquivos de captura. Nessa situação o investigador utiliza
uma pasta “tratados” para armazenar os novos arquivos
gerados. Os arquivos originais devem ser preservados
para encaminhamento junto com o relatório de análise.
Importação: investigador, através de comando de
importação de arquivos de captura do NFAT, carrega
todos os arquivos da pasta “não importados” (ou
“tratados”, caso tenha sido necessário o procedimento
anterior) em ordem cronológica de criação. Após
carregados, os arquivos são movidos manualmente para
a pasta “já importados”.
Análise: investigador visualiza, em ordem cronológica,
as informações interpretadas pelo programa de análise
(páginas web acessadas, e-mails, conversas realizadas
em comunicadores instantâneos, etc.), e os itens que
julgar relevantes para a investigação são copiados para
relatório de análise, através da área de transferência do
sistema operacional; investigador anota a data/hora do
último item analisado para retomar o trabalho quando
mais arquivos estiverem disponíveis.

Ao fim do prazo de interceptação, os seguintes Procedimentos Finais são realizados:
1)

2)

Relatório: investigador revisa seu relatório, que é
montado durante os dias de validade do mandado,
fazendo buscas na ferramenta de análise pelos itens
anteriormente analisados a fim de complementar
informações nele contidas. No relatório, o investigador
também conclui pelo pedido de renovação ou
interrupção da interceptação.
Preservação: investigador gera mídia não regravável
com os arquivos de captura originais e calcula os seus
hashs, que são listados no relatório. A mídia passa a ser
anexo do relatório durante todo o processo legal.

B. Metodologia
“SFTPClient”

de Investigação com Entrega

Para uma interceptação de uma conexão de uma operadora
que fornece os arquivos na forma “SFTPClient” temos os
seguintes Procedimentos Iniciais:
1)

2)

3)

Configuração local: investigador cria pastas “não
importados” e “já importados” para armazenamento de
arquivos de captura; cria conta de usuário no programa
servidor SFTP instalado no computador de análise,
vinculando a pasta home dessa conta à pasta “não
importados”.
Envio de mandado: investigador encaminha para
a operadora pedido de interceptação telemática
da conexão de internet vinculada ao investigado,
acompanhado de mandado judicial, informando dados
de acesso (IP/porta/usuário/senha) para envio dos
arquivos de captura.
Configuração remota: operadora, em seu servidor
de interceptação, configura programa de captura
para armazenar os pacotes que trafegam na conexão
solicitada em arquivos de captura de tamanho pequeno
(50KB ou 500KB normalmente) em determinada pasta;
configura programa que varre esta pasta a cada intervalo
de tempo e os envia para a pasta home do usuário do
servidor SFTP informado pelo investigador. Após
enviados, os arquivos são imediatamente apagados do
servidor da operadora. O mesmo ocorre com arquivos
que não puderam ser enviados após determinadas
tentativas sem sucesso por problemas no servidor SFTP
informado.

Uma vez iniciada a interceptação, os seguintes procedimentos são feitos em intervalos regulares:
1)
2)
3)

Obtenção: arquivos de captura já são disponibilizados
na pasta “não importados” ao serem enviados pela
operadora.
Tratamento: mesmas considerações da metodologia em
IV-A.
Importação: além das considerações da metodologia
em IV-A, o investigador deve ter especial atenção,
pois no período entre o comando de importação e o
processo de movimentação, novos arquivos podem ter

4)

sido enviados pela operadora e, portanto, não devem ser
movidos para a pasta “já importados”.
Análise: mesmas considerações da metodologia em IVA.

Os Procedimentos Finais são os mesmos da metodologia
em IV-A.
C. Metodologia de Investigação com Entrega
“Espelhamento de Tráfego”
Para uma interceptação de uma conexão de uma operadora
que fornece os arquivos na forma “espelhamento de tráfego”
temos os seguintes Procedimentos Iniciais:
1)

2)

3)

Envio de mandado: investigador encaminha para
a operadora pedido de interceptação telemática
da conexão de internet vinculada ao investigado,
acompanhado de mandado judicial, informando o IP
para envio dos pacotes espelhados.
Configuração remota: operadora, em seu servidor
de interceptação, configura programa para copiar os
pacotes que trafegam na conexão solicitada para envio
para o IP informado (o pacote IP copiado é enviado
na área de dados de um pacote IP/GRE ou outro
encapsulamento onde o endereço de origem é o IP do
equipamento da operadora e o endereço de destino é o
IP informado pelo investigador); operadora informa ao
investigador o IP de origem dos pacotes;
Configuração local: investigador cria pastas “não
importados”, “desencapsulados” e “já importados” para
armazenamento de arquivos de captura; configura
programa de captura para armazenar os pacotes que
tem como IP de origem o IP informado pela operadora
em arquivos de captura de determinado tamanho
(10MB normalmente) na pasta “não importados”.

Uma vez iniciada a interceptação, os seguintes procedimentos são feitos em intervalos regulares:
1)
2)

3)

4)

Obtenção: arquivos de captura já são disponibilizados
na pasta “não importados” ao serem gravados pelo
programa de captura.
Tratamento: investigador executa programa de
desencapsulamento para retirar os cabeçalhos IP/GRE
ou outro encapsulamento. O programa lê os arquivos de
captura da pasta “não importados” (exceto o arquivo de
captura ainda não finalizado) e gera novos arquivos na
pasta “tratados”.
Importação: investigador, através de comando de
importação de arquivos de captura no programa de
análise, carrega todos os arquivos da pasta “tratados” em
ordem cronológica de criação dos arquivos originais. Os
arquivos originais correspondentes aos desencapsulados
são movidos manualmente para a pasta “já importados”
e os arquivos da pasta “tratados” são removidos.
Análise: mesmas considerações da metodologia em IV-A.

Os Procedimentos Finais são os mesmos da metodologia
em IV-A.
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D. Discussão

A. Servidor de Interceptação Telemática (SIT)

Os Procedimentos Iniciais são os mais complexos e
são comumente assistidos por técnico em Tecnologia
da Informação (TI), sendo os demais realizados por
investigadores especializados no crime sendo investigado
(corrupção, desvio de verbas públicas, tráfico de drogas,
roubo a bancos, homicídio, etc.), que nem sempre possuem
conhecimentos sólidos dessa área.

O SIT é composto basicamente por servidor com
armazenamento, conexão a internet, faixa de IPs fixos,
sistema operacional, software servidor SFTP e programa de
captura de pacotes (sniffer) (Fig. 6).
O SIT deve ser instalado no datacenter do OICB, sendo
visível através da internet para recebimento do tráfego e
da intranet do órgão para entrega do tráfego às unidades
descentralizadas.

Alguns Procedimentos Rotineiros (download de arquivos
de captura, conversão de formatos e desencapsulamento)
podem ser automatizados por programas ou scripts, mas
como as NFATs são programas comerciais fechados e
nem sempre permitem execução de comandos através de
programas externos, procedimentos manuais são exigidos, e
por conseqüência, sujeitos a falhas humanas.

A fim de minimizar a perda de pacotes pelo programa
de captura, é indicado o uso de, pelo menos, três interfaces
de rede (NICs – Network Interface Cards): a primeira
configurada com um IP público respondendo a conexões das
operadoras através da internet ao servidor SFTP, a segunda
configurada com um IP privado da intranet respondendo
a conexões da intranet ao servidor SFTP e a terceira
respondendo por uma faixa de IPs púbicos que terão como
destino pacotes “espelhados” de uma conexão alvo enviados
pelas operadoras.

A falta de uma padronização na disponibilização dos
dados interceptados pelas operadoras é o principal fator de
complexidade, pois são exigidas metodologias de investigação
diferentes para cada operadora, inibindo seu uso em uma
escala perecida com a usada na interceptação telefônica.

Como o SIT envolve o uso de programas de uso geral
(Sistema Operacional - SO, servidor SFTP e programa de
captura), ele pode ser implementado na plataforma de SO
escolhida pelo OICB .

5. Infraestrutura para recebimento de dados
Conforme discutido no item III - Aspectos Técnicos e
no item IV - Metodologia da Investigação, o recebimento
do tráfego interceptado pelas operadoras trata-se de etapa
complexa e sujeita a perda de dados.

B. Administração do SIT

Cabe observar que os OICBs possuem órgãos centrais
localizados nas capitais estaduais ou federal com funções
de gestão e normatização, sendo que as investigações são
realizadas pelas suas unidades descentralizadas responsáveis
pela circunscrição de local onde o crime é cometido.

O SIT deve ser administrado por equipe gestora
designada e formada por técnicos em TI, que atende
pedidos dos responsáveis pelas investigações das unidades
descentralizadas. O pedido inclui identificação da operadora
e cópia do mandado judicial de afastamento de sigilo de
comunicação de dados.

Neste item é proposto uma infraestrutura centralizada
para recebimento dos dados interceptados, aqui chamada
de Servidor de Interceptação Telemática (SIT), que objetiva
a padronização na entrega dos dados para a equipe de
investigação na forma SFTPServer, e como conseqüência
unificando a metodologia de investigação.

Caso a operadora indicada entregue os dados na forma
“SFTPClient”, a equipe gestora cria uma conta SFTP no
SIT e responde o pedido com as seguintes informações: IP
e porta do servidor SFTP, usuário e senha da conta criada.
O responsável pela investigação comunica a operadora da
autorização e os dados da conta SFTP para envio dos dados. A
SIT

Operadoras
“espelhamento
de tráfego”

Operadoras
“SFTPClient”

NIC1
Faixa de IPs
públicos

NIC2
IP público

Instâncias do
programa de
captura
(uma por IP
monitorado)

Servidor SFTP

NIC3
IP privado
Servidor SFTP

File System

Home
-Alvo1
-Alvo2
-AlvoN

Operadoras
“SFTPServer”

Figura 6. Servidor de Interceptação Telemática
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Unidades
descentralizadas

mesma conta SFTP será utilizada para obtenção dos arquivos
de captura pelos investigadores.
Caso a operadora indicada entregue os dados na forma
“espelhamento de tráfego”, a equipe gestora cria uma conta
SFTP no SIT, reserva um endereço IP da faixa de IPs públicos
e ativa um processo sniffer que captura todo o tráfego que
tem como IP destino o IP reservado gravando-o em arquivos
de captura na pasta home da conta SFTP criada. A equipe
gestora responde o pedido com as seguintes informações: IP
destino da interceptação e os dados da conta SFTP criada (IP
e porta do servidor SFTP, usuário e senha). O responsável
pela investigação comunica a operadora do mandado e o
IP para envio dos dados. A conta SFTP será utilizada para
obtenção dos arquivos de captura pelos investigadores.

as investigações envolvendo interceptações telemáticas,
melhorar seus resultados e aumentar seu uso.
A. Requisitos da NFAT
A partir da análise dos aspectos jurídicos e técnicos e
da metodologia empregada nas investigações, os seguintes
requisitos foram levantados para uma NFAT:
•
•

No caso das operadoras que entregam os dados na forma
“SFTPServer” não há a necessidade do uso do SIT, já que
a obtenção dos arquivos de caputra pode ser realizada
diretamente no servidor da operadora.

•

C. Benefícios

•

Além de cumprir seu objetivo de unificar a entrega de
dados interceptados para a equipe de investigação nas
unidades descentralizadas simplificando o processo, uma
infraestrutura centralizada como esta proposta apresenta
como benefícios:
•

•
•

Aproveitamento da infraestrutura centralizada
(datacenter com refrigeração, energia, segurança,
equipe especializada, etc.) e descentralizada (estações
de trabalho) e sua interligação (intranet), necessitando
apenas de investimento em servidor e conexão de
internet no datacenter, evitando investimentos em
diversas unidades descentralizadas.
Menores custos no investimento com conexão de
internet, já que o preço tende a ser mais baixo nas
capitais, além de disponibilidade de bandas maiores.
Parte mais complexa da interceptação (instalação e
configuração de programa servidor SFTP e de captura
de pacotes, configurações de rede e validação da
comunicação com as operadoras) passa a ser executada
por técnicos em TI qualificados.
6. Ferramenta para Obtenção,
Tratamento, Importação e Análise

Conforme discutido no item III - Aspectos Técnicos,
as NFATs disponíveis não têm atendido as necessidades
dos OICBs. No item IV – Metodologia da Investigação
foi apresentado que os Procedimentos Rotineiros, que
deveriam ser apenas a análise dos novos dados entregues,
acaba tendo que ser divido nas fases obtenção, tratamento,
importação e análise, devido a falta de compatibilidade com
a forma de disponibilização dos dados pelas operadoras
brasileiras.
Neste item é proposta uma nova NFAT, desenvolvida
com base em requisitos levantados, de forma a simplificar

•
•
•
•
•
•
•

•

Permitir a análise separada de várias conexões de
internet interceptadas em um mesmo computador.
Ter um módulo cliente SFTP integrado, que configurado
adequadamente, deve baixar os arquivos de captura do
servidor da operadora ou do SIT ainda não baixados, e
com função de continuação de download de arquivos
parcialmente baixados.
Ter como entrada uma pasta de arquivos de captura,
devendo processar todos os arquivos nela existentes de
tempos em tempos em ordem cronológica, mantendo
registro dos arquivos já processados e arquivos
processados parcialmente.
Ser independente do SIT, permitindo seu uso integrado
com um programa de captura gravando os pacotes de
rede em arquivos de captura, com um servidor SFTP
que recebe os arquivos de captura da operadora ou ainda
alimentado manualmente com arquivos de captura na
sua pasta de leitura.
Reconhecer os formatos de arquivo de captura pcap,
Snoop e ASN.1 – ETSI.
Reconhecer os pacotes IPs encapsulados com enlaces
Ethernet, LCC, PPPoE e VLAN e combinações entre
eles.
Reconhecer os pacotes IPs encapsulados em pacotes de
rede IP/UDP, Juniper, PCLI e TZSP e IP/GRE tratando
adequadamente a fragmentação gerada.
Permitir a análise do tráfego interceptado quase que em
tempo real.
Reconhecer fluxos TCP e UDP fragmentados em
diversos arquivos de captura.
Possuir tanto interface gráfica quanto por linha de
comando, permitindo automatização de tarefas através
de scritps.
Permitir a integração com módulos externos de
reconhecimento de protocolos de aplicação (filtros)
provendo uma interface de fácil leitura dos fluxos TCP
e UDP.
Reconhecer, através de módulos Filtros, pelo menos
os protocolos abertos HTTP, POP, SMTP e RTP,
mensagens enviadas ou lidas e seus anexos através dos
principais serviços de webmail utilizados no Brasil,
conversas realizadas pelos principais aplicativos de
mensagens instantâneas e suas versões web e nas redes
sociais mais utilizadas.

Os requisitos definidos para os módulos Filtros são:
•

Gerar um ou mais objetos (registros no banco de dados
de informação interceptada reconhecida) apontando
para arquivos a serem gerados no sistema de arquivos,

37

Estação de análise
CLIT
SIT

Operadoras
“SFTPServer”

Operadoras
“SFTPClient”

BD Alvo
Programa
Importador
/ Cliente
SFTP

Programa
Importador

File
system

Programa
Analisador

Usuário

File
System

Servidor SFTP

Instâncias do
programa de
captura
(uma por IP
monitorado)

Legenda
Arquivos de captura
Pacotes IP
Metadados
Arquivos

Operadoras
“espelhamento
de tráfego”

Interface Web

Figura 7. Cliente de Interceptação Telemática (CLIT)

•

prevendo sua exibição em navegador web, quando
reconhecer o seu protocolo a partir de um fluxo.
Incorporar, quando possível, parametrização para
classificação automática de relevância para análise dos
objetos.

de captura (opcional), a pasta local dos arquivos de captura e
o banco de dados a ser alimentado.
Possui os seguintes módulos (Fig. 8):
•

Os requisitos definidos para a interface de análise:
•

•
•
•
•

Ter interface gráfica simples, nos moldes das ferramentas
de interceptação telefônica, que exiba tabela com os
metadados dos objetos reconhecidos, exiba o conteúdo
do objeto selecionado em uma interface web,
Possibilitar classificação quanto à relevância para a
investigação e de inserção de comentário ao objeto
selecionado;
Possibilitar análise em ordem cronológica com fácil
identificação do ponto em que foi interrompida a
análise anterior;
Ter, pelo menos, possibilidade de filtro pelos metadados
dos objetos;
Ter formas de exportação de um ou mais objetos
selecionados para elaboração de relatório de análise.

B. Cliente de Interceptação Telemática (CLIT)
A ferramenta desenvolvida para obtenção, tratamento,
importação e análise, aqui chamada de CLIT (Fig. 7), é
composta por dois programas: o Importador e o Analisador.
1) Programa Importador
O programa Importador é o responsável pela obtenção,
tratamento e importação dos arquivos de captura, alimentando
um banco de dados da conexão interceptada (alvo). Uma vez
configurado para determinada interceptação, funciona de
forma totalmente automática. Uma instância do programa
Importador deve ser executada por alvo, recebendo como
parâmetros os dados da conta SFTP onde estão os arquivos
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•

•

•
•

Coletor: obtêm os arquivos de captura de um servidor
SFTP, armazenando-os em uma pasta local. Seu uso é
opcional, já que os arquivos de captura podem já estar
disponíveis localmente através de um servidor SFTP ou
por um programa de captura.
Gerenciador de Arquivos: mantêm informações de quais
arquivos de captura da pasta local já foram processados,
parcialmente processados ou não processados. Garante
que os arquivos de captura serão processados em ordem
cronológica.
Extrator de Streams: lê os pacotes IP contidos nos
arquivos de captura e extrai os fluxos TCP e UDP dos
arquivos de captura gerando estruturas mais simples
de serem processadas, chamadas de “arquivos de fluxo”.
Reconhece os formatos de arquivo Pcap, Snoop e
ETSI, os enlaces Ethernet, LCC, PPPoE e VLAN e os
encapsulamentos IP/UDP, Juniper, PCLI e TZSP e IP/
GRE.
Gerenciador de Filtros: entrega os arquivos de fluxo
para os módulos filtros configurados.
Filtro: módulo que identifica determinado tipo de
protocolo de aplicação a partir de um arquivo de fluxo,
gerando como saída uma visualização de alto nível
para o usuário. Foram implementados filtros para os
protocolos abertos HTTP, POP, SMTP e RTP, para
protocolos proprietários de chat do Windows Live
Messenger [24]e Yahoo!Messenger [25], de e-mails e
seus anexos dos serviços de webmail Hotmail [26] e
Yahoo!Mail [27] e de chats através das redes sociais
Orkut [28] e Facebook [29]. Os Filtros ainda classificam
os objetos identificados como “Alerta”, “Normal”, “Sem
importância” através de políticas internas do módulo ou
configurações.

Importador
Módulo Coletor:
Baixa arquivos do
Servidor SFTP na pasta
“pcaps”

Servidor
SFTP

Módulo Gerenciador de
Arquivos:
Varre a pasta “pcaps”
buscando novos arquivos

Lista de
arquivos de
captura a
serem
processados

•
File system
Pasta “alvo/pcaps”

•
•

Módulo Extrator de
Streams: Lê arquivos da
pasta “pcaps” da lista e
gera arquivos de fluxo.

Lista de
arquivos de
fluxo captura
a serem
processados

File system
Pasta “alvo/str”

•

Filtro n

Filtro 3

Filtro 2

Filtro 1

Módulo Gerenciador de
Filtros: Chama filtros
passando arquivo de
fluxo. Filtros lêem
arquivos de fluxo e geram
arquivos e metadados.

•
BD “alvo/alvo.mdb”

File System
Pasta “alvo/dados”

•

baixados e reassume downloads de arquivos baixados
parcialmente.
É compatível com todos os formatos de arquivos de
captura e formatos de pacotes IPs encaminhados pelas
operadoras brasileiras.
Faz importação automática dos novos arquivos de
captura que forem gravados na sua pasta
Permite o acompanhamento quase que em tempo real
do investigado, já que processa arquivos de captura
abertos pelos programas de captura, guardando em
qual pacote parou de processar e reassumindo do
ponto de parada.
Permite o acompanhamento de várias interceptações
em uma mesma estação de trabalho, sem riscos
de importações de arquivos de captura de outra
interceptação.
Pré-classificação de objetos interpretados quanto a
sua relevância.
Ferramenta de análise com funções de visualização,
classificação e exportação de objetos interpretados.

Figura 8. Módulos do Programa Importador

2) Programa Analisador
O programa Analisador é o programa que permite ao
investigador abrir o banco de dados gerado pelo programa
Importador, a visualização e classificação das informações
interpretadas e a exportação para relatório.
Sua interface (Fig. 9) é composta basicamente por uma
tabela que exibe os metadados dos objetos extraídos (um
por linha) e um navegador de internet que exibe o conteúdo
do objeto, além de opções de filtragem de objetos a serem
exibidos na tabela.
Permite, através de menu de contexto ou teclas de atalho,
que o usuário classifique os objetos como “Importantes”
ou “Não Importantes”, além de anotações que podem ser
posteriormente buscadas. A exportação para relatório é
realizadas através de comando que gera uma imagem de cada
item selecionado para ser “colada” em um editor de textos.
C. Benefícios
Apesar de não decodificar uma grande quantidade de
protocolos e aplicações, o CLIT desenvolvido já pode ser
utilizado em na grande maioria das investigações, pois estas
objetivam normalmente a captura de comunicações entre
as pessoas investigadas (chats e e-mails), função essa já bem
desempenhada pela ferramenta.
O CLIT cumpre o seu objetivo maior, que é a simplificação
nas investigações, com a automatização dos processos e, em
conseqüência, redução nos erros humanos, já que:
•

Arquivos de captura não precisam ser baixados
manualmente, já que o CLIT possui um cliente
SFTP integrado que baixa apenas arquivos ainda não

Figura 9. Interface do Programa Analisador

Os módulos Filtros do CLIT precisam de manutenção periódica, pois serviços de webmail e aplicativos de comunicação
em geral recebem inovações cada vez mais freqüentes.
7. Metodologia de Investigação com SIT e CLIT
Com a utilização do SIT e o CLIT em um OICB, uma
metodologia de investigação mais simples passa a ser aplicada
dentro das fases de Procedimentos Iniciais, Rotineiros e Finais.
A. Procedimentos Iniciais
Os Procedimentos Iniciais variam dependendo da forma
de entrega de dados pela operadora. Para operadoras que
entregam na forma SFTPServer, as etapas são:
1)

Envio de Mandado: investigador encaminha para a
operadora pedido de interceptação telemática da conexão
de internet vinculada ao investigado, acompanhado de
mandado judicial.
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2)

3)

Configuração Remota: operadora cria conta SFTP em
seu servidor de interceptação; configura programa
de captura para armazenar os pacotes que trafegam
na conexão solicitada em arquivos de captura de
determinado tamanho (20MB normalmente) na
pasta home da conta SFTP criada; informa dados de
acesso aos arquivos (IP/porta/usuário/senha).
Configuração Local: investigador cria pasta para
a nova interceptação e configura programa o CLIT
com as informações da conta SFTP e pasta criada.

Para operadoras que entregam na forma SFTPClient, as
etapas são:
1)
2)
4)

5)

6)

Pedido Conta SIT: investigador envia pedido de
criação de SFTP para interceptação identificando a
operadora.
Configuração SIT: equipe gestora do SIT cria conta
SFTP e informa dados de acesso (IP/porta/usuário/
senha).
Envio de mandado: investigador encaminha para
a operadora pedido de interceptação telemática
da conexão de internet vinculada ao investigado,
acompanhado de mandado judicial, informando
dados de acesso (IP/porta/usuário/senha) para envio
dos arquivos de captura.
Configuração remota: operadora, em seu servidor
de interceptação, configura programa de captura
para armazenar os pacotes que trafegam na conexão
solicitada em arquivos de captura de tamanho
pequeno (50KB ou 500KB normalmente) em
determinada pasta; configura programa que varre
esta pasta a cada intervalo de tempo e os envia para a
pasta home do usuário do servidor SFTP informado
pelo investigador. Após enviados, os arquivos são
imediatamente apagados do servidor da operadora.
O mesmo ocorre com arquivos que não puderam ser
enviados após determinadas tentativas sem sucesso
por problemas no servidor SFTP informado.
Configuração Local: investigador cria pasta para
a nova interceptação e configura programa o CLIT
com as informações da conta SFTP e pasta criada.

Para operadoras que entregam na forma espelhamento de
tráfego, as etapas são:
1)
2)

3)
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Pedido Conta SIT: investigador envia pedido de criação
de SFTP para interceptação identificando a operadora.
Configuração SIT: equipe gestora do SIT cria conta
SFTP, reserva um IP da faixa disponível e ativa
programa de captura para gravar os pacotes destinados
ao IP reservado na pasta home da conta SFTP criada.
Informa dados de acesso (IP/porta/usuário/senha) e
IP para envio dos pacotes espelhados.
Envio de mandado: investigador encaminha para
a operadora pedido de interceptação telemática
da conexão de internet vinculada ao investigado,
acompanhado de mandado judicial, informando o IP
para envio dos pacotes espelhados.

4)

5)

Configuração remota: operadora, em seu servidor
de interceptação, configura programa para copiar
os pacotes que trafegam na conexão solicitada para
envio para o IP informado (o pacote IP copiado é
enviado na área de dados de um pacote IP/GRE ou
outro encapsulamento onde o endereço de origem é
o IP do equipamento da operadora e o endereço de
destino é o IP informado pelo investigador);
Configuração Local: investigador cria pasta para
a nova interceptação e configura programa o CLIT
com as informações da conta SFTP e pasta criada.

B. Procedimentos Rotineiros
Os Procedimentos Rotineiros passam a ser compostos por
apenas uma etapa, já que as etapas de Obtenção, Tratamento
e Importação são realizadas de forma automática pelo
programa Importador do CLIT:
1)

Análise: investigador filtra os objetos ainda não
classificados, visualiza em ordem cronológica as
informações interpretadas pelo programa de análise
(páginas web acessadas, e-mails, conversas realizadas
em comunicadores instantâneos, etc.), classifica os itens
analisados como “Importantes” ou “Não Importantes”
para a investigação e registra anotações pertinentes.

C. Procedimentos Finais
Os Procedimentos Finais, realizados no final do prazo de
interceptação, continua a apresentar as etapas de Relatório e
Preservação, sendo que a última permanece como era:
1)

2)

Relatório: investigador, através de comando no
CLIT, seleciona todos os objetos marcados como
“Importantes”, exportá-os como imagens e colá-las no
editor de textos, registra seus comentário, podendo
realizar novas buscas nos metadados dos objetos no
CLIT afim de localizar novas informações relevantes.
No relatório, o investigador também conclui pelo
pedido de renovação ou interrupção da interceptação.
Preservação: investigador gera mídia não regravável
com os arquivos de captura originais e calcula os seus
hashs, que são listados no relatório. A mídia passa a ser
anexo do relatório durante todo o processo legal.

D. Discussão
Os Procedimentos Iniciais continuam variando
dependendo da forma de entrega de dados pela operadora
apenas nas suas etapas burocráticas (envio e recebimento de
pedidos e mandados), já que a etapa de Configuração Local
(etapa técnica) passa a ser única, podendo ser facilmente
realizada por investigador sem conhecimentos sólidos de TI.
Nos Procedimentos Rotineiros, que é a fase repetitiva
do processo e, portanto, mais desgastante para o usuário,
não existem mais as etapas de Obtenção, Tratamento e
Importação, já que o CLIT faz download dos arquivos de
captura, é compatível com os formatos de arquivos e pacotes

enviados pelas operadoras brasileiras e faz o gerenciamento
de arquivos importados/não importados de forma
automática. A etapa de Análise também é simplificada, já
que o CLIT permite que o investigador selecione todos
os objetos ainda não classificados, ou seja, o ponto em
parou sua análise, evitando que o investigador necessite
anotar o seu ponto de parada. Na Análise também não há
mais a necessidade de ficar montando o relatório, já que o
CLIT permite a classificação dos objetos e a anotação de
informações pertinentes, que poderão ser recuperadas na
etapa de Relatório dos Procedimentos Finais.
Nos Procedimentos finais a etapa de relatório é simplificada,
pois o investigador pode, através de comando no CLIT,
selecionar todos os objetos marcados como “Importantes”,
exportá-los como imagens e colá-las no editor de textos.
Portanto, uma análise comparativa da metodologia
de investigação anterior utilizando as ferramentas antes
disponíveis e a metodologia utilizando o SIT e o CLIT
propostos é que melhor demonstra o poder dessas duas novas
ferramentas. As dificuldades técnicas passam a ser assumidas
por técnicos em TI e as ferramentas disponibilizadas e
o investigador passa a executar apenas suas atribuições
originais que são de solicitar quebra de sigilo, analisar os
dados recebidos e relatar o encontrado.
8. Conclusão e Trabalhos Futuros
O uso mais freqüente de interceptações de conexão
de internet nas investigações criminais passa por dois
desafios: a padronização da disponibilização dos dados
interceptados pelas operadoras e o desenvolvimento
ou adequação de ferramentas considerando a realidade
brasileira.
A padronização na disponibilização dos dados pelas
operadoras com forma de entrega SFTPServer, arquivos
em formato pcap contendo pacotes IP não encapsulados
apenas com enlace Ethernet é a solução ideal sob o ponto
de vista das OICBs, pois apresenta a melhor confiabilidade
na entrega do tráfego, maior compatibilidade com as
NFATs disponíveis no mercado e menor complexidade na
metodologia de investigação. Sensibilizar a Agência Nacional
de Telecomunicações (ANATEL) para editar uma norma
com prazo para que as operadoras possam se adequar seria o
caminho mais curto para obter para obter essa padronização
desejada, ou outra que a unifique.
Neste artigo foi apresentada ainda uma infraestrutura
central para recebimento de tráfego (SIT) que simplifica
a metodologia de investigação (Procedimentos Iniciais e
etapa Obtenção dos Procedimentos Finais), pois unifica
a forma de obtenção dos dados SFTPServer para unidades
descentralizadas, tirando do investigador a etapa técnica mais
complexa, que é a configuração de programas servidor SFTP
e de captura de tráfego.
Também foi apresentada uma ferramenta para obtenção,
tratamento, importação e análise de dados interceptados

(CLIT) adequada aos aspectos técnicos envolvidos na
disponibilização do tráfego pelas operadoras brasileiras (forma
de entrega e formato de arquivos e pacotes) simplificando
ainda mais a metodologia de investigação (Procedimentos
Rotineiros e etapa Relatório dos Procedimentos Finais), pois
elimina diversas etapas complexas e possui funções de análise
(pré-classificação, marcação de itens examinados quanto
à relevância e exportação para relatório) inexistentes nas
NFATs até então utilizadas.
Embora as ferramentas apresentadas sejam independentes,
seu uso combinado exige pequeno investimento e potencializa
o uso mais frequente da interceptação de internet nas
investigações.
Como trabalho futuro sugere-se o desenvolvimento de
filtros para o CLIT que decodifiquem protocolos FTP, IRC,
IMAP, comunicações realizadas em outros aplicativos de
comunicação instantânea, redes sociais, webmails, chats via
web e aplicativos para dispositivos móveis.
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Resumo — Houve um grande aumento da demanda pela
realização de exames periciais para a identificação de atividades
criminosas realizadas através do compartilhamento de arquivos
por redes peer-to-peer (P2P), principalmente de material
envolvendo a exploração sexual de crianças e adolescentes. O
eMule é um dos programas P2P mais utilizados no Brasil e
representa uma significativa parcela dos casos identificados
de disponibilização e divulgação de material envolvendo
pornografia infantojuvenil. Neste trabalho, são detalhados
alguns vestígios deixados pelo aplicativo P2P eMule, os
quais permitem a comprovação da materialidade delituosa.
Com os resultados apresentados neste trabalho é possível o
desenvolvimento de ferramentas para automatizar a tarefa de
captura de dados do eMule, o que pode facilitar o procedimento
pericial de comprovação de crimes cometidos através de
compartilhamento de arquivos via rede P2P.
Palavras-chave — eMule; KAD; eD2k; perícia em informática;
informática forense; ponto-a-ponto; P2P

1. Introdução
O eMule é um aplicativo peer-to-peer (P2P) de compartilhamento de arquivos criado para ser executado em sistemas
operacionais Microsoft Windows. Seu desenvolvimento foi
iniciado em maio de 2002, por Hendrik Breitkreuz (também
conhecido como Merkur), como uma alternativa ao programa eDonkey. Embora tenha sido baseado no eDonkey, foram implementadas tantas funcionalidades que é possível
afirmar que se trata de um sistema totalmente novo [1].
O eDonkey, um aplicativo P2P criado pela empresa MetaMachine, foi lançado em 2000 e possuía algumas vantagens
sobre os programas P2P da época, como o Napster. Para
o desenvolvimento do eMule, foi realizado um processo
de engenharia reversa no protocolo de rede utilizado pelo
eDonkey, pois este protocolo era fechado e de propriedade
da empresa MetaMachine. Em 2006, a empresa MetaMachine, em decorrência de uma ação judicial, concordou em
parar de dar suporte à rede eD2k, utilizada pelo eDonkey, e
pagar à Recording Industry Association of America (RIAA),
entidade que representa grande parte da indústria fonográfica dos Estados Unidos, trinta milhões de dólares por infrações de direitos autorais.
O aplicativo utilizado para gerenciar a maioria dos
servidores do eMule é o eServer . Este aplicativo, distribuído
de forma gratuita, substituiu a versão desenvolvida
pela empresa MetaMachine. O eServer possui versões
compatíveis com diversos sistemas operacionais e diferentes

arquiteturas. Atualmente, o sítio oficial do eServer 1 não está
ativo.
A primeira versão do eMule (0.02) foi disponibilizada
em julho de 2002, mas ainda não era operacional. A partir
da versão 0.05a, lançada em agosto de 2002, este aplicativo
passou a apresentar as funcionalidades necessárias para a
troca de arquivos através de redes P2P.
Atualmente, o eMule é um software livre, distribuído
sob a GNU General Public License, e seu código-fonte é
disponibilizado no sítio oficial do aplicativo 2.
O código-fonte do eMule, escrito em Microsoft Visual
C++, foi utilizado para o desenvolvimento de diversos outros
aplicativos como o DreaMule, aMule, jMule, dentre outros.
A versão atual do eMule (0.50a), lançada em abril de
2010, apresenta diversas características, como o acesso às
redes eD2k e Kademlia (também conhecida como KAD),
compactação do conteúdo dos pacotes transferidos, sistema
de créditos para recompensar os clientes que disponibilizam
arquivos, utilização de técnicas de detecção de erros na
transferência de arquivos e a possibilidade de recebimento
simultâneo de partes do mesmo arquivo de clientes diferentes
(swarming) [2].
O restante deste artigo será apresentado da seguinte forma:
na Seção II discutimos aspectos de utilização do eMule; na
Seção III apresentamos o funcionamento do eMule; na Seção
IV descrevemos como é realizado o armazenamento de
dados no eMule; e finalmente, na Seção V, apresentamos as
conclusões e trabalhos futuros.
2. Utilização do emule
Até o início de 2011, haviam sido realizados mais de
500 milhões de downloads do eMule, segundo a lista do
SourceForge Top Downloads 3, tornando-o um dos aplicativos
P2P mais utilizados no mundo. O eMule foi responsável
por aproximadamente 17% do tráfego P2P na América do
Sul em 2008/2009, tendo milhões de usuários conectados
diariamente, compartilhando aproximadamente um bilhão
de arquivos [3].
O eMule foi o aplicativo P2P mais utilizado no Brasil em
2008, estando presente em 17,2% dos computadores [4].

1
2
3

http://lugdunum2k.free.fr/kiten.html
http://www.emule-project.net/
http://sourceforge.net/top/topalltime.php?type=downloads
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A utilização de aplicativos P2P para o compartilhamento
de arquivos pode ser legítima como, por exemplo, a
distribuição de software livre. Entretanto, também é possível
que o emprego desse tipo de aplicativo seja ilícito, como no
caso de distribuição de material envolvendo a exploração
sexual de crianças e adolescentes. De acordo com [5, 6]with
important consequences for child protection, policy making,
and internet regulation. However, cur- rent knowledge of
this activity remains very limited. We consider here a widely
used P2P system, eDonkey, and focus on two key statistics:
the fraction of paedophile queries entered in the system
and the fraction of users who entered such queries. We
collect hundreds of millions of queries, design and assess a
paedophile query detection tool, and use it to estimate these
statistics. We conclude that approximately 0.25% of queries
are paedophile, and that more than 0.2% of users enter
such queries. These statistics are by far the most precise and
reliable ever obtained in this domain.”, “author” : [ { “family” :
“Latapy”, “given” : “Matthieu” }, { “family” : “Magnien”, “given”
: “C.” }, { “family” : “Fournier”, “given” : “R.” } ], “containertitle” : “IEEE Infocom Mini-Conference”, “id” : “ITEM-1”,
“issued” : { “date-parts” : [ [ “2011” ] ] }, “note” : “<m:note/>”,
“page” : “1-24”, “title” : “Quantifying paedophile activity in
a large P2P system”, “type” : “paper-conference” }, “uris” : [
“http://www.mendeley.com/documents/?uuid=91e18400fcda-4819-843e-d841f3a7d492” ] }, { “id” : “ITEM-2”,
“itemData” : { “DOI” : “10.1016/S1353-4858(10, o eMule
é um dos principais meios de divulgação e transmissão de
arquivos contendo pornografia infantojuvenil, uma vez
que foram encontrados mais de 700.000 arquivos contendo
pornografia infantojuvenil compartilhados com a utilização
desse aplicativo.
Certamente, a ocorrência desse tipo de delito aumentou
com a disseminação do uso da Internet, pois aplicativos P2P
garantem a transferência de informações de forma fácil e
eficiente, auxiliando as atividades criminosas [6].
A experiência brasileira não é diferente. Diversas organizações como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a SaferNet, dentre outras, e entidades estatais, como o Ministério
Público e a Polícia Federal, estão engajadas no combate ao
compartilhamento de material envolvendo a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para atingir este objetivo, são
realizadas investigações que resultam em operações policiais
com o cumprimento de dezenas (eventualmente centenas) de
mandados de busca e apreensão [7].
Os artefatos periciais relacionados ao eMule (versão
0.50a), apresentados neste trabalho, foram identificados
através da análise do código fonte do aplicativo, de exames
no comportamento do aplicativo e de consultas à bibliografia
relacionada ao tema. Durante nossa pesquisa, foi encontrado
o estudo apresentado em [8], que descreve uma análise
sobre alguns arquivos utilizados pelo eMule. Entretanto, o
presente trabalho aprofunda o referido estudo, abrangendo
um número maior de arquivos e, portanto, acreditamos
que seja útil o compartilhamento dos resultados com a
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comunidade da área. O resultado do presente estudo também
foi aplicado em ocorrências reais de perícias relacionadas
ao compartilhamento e disponibilização de pornografia
infantojuvenil através de redes P2P, para a verificação de uso
do aplicativo no contexto específico.
3. Funcionamento do emule
Nesta seção serão apresentados os conceitos básicos
relacionados ao funcionamento do eMule.
A. Identificação do usuário do eMule (User ID)
Durante a primeira execução do eMule, é criado um
identificador do usuário denominado User ID. Esse
identificador, também chamado de User Hash, possui 16
bytes de tamanho e é composto de caracteres aleatórios,
com exceção do 6º e o 15º bytes que são, respectivamente, 14
(0x0E) 4 e 111 (0x6F).
B. Identificação da conexão do cliente do eMule
(Client ID)
O identificador do cliente (Client ID) possui quatro bytes
e é fornecido, em cada sessão, pelo servidor ao qual o cliente
do eMule se conecta. O Client ID é válido apenas enquanto
for mantida a conexão TCP com o servidor do eMule, ao
contrário do User ID, que é permanente. Sua função é indicar
se a comunicação entre clientes pode ser realizada de modo
adequado. Para tanto, o servidor tenta criar uma conexão
TCP com o cliente.
O Client ID pode ser dividido em identificação alta (High
ID) ou identificação baixa (Low ID). Um cliente recebe
um High ID se ele consegue receber conexões TCP de
entrada (incoming connections). Se o servidor não consegue
estabelecer uma conexão TCP com o cliente, é atribuído um
Low ID, criando várias restrições à utilização do eMule, pois
esse cliente não poderá ser contatado por outros clientes para
a transferência de arquivos. Dessa forma, clientes com Low
ID somente poderão receber dados de clientes com High
ID, pois um cliente com Low ID não conseguirá estabelecer
uma conexão TCP para transferência de arquivos com outro
cliente com Low ID.
Caso o cliente possa aceitar conexões TCP, a forma de
cálculo do Client ID, dado um endereço IP A.B.C.D, é a
seguinte: A + (28 * B) + (216 * C) + (224 * D).
Por ser baseado no endereço IP e calculado de forma
determinística, o High ID mantém-se o mesmo, caso o cliente
possua o mesmo endereço IP na próxima vez em que se
conectar, independentemente de qual servidor do eMule for
utilizado.
O Low ID, por sua vez, sempre será um número menor que
16777216 (0x1000000), e é atribuído de forma sequencial pelo
4

A notação 0x indica um valor hexadecimal.

servidor. Assim, na próxima vez que este cliente se conectar
a um servidor, provavelmente irá receber outro Client ID,
mesmo que mantenha o mesmo endereço IP.

f)

C. Identificação dos arquivos (File ID)
Para identificação dos arquivos, o eMule utiliza um
código hash baseado no conteúdo do arquivo, e não em seu
nome, como era feito pelo Napster. Essa mudança facilita a
identificação de alterações nos nomes dos arquivos realizadas
por usuários mal intencionados, pois o mesmo identificador
apontaria para diversos nomes diferentes.
Cada identificador de arquivos possui 16 bytes e é baseado
no algoritmo MD4. Os arquivos são divididos em pedaços
(chunks) de 9728000 bytes (9500KB ou 9,28MB) cada (caso
o tamanho não seja um múltiplo exato, o último pedaço é
menor que 9,28MB). Se o tamanho do arquivo for menor que
9,28MB, o identificador é o próprio hash MD4 do arquivo.
Caso seja maior, é calculado o hash MD4 de cada parte
(Part Hash) e os hashes são concatenados em uma sequência
denominada Hashset (também chamado de Hash List), sobre
a qual é calculado novamente o hash MD4, resultando no
identificador do arquivo.
D. Links do eMule (eD2k Links)
Para facilitar a distribuição de arquivos com seus identificadores, o eMule utiliza atalhos (links) especialmente criados para tal fim, denominados eD2k Links. Existem diversos
formatos desses atalhos, todos iniciando com a sequência de
caracteres “eD2k://|”. Abaixo são apresentados os principais:
a)

b)

c)

d)

e)

Formato básico: são informados o tipo do atalho
(para arquivos o tipo é “file”), o nome do arquivo,
tamanho e identificador do arquivo (File ID):
ed2k://|file|<nome>|<tamanho>|<identificador>|/
Formato com o Hashset: além dos itens anteriores,
também é informado o Hashset (após os caracteres
“p=” e com os hashes das partes (chunks) separados
por dois pontos), facilitando o processo de detecção
de corrupção de dados:
ed2k://|file|<nome>|<tamanho>|<identificador>|p=
<Hashset>|/
Formato com o Root Hash: contém o Root Hash
(após os caracteres “h=”), utilizado pelo sistema de
detecção de corrupção AICH, descrito adiante:
ed2k://|file|<nome>|<tamanho>|<identificador>|h=
<Root_Hash>|/
Formato informando as fontes (endereço IP): contém
o endereço IP e porta de comunicação do eMule de
uma ou mais fontes do arquivo, facilitando o processo
de recebimento:
ed2k://|file|<nome>|<tamanho>|<identificador>|/|s
ources,<IP:porta,IP:porta,IP:porta,...>|/
Formato informando as fontes (nome do host): contém
o nome do host, útil para computadores que não
possuem endereço IP fixo:

g)

h)

ed2k://|file|<nome>|<tamanho>|<identificado
r>|/|sources,<nome_do_host:porta,nome_do_
host:porta>|/
Formato informando as fontes (endereço HTTP): é
informado um endereço HTTP que contém as fontes
do arquivo (após os caracteres “s=”):
ed2k://|file|<nome>|<tamanho>|<identificador>|s=
<http://sitio_web.com.br/nome_do_arquivo>|/
Formato informando servidores do eMule: também
são utilizados links eD2k para indicar servidores.
Neste caso, é comunicado que o link é do tipo servidor
(“|server|”), em seguida são indicados o endereço IP
e a porta em que o servidor está sendo executado:
ed2k://|server|<IP>|<porta>|/
Formato para executar uma busca: este formato é
utilizado principalmente em navegadores da Internet.
Faz com que o eMule inicie uma busca pelo “termo_
busca”:
ed2k://|search|<termo_busca>|/

Um exemplo de atalho de um arquivo que contém o File
ID, o Hashset e o Root Hash, é apresentado abaixo. Nele, o
arquivo de nome “nome_do_arquivo” possui 10526543 bytes
de tamanho, sendo dividido em duas partes – a primeira,
com 9728000 bytes, produz como hash MD4 a sequência
hexadecimal
“BA8FF884DF69D835713ABB5842F91234”,
e a segunda, com 798543 bytes, produz a sequência
hexadecimal “B86D0A270DD948BA40DD38D6C9151E83”.
O cálculo do hash MD4 sobre a concatenação dessas
sequências hexadecimais produz o identificador do arquivo
“A6A726B45ECD9C88B49116FADFDC39F4” e o Root Hash
“4BEFWIRSL2NU5EVDL4FBZC3UDMUZZI2O”.
ed2k://|file|nome_do_arquivo|10526543|A6A726B45ECD9C
88B49116FADFDC39F4|p=BA8FF884DF69D835713ABB58
42F91234:B86D0A270DD948BA40DD38D6C9151E83|h=4B
EFWIRSL2NU5EVDL4FBZC3UDMUZZI2O|/
E. Detecção de arquivos corrompidos
O eMule emprega dois sistemas de identificação de arquivos
corrompidos: (1) Intelligent Corruption Handling (ICH) e (2)
Advanced Intelligent Corruption Handling (AICH).
a)

Intelligent Corruption Handling (ICH): sempre que
o eMule recebe uma parte de um arquivo (chunk), é
calculado o identificador dessa parte. Caso esteja correto,
essa parte é disponibilizada, de forma automática, para
outros clientes através da rede. Se o identificador estiver
incorreto, significa que a parte está corrompida, sendo
necessário baixá-la novamente. Para otimizar este
processo, o eMule baixa blocos de 180KB e calcula o
hash novamente. Esse processo continua até que o hash
esteja correto. A vantagem é óbvia – no melhor caso,
somente 180KB são baixados e, no pior caso, 9,28MB.
No entanto, o ICH possui alguns problemas: (1) não
consegue verificar blocos pequenos, somente partes de
9,28MB; (2) é ineficaz nos casos em que mais de um
segmento da mesma parte estiverem corrompidos.
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b)

Advanced Intelligent Corruption Handling (AICH):
para solucionar os problemas do ICH, foi desenvolvido o AICH. Neste sistema, cada parte de 9,28MB
é subdividida em 53 blocos (52 de 180KB e 1 de
140KB), sendo calculado sobre cada bloco, através
do algoritmo SHA1, o hash, denominado Block Hash.
Esse conjunto de hashes forma o nível mais baixo de
um Hashset AICH. Em seguida, é calculado o hash
de dois Block Hashes adjacentes, sendo gerado um
hash de verificação num nível acima do nível atual,
até chegar ao hash AICH da parte. Esse processo continua, calculando os hashes de verificação, até chegar-se a um único hash, denominado Root Hash.
O número de hashes de verificação por arquivo é
proporcional ao número de partes (chunks) desse arquivo,
sendo necessário calcular 108 hashes para cada parte de
9,28MB.
Caso esteja disponível toda a estrutura de hashes (Hashset
AICH), é possível a verificação de cada bloco para identificar
qual bloco está corrompido. Caso não esteja disponível o
Root Hash, o eMule escolhe aleatoriamente 10 clientes que
estão compartilhando esse arquivo e solicita o Root Hash. Se
pelo menos 92% dos clientes enviarem o mesmo Root Hash,
o eMule irá considerá-lo confiável e irá utilizá-lo para a
identificação de corrupção do arquivo recebido. O ideal é que
o Root Hash seja enviado no próprio eD2k link do arquivo.
Quando ocorre a detecção de corrupção de uma parte,
o eMule envia um pedido de um pacote de recuperação
(recovery packet) para outro cliente do eMule e que esteja
compartilhando esse arquivo. A escolha é realizada
aleatoriamente e é exigido que o cliente escolhido possua
o Hashset AICH completo, ou seja, os hashes de todos os
blocos, mais os hashes de verificação, até chegar ao Root Hash.

O pacote de recuperação contém os hashes dos blocos da
parte solicitada, bem como os hashes de verificação de toda a
árvore de hashes. Um diagrama de um pacote de recuperação
para um arquivo com quatro partes é apresentada na Figura 1.
Para aceitar o pacote de recuperação, é realizada uma
comparação do Root Hash recebido no pacote com o Root
Hash que o eMule havia considerado confiável. Se forem
idênticos, o eMule calcula os hashes dos 53 blocos para
identificar qual deles está corrompido e seleciona apenas esse
bloco para ser baixado novamente.
F. Compartilhamento de arquivos
O eMule utiliza duas pastas para o recebimento de arquivos. A
primeira, denominada Pasta de Arquivos Temporários, armazena os arquivos enquanto ainda não foram totalmente recebidos.
Quando os arquivos são completamente recebidos, são movidos, de forma automática, para a Pasta de Arquivos Completos.
Além de compartilhar o arquivo quando ele for
completamente recebido, o eMule compartilha, de forma
automática, as partes (chunks) do arquivo após terem sido
recebidas e verificadas se não estão corrompidas. Assim, o
conteúdo das pastas de Arquivos Temporários e de Arquivos
Completos é compartilhado de forma automática.
Além dessas duas pastas, o usuário também pode selecionar,
de forma manual, outras pastas para compartilhamento.
G. Sistema de créditos do eMule
O sistema de créditos do eMule foi criado como forma de
incentivo para que os usuários compartilhem seus arquivos.
A primeira versão do eMule a ter implementado esse sistema
foi a 0.19a, lançada em setembro de 2002.

Figura 1 - Exemplo de um pacote de recuperação de um arquivo com quatro partes. Adaptado da documentação oficial do eMule (http://www.emule-project.net/).
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O sistema de créditos propicia uma maior velocidade para
iniciar o recebimento de arquivos, pois permite avançar na
fila de espera mais rapidamente. Seu objetivo é desestimular
a existência de usuários que apenas baixam arquivos sem
compartilhar nada (free riders) [9].

para armazenar informações. De acordo com o código fonte
do eMule, os tipos utilizados são apresentados na Tabela I.
Tabela I - Tipos Utilizados Pelo eMule

Nome

Código

Tipo

Tamanho

O eMule divide a banda de envio de arquivos (upload) em X
canais (slots), onde são atendidos os X clientes com maior pontuação. Essa pontuação é calculada através da divisão do tempo
que o cliente está esperando na fila (em segundos) por 100 e
a multiplicação desse resultado por um modificador (crédito).

HASH

0x01

Matriz de bytes

16 bytes

STRING

0x02

Caractere

Variável

UINT8

0x09

Inteiro (8 bits)

1 byte

UINT16

0x08

Inteiro (16 bits)

2 bytes

O modificador, por sua vez, é calculado com base na
quantidade de dados enviados pelo cliente que está solicitando
o arquivo e quanto esse cliente recebeu de dados do usuário
do eMule. Quanto maior for a taxa, mais rápido será o avanço
na fila de envio desse cliente.

UINT32

0x03

Inteiro (32 bits)

4 bytes

UINT64

0x0B

Inteiro (64 bits)

8 bytes

FLOAT32

0x04

Flutuante (32 bits)

4 bytes

BOOL

0x05

Booleano

1 bit

BOOLARRAY

0x06

Matriz de bytes

Variável

BLOB

0x07

Dados binários

Variável

BSOB

0x0A

Matriz de bytes

Variável

São calculadas duas taxas (modificadores de crédito),
medidas em MB:

O menor valor entre Taxa1 e Taxa2 é utilizado como
modificador da fila de envio de dados. Existem alguns limites
para o modificador: (1) se o Total Enviado for menor que
1MB, o modificador é 1; (2) se foram recebidos dados desse
cliente, mas nada foi enviado para ele, o modificador é 10. Se
o cálculo acima resultar em um modificador menor que 1, ele
é definido como 1, e se for maior que 10, é definido como 10.
O User ID é um elemento essencial no sistema de créditos
do eMule. Para evitar fraudes, é empregado um sistema de
autenticação baseado em chaves pública e privada.
Os créditos dos clientes são armazenados localmente, não
sendo propagados para outros usuários do eMule. Dessa
forma, os próprios créditos não ficam registrados localmente,
mas sim nos outros clientes do eMule. Se o arquivo que
armazena os créditos for apagado, todos os clientes que
enviaram dados perdem o respectivo crédito.

No sistema empregado pelo eMule para identificar
os dados em posições variáveis, são utilizados códigos
denominados TAGS. Esses códigos podem ser específicos
para cada conjunto de dados (TAGs para servidores, para
arquivos que já foram baixados, entre outros) ou gerais. TAGs
podem ser identificadas por uma string ou por um código de
identificação (TAG especial).
Os dados são armazenados em TAGS da seguinte forma:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Tipo da TAG (1 byte), conforme a Tabela I.
Tamanho do nome da TAG (2 bytes) – se o tamanho for
igual a 1, indica que será utilizado o código da TAG.
Nome ou o código da TAG.
Tamanho do conteúdo da TAG (2 bytes) se for um
campo de comprimento variável. Caso contrário, será o
tamanho de acordo com o tipo definido.
Conteúdo da TAG.

Um exemplo de uma TAG de nome de arquivo é
apresentado na Figura 2.

4. Armazenamento de dados
utilizado pelo emule
O eMule emprega o formato little endian para
armazenamento das informações. Os campos de data/hora
são gravados como Unix time, que emprega quatro bytes para
registrar o número de segundos desde 01/01/1970.

Figura 2 - Exemplo de uma TAG de nome de arquivo.

O eMule utiliza diversos arquivos para armazenar
configurações e dados sobre seu funcionamento. Esses
arquivos, descritos em detalhes nesta seção, podem conter
informações em posições fixas ou podem apresentar variações
na posição em que os dados são gravados.

A relação dos códigos das TAGS, conforme encontrado no
arquivo Opcodes.h, parte do código fonte da versão 0.50a do
eMule, é apresentado na Tabela IV, localizada na Seção VII Anexo.

Para delimitar os dados nas posições variáveis, é empregado
um sistema baseado na estrutura TLV (Type, Length, Value)

Serão apresentados os principais arquivos do eMule que
contém informações de interesse pericial.
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a)

Known.met: é o arquivo com o maior número de
informações com interesse pericial. Aqui são gravadas
informações sobre todos os arquivos que foram
compartilhados ou baixados pelo eMule. Dentre
essas informações, pode-se citar o nome do arquivo,
o tamanho, o identificador do arquivo (File ID), a
data e hora da última modificação, a quantidade de
bytes transferida para outros usuários, entre outras
informações.
O primeiro byte do arquivo Known.met indica a versão
desse arquivo, podendo ser 14 (0x0E), que não possui
suporte a TAGs de 64 bits, limitanto o tamanho máximo de
arquivos compartilhados a 4 GB, ou 15 (0x0F), que suporta
TAGs de 64 bits e amplia o tamanho máximo dos arquivos.
Do segundo até o quinto byte, está armazenado o número de
registros presentes no arquivo. Um exemplo da análise parcial
de um arquivo Known.met é apresentado na Figura 3.

0

0x0E

1–4

0x00000001

5–8

0x9E573F4E

9 – 24

0x9BE6AEE7C2
822AA5943549
CDAB5DBF93

27 – 30
31

1ª Tag

32 – 33
34
35 – 36
37 – 51
52
53 – 54
55
56 – 59

Descrição
Cabeçalho do arquivo Known.met
(versão)
Número de registros presentes no
arquivo Known.met (1)
Data da última modificação
(08/08/2011 03:27:26 UTC)
Identificador do arquivo (File ID)

Número de partes (chunks) em que é
dividido o arquivo
Número de TAGs referentes a este
0x00000007
registro (7)
0x02
Tipo da TAG (2=string)
Tamanho do nome da TAG
0x0001
(0x01=código)
Nome da TAG (0x01=nome do
0x01
arquivo)
Tamanho do conteúdo da TAG
0x000F
(0x0F=15 bytes)
ARQUIVO_001. Conteúdo da TAG Nome do ArquiZIP
vo (ARQUIVO_001.ZIP)
0x03
Tipo da TAG (0x03=inteiro 32 bits)
Tamanho do nome da TAG
0x0001
(0x01=código da TAG)
Nome da TAG (0x02=tamanho do
0x02
arquivo)
Conteúdo da TAG Tamanho do
0x00100000
Arquivo (1048576 bytes)

Known2_64.met: os hashes AICH dos arquivos que
estão sendo compartilhados são armazenados aqui. A
atualização deste arquivo também pode ser desabilitada
na opção “Lembrar os arquivos baixados”.
c)
Cancelled.met: neste arquivo são registrados os
arquivos que estavam sendo baixados e, antes de terem
sido completamente recebidos, foram cancelados. A
atualização desse arquivo pode ser desabilitada pelo
usuário, caso a opção “Lembrar os arquivos cancelados”
(Remember cancelled files) seja desabilitada.
Até a versão 0.48a BETA1 do eMule, lançada em
29/04/2007, era gravado o identificador (File ID) do arquivo.
A partir dessa versão, para aumentar a privacidade, o eMule
passou a gravar o hash do File ID, dificultando, dessa forma,
a identificação dos arquivos cancelados.
O cabeçalho atual (que mantém apenas o hash do File ID) é
0x0F. O cabeçalho do arquivo que mantém o File ID ao invés
do hash é 0x0E. A estrutura atual desse arquivo é apresentada
na Figura 4:

0x0000

Figura 3 - Exemplo da análise parcial de um arquivo Known.met.

Tendo em vista que o eMule armazena no arquivo Known.
met os arquivos que foram baixados pelo aplicativo e os que
foram compartilhados pelo usuário, é necessário criar uma
forma de diferenciar essas situações.
Uma forma é apresentado em [8] e consiste na busca pela
TAG 0x12 (Nome do arquivo Part). Se existe essa TAG para
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b)

Deslocamento

Posição fixa

25 – 26

2ª Tag

Valor

Caso a opção “Lembrar os arquivos baixados” (Remember
downloaded files) seja desmarcada, o eMule não irá atualizar
o arquivo Known.met.

1º Registro

Posição fixa

Deslocamento

um determinado arquivo, significa que foi criado um arquivo
temporário (extensão .part) durante o recebimento pelo eMule.
Entretanto, a ausência dessa TAG não significa, com certeza,
que o arquivo não tenha sido obtido através do eMule, pois o
arquivo Known.met pode ter sido apagado ou se corrompido e
o eMule, ao recriá-lo, irá adicionar todos os arquivos que estão
nas pastas compartilhadas, sem a TAG 0x12.

Valor

Descrição
Cabeçalho do arquivo Cancelled.met
É a versão do arquivo
É a semente (seed) para evitar o uso de tabelas de hash
pré-calculadas (3420319456)
Número de registros presentes no arquivo (20)

0

0x0F

1

0x01

2–5

0XCBDDEEE0

6–9

0x00000014

10 – 25

0x7EBDBA8C93
F070DF6B8E69
2B478C583A

Hash do identificador do
arquivo (File ID) que foi
cancelado

26

0x00

Tag (atualmente não são
utilizadas, apresentando
sempre o valor 0x00)

Figura 4 - Exemplo da análise parcial de um arquivo Cancelled.met.

d)

Clients.met e clients.met.bak: informações de outros
clientes com quem o usuário teve contato são
armazenados nestes arquivos. O arquivo com extensão
.bak é uma cópia de segurança do arquivo Clients.met.
Dentre as informações armazenadas, pode-se citar
o identificador do cliente (User ID), a quantidade de
bytes enviados e recebidos do cliente, a chave pública

do cliente (para fins de autenticação) e data e hora da
última vez em que foi visto. A estrutura desse arquivo é
apresentada na Figura 5.
Como o identificador do cliente (User ID), armazenado
no arquivo Clients.met, não guarda relação com o endereço
IP utilizado pelo cliente, a utilidade desta informação é
limitada. Entretanto, é possível a realização de pesquisas na
rede eD2k tendo por objetivo a localização do cliente. Caso
o cliente seja encontrado, pode-se identificar o respectivo
Client ID, que é baseado no endereço IP (se a conexão for
High ID) e que pode, por sua vez, possibilitar a localização
física do computador onde está sendo executado o cliente
do eMule.

Figura 6 – Exemplo de um arquivo downloads.txt.

f)

g)

1º Cliente

Posição fixa

Deslocamento

Valor

0

0x12

1–4

0x0000001A

5 – 20

0x1528596AB80E
5EEA338795EC8B
886F75

21 – 24

0x00000000

25 – 28

0x00007800

29 – 32

0xC4D3424E

33 – 36

0x00000000

37 – 40

0x00000000

41 – 42

0x0000

43

0x4C

44 – 119

0x 304A300D[...]
0x00000000

120

Descrição
Cabeçalho do arquivo Clients.
met (0x12=possui suporte para
o sistema de créditos; 0x11 não
possui suporte para o sistema
de créditos)
Número de clientes no arquivo
(26)
Identificador do cliente (User
ID)
Quantidade de bytes enviados
para o cliente (0)
Quantidade de bytes recebidos
do cliente (30720)
Data e hora em que o cliente foi visto pela última vez
(10/08/2011 18:53:56)
UploadHi (utilizado para
armazenar 64 bits de dados
enviados ao usuário)
DownloadHi (utilizado para
armazenar 64 bits de dados
recebidos do usuário)
Reservado
Tamanho da chave pública do
cliente (76). O máximo é 80.

Emfriends.met: o eMule possibilita ao usuário adicionar
clientes a uma lista denominada Amigos (Friends).
Os clientes que estão presentes na lista de amigos
possuem alguns privilégios como, por exemplo, ter um
canal (slot) específico para a transferência de dados,
sem a necessidade de esperar na fila geral de envio.
As informações sobre os clientes presentes na lista de
amigos como, por exemplo, o identificador do usuário
(User ID), último endereço IP e porta utilizados, data e
hora da última conversa (chat) com esse cliente, dentre
outras, são armazenadas neste arquivo.
Preferences.ini: neste arquivo o eMule salva diversas
configurações relacionadas ao seu funcionamento.
Assim, como exemplo, a variável AppVersion=0.50a
indica que a versão do eMule é 0.50a. Se a configuração
for do tipo Ligado/Desligado, é atribuído o valor 1 para
ligado e 0 para desligado. A Tabela II apresenta algumas
das informações relevantes encontradas neste arquivo.

Tabela II – Exemplos de Informações relevantes encontradas no arquivo
Preferences.ini
Variável
AppVersion
IncomingDir
TempDir
AutoStart *
Autoconnect *
Reconnect *
UseAutocompletion *

Chave pública do cliente
Preenchimento até chegar a 80

RememberCancelledFiles *

Figura 5 - Exemplo da análise parcial de um arquivo Clients.met.

e)

Downloads.txt e Downloads.bak: no arquivo downloads.
txt estão armazenadas a data de utilização e a pasta
de Arquivos Temporários. Além disso, também são
registrados todos os nomes dos arquivos temporários
com extensão .part (utilizado durante o recebimento
de dados) e os respectivos links eD2k. O arquivo com
extensão .bak é uma cópia de segurança do arquivo com
extensão .txt. Um exemplo de arquivo downloads.txt é
apresentado na Figura 6.

RememberDownloadedFiles *

Descrição
Versão do eMule
Pasta de arquivos completos (local para
onde são movidos os arquivos quando
forem completamente recebidos)
Pasta de arquivos temporários (local de
armazenamento dos arquivos durante o
recebimento)
Se habilitado, o eMule será executado
juntamente com a inicialização do sistema operacional
Se habilitado, o eMule irá conectar-se de
forma automática
Se habilitado, o eMule irá se reconectar
de forma automática
Se habilitado, o eMule irá registrar no
arquivo AC_SearchStrings.dat os termos
utilizados para a busca por arquivos
Se habilitado, o arquivo Cancelled.met
será atualizado quando arquivos forem
cancelados
Se habilitado, o arquivo Known.met será
atualizado para os arquivos que forem
compartilhados

* Indicam variáveis do tipo ligado/desligado (0=Opção desabilitada; 1=Opção habilitada)

h)

Ipfilter.dat: este arquivo é utilizado como um filtro de
conexões não desejadas. As requisições de clientes cujos
endereços IP estão relacionados neste arquivo não
serão respondidas pelo eMule, nem serão permitidas
conexões para estes clientes. O eMule permite que seja
informada uma URL para a atualização automática
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de histórico)” (Auto completion (history function))
estejam habilitadas (variável “UseAutocompletion” do
arquivo Preferences.ini).

Posição
fixa

Deslocamento

Posição fixa

i)

desse arquivo. Dentre os IPs bloqueados encontramse, normalmente, endereços de órgãos relacionados
à segurança pública e de entidades privadas, como a
Polícia Federal e a Associação de Defesa da Propriedade
Intelectual. Em cada linha deste arquivo é informado o
endereço IP (ou conjunto de endereços IP) e uma breve
identificação desses endereços.
Preferences.dat: o identificador do usuário (User ID) e
informações sobre o posicionamento e tamanho das
janelas do eMule são armazenados neste arquivo. A
Figura 7 apresenta a análise de um arquivo Preferences.dat.

17 – 60

0x2C00[...]

Descrição
Versão do arquivo Preferences.dat
Identificador do usuário (User ID)
Configurações sobre o posicionamento das janelas do eMule

1ª Tag

1 – 16

Valor
0x14
0x46051FC274
0E992015E1BE
E59DC46FDC

1º Servidor

Posição fixa

Deslocamento
0

j)

k)

l)

m)

n)
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Sharedir.dat: os nomes das pastas selecionadas pelo
usuário para serem compartilhadas são armazenados
neste arquivo, em formato Unicode. A ordem em que as
pastas compartilhadas aparecem no arquivo não guarda
relação com o momento em que foram compartilhadas,
pois o Emule ordena as pastas de forma alfabética.
Server.met: a relação dos servidores utilizados pelo
eMule encontra-se neste arquivo. A relevância pericial
está na identificação do país em que está localizado
o servidor, pois se houver o envio de material ilícito
ao exterior, tal parâmetro poderá determinar em que
esfera o fato será investigado. Um exemplo de análise
desse arquivo é apresentado na Figura 8. Na Tabela V
apresentada na Seção VII – Anexo encontramos os
códigos das TAGs localizadas no arquivo Server.met.
Staticservers.dat: aqui são registrados os servidores do
eMule cadastrados pelo usuário e que possuem endereço
IP estático ou que possuem nomes de domínio que
podem ser resolvidos por servidores DNS. É possível
que o eMule seja configurado para acessar somente os
servidores presentes nesta lista.
Addresses.dat: o eMule permite que sejam informadas
URLs para obtenção, de forma automática, de arquivos
server.met atualizados quando o eMule é executado.
Esses endereços são armazenados neste arquivo e,
embora seja possível informar mais de um, apenas o
primeiro endereço que fornecer um arquivo server.met
válido será utilizado.
AC_SearchStrings.dat: cada palavra utilizada pelo
usuário na busca por arquivos é armazenada neste
arquivo, desde que as opções “Auto-conclusão (função

2ª Tag

Figura 7 – Exemplo da análise de um arquivo Preferences.dat.

Valor

Descrição
Cabeçalho do arquivo Server.met
0
0xE0
(versão)
Número de registros presentes no
1–4
0x00000004
arquivo Server.met
Endereço IP do servidor
5–8
0x58BF516F
(88.191.81.111)
Porta utilizada para comunicação
9 – 10
0x1BC7
(7111)
11 – 14
0x00000010
Número de TAGs deste registro (16)
15
0x02
Tipo da TAG (0x02=string)
Tamanho do nome da TAG
16 – 17
0x0001
(0x01=código)
Nome da TAG (0x01=nome do
18
0x01
servidor)
Tamanho do conteúdo da TAG
19 – 20
0x000C
(12 bytes)
21 – 32 PEERATES.NET Nome do servidor
33
0x02
Tipo da TAG (0x02=string)
Tamanho do nome da TAG
34 – 35
0x0001
(0x01=código)
36
0x0B
Nome da TAG (0x0B=descrição)
Tamanho do conteúdo da TAG
37 – 38
0x0017
(23 bytes)
http://edk.
39
Descrição do servidor
peerates.net

Figura 8 - Exemplo da análise parcial de um arquivo Server.met.

o)

p)

q)

r)

AC_ServerMetURLs.dat: o eMule permite que sejam
informadas URLs para obtenção de arquivos Server.met
atualizados. Os endereços digitados pelo usuário para
a obtenção de arquivos Server.met são armazenados no
arquivo AC_ServerMetURLs.dat.
Storedsearches.met: arquivo utilizado para o
armazenamento do resultado de buscas. É atualizado
caso a opção “Lembrar pesquisas abertas entre sessões”
(Remember open searches between restarts) esteja
habilitada.
Cryptkey.dat: armazena a chave privada RSA de 384
bits do usuário. É utilizada na autenticação com outros
usuários no sistema de créditos do eMule, para evitar
que um cliente malicioso tente aproveitar-se de créditos
alheios.
Statistics.ini: é o local onde as estatísticas de
funcionamento do eMule são armazenadas. A Tabela
III apresenta algumas informações que podem ser
encontradas neste arquivo.

Tabela III – Exemplos de informações relevantes presentes no arquivo
Statistics.ini
Variável
TotalDownloadedBytes

Descrição
Quantidade total de bytes recebidos (download)

ConnUploadTime
ConnDownloadTime
statsDateTimeLastReset

s)

t)

u)

Arquivos com extensão .part: os arquivos, enquanto
estão sendo recebidos pelo eMule, ficam armazenados
na pasta de Arquivos Temporários. Os nomes dos
arquivos são substituídos por uma sequência numérica
e possuem extensão .part. Quando o recebimento do
arquivo é concluído, ele é renomeado para o nome
original, movido para a pasta de arquivos completos e
seu conteúdo é compartilhado. Quando uma parte do
arquivo é recebida, o eMule calcula o identificador da
parte e verifica se está corrompida. Caso o identificador
esteja correto, a parte é compartilhada de forma
automática. O compartilhamento de arquivos que estão
sendo recebidos não pode ser desabilitado 5.
Arquivos com extensão .part.met e .part.met.bak:
armazenam as informações relacionadas à transferência
do arquivo com extensão .part (descrito acima). O
arquivo .part.met.bak é uma cópia de segurança,
criada pelo eMule, do arquivo .part.met. A análise de
um exemplo desse arquivo é apresentada na Figura
9. Na Tabela VI, apresentada na Seção VII – Anexo,
encontramos os códigos das TAGs dos arquivos com
extensão .part.met.
src_index.dat, preferencesKad.dat, nodes.dat, key_index.
dat, load_index.dat: as informações relacionadas à rede
KAD são armazenadas nestes arquivos. A rede KAD
funciona de forma descentralizada e pode ser acessada
concomitantemente com a rede eD2k. A principal
utilização dessa rede é a busca de fontes de arquivos.
5. CONCLUSÃO

Como apresentado em [10], a utilização de técnicas
periciais problemáticas pode levar a conclusões incorretas.
Dessa forma, é necessário que os peritos criminais tenham
grande conhecimento sobre os artefatos deixados pelos
programas que estão sendo analisados.
Erros na avaliação podem acarretar desperdício de
recursos e na redução da confiança da sociedade no trabalho
policial [11].

Deslocamento

Posição Fixa

ConnRunTime

1ª Tag

DownCompletedFiles

Descrição
Quantidade total de bytes enviados (upload)
Quantidade de arquivos que foram inteiramente recebidos
Tempo (em segundos) em que o cliente do
eMule ficou conectado
Tempo (em segundos) em que o cliente do
eMule enviou dados (upload)
Tempo (em segundos) em que o cliente do
eMule recebeu dados (download)
Data e hora (em formato Unix time) da última vez em que as estatísticas de uso foram
reiniciadas

2ª Tag

Variável
TotalUploadedBytes

Perguntas e respostas do eMule. Disponível em: http://emule-project.
net/home/perl/help.cgi?l=1&rm=show_to pic&topic_id=311#unshare.
Acesso em: 28/jul/2011.

0

0xE0

1–4

0x4E43A84A

21 – 22
23 – 26
27

0x71A3550F7C86
21475DA1CB5FC3
33CAC0
0x0000
0x00000008
0x02

28 – 29

0x0001

30

0x01

31 – 32

0x0013

33 – 51
52

arq_0_000_010kb_000
0x03

53 – 54

0x0001

55

0x02

56 – 59

0x000028E1

5 – 20

Descrição
Cabeçalho do arquivo com extensão .part.
met (0xE0=normal;
0xE2=arquivos com mais de
4GB)
Data da última gravação
(11/08/2011 10:0:42 UTC)
Identificador do arquivo
(File ID)
Número de partes (chunks)
Número de TAGS (8)
Tipo da TAG (0x02=string)
Tamanho do nome da TAG
(0x01=código)
Nome da TAG (0x01=nome
do arquivo)
Tamanho do conteúdo da
TAG (19 bytes)
Nome do arquivo
Tipo da TAG (0x03=int32)
Tamanho do nome da TAG
(0x01=código)
Nome da TAG
(0x02=tamanho do arquivo)
Tamanho do arquivo

Figura 9 - Exemplo da análise parcial de um arquivo com extensão .part.met.

Este trabalho apresentou alguns dos principais vestígios
deixados pelo aplicativo P2P eMule. A identificação,
localização e interpretação correta dos dados obtidos pela
perícia são de fundamental importância para a determinação
de autoria e materialidade criminosa.
Com as informações apresentadas no presente artigo,
é possível o desenvolvimento de ferramentas que possam
automatizar a tarefa de obtenção de dados relacionados
ao eMule. Também pode servir como ponto de início para
uma abordagem em tempo real (live Forensics). Outra
possibilidade seria a localização de artefatos com relevância
pericial em fluxos de rede, possivelmente com o emprego de
técnicas de Inteligência Artificial para a identificação dos
pacotes relativos ao aplicativo eMule, tendo em vista a grande
quantidade de informações que são transferidas nas atuais
conexões de rede.
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ANEXO
Tabela IV – Principais TAGs Encontradas no Arquivo Known.Met
Principais TAGs encontradas no arquivo KNOWN.MET
Nome e código da
Tipo
Descrição
TAG
Filename
string Nome do arquivo
(0x01)
Tamanho do arquivo. Se for utilizado
Filesize
uint32 o tipo de 32 bits, o limite de tamanho
(0x02)
uint64 de arquivo é 4 GB. O tipo de 64 bits
suporta arquivos maiores de 4 GB.
Tipo do arquivo. Valores possíveis:
Filetype
string “Audio”, “Video”, “Image”, “Doc” e
(0x03)
“Pro”.
Fileformat
string Formato do arquivo
(0x04)
Lastseencomplete
Última vez que foi visto completo
uint32
(Unix time)
(0x05)
Quantidade de bytes que foi transferido. Se for utilizado o tipo de 32 bits,
Transferred
uint32
o limite de tamanho de arquivo é 4
(0x08)
uint64
GB. O tipo de 64 bits suporta arquivos
maiores de 4 GB.
Nome do arquivo .part (nome temporário utilizado enquanto é realizado
Partfilename
string o recebimento do arquivo). Só existe
(0x12)
para arquivos que foram recebidos
através do eMule.
Prioridade de download.
Dlpriority
Valores possíveis: 0=Baixa; 1=Normal;
uint8
(0x18)
2=Alta; 3=Lançamento; 4=Muito
Baixa; 5=Automática
Prioridade de upload.
Ulpriority
Valores possíveis: 0=Baixa; 1=Normal;
uint8
(0x19)
2=Alta; 3=Release; 4=Muito Baixa;
5=Automática
Kadlastpublishsrc
Data e hora em que foi compartilhado
uint32
(0x21)
pela última vez na rede KAD
Dl_active_time
uint32 Tempo de download (em segundos)
(0x23)
Aich_hash
hash
Hash AICH
(0x27)
Filehash
hash
Identificador do arquivo (File ID)
(0x28)
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Principais TAGs encontradas no arquivo KNOWN.MET
Nome e código da
Tipo
Descrição
TAG
Lastshared
Última vez que o arquivo foi
uint32
(0x34)
compartilhado
Aichhashset
uint32 Hashset AICH
(0x35)
Utilizada em conjunto com a TAG de
tamanho do arquivo de 32 bits para
Filesize_hi
uint32 representar o tamanho de arquivos em
(0x3a)
64 bits. Empregada apenas quando o
cliente não suportar Tags de 64 bits.
Attransferred
Quantidade de bytes enviados (uplouint32
(0x50)
ad)
Atrequested
Número de pedidos de transferência
uint32
(0x51)
de arquivos
Ataccepted
Número de pedidos aceitos de transfeuint32
(0x52)
rência de arquivos
Category
uint32 Categoria
(0x53)
Utilizada em conjunto com a TAG
Attransferredhi
uint32 Attransferred para representar o tempo
(0x54)
de transferência de arquivos.
Maxsources
Número máximo de fontes (pode ser
uint32
configurado pelo usuário)
(0x55)
Media_artist
string Nome do artista da mídia
(0xd0)
Media_album
string Nome do álbum da mídia
(0xd1)
Media_title
string Título da mídia
(0xd2)
Media_length
Tempo de duração da mídia (em
uint32
(0xd3)
segundos)
Media_bitrate
uint32 Bitrate da mídia
(0xd4)
Media_codec
string Codec da mídia
(0xd5)

Tabela V –TAGs Encontradas no Arquivo Server.Met
TAGs do arquivo SERVER.MET
Nome e código da
TAG
Servername
(0x01)
Description
(0x0b)
Ping
(0x0c)
Fail
(0x0d)
Preference
(0x0e)
Port
(0x0f)
Ip
(0x10)
Dynip
(0x85)
Maxusers
(0x87)
Softfiles
(0x88)

Tipo

Descrição

string

Nome do servidor

string

Breve descrição do servidor

uint32
uint32
uint32

Tempo (em milissegundos) necessário
para se comunicar com o servidor
(ping)
Número de vezes em que não foi possível comunicar-se com o servidor
Prioridade dada a este servidor
(0=Normal, 1=Alta, 2=Baixa)

uint32

Porta principal utilizada

uint32

Endereço IP do servidor

string

Nome de domínio do servidor

uint32

Número máximo de usuários simultâneos que o servidor suporta

uint32

Número de “soft files”

TAGs do arquivo SERVER.MET
Nome e código da
TAG
Hardfiles
(0x89)
Lastping
(0x90)
Version
(0x91)
Udpflags
(0x92)
Auxportslist
(0x93)
Lowidusers
(0x94)
Udpkey
(0x95)
Udpkeyip
(0x96)
Tcpportobfuscation
(0x97)
Udpportobfuscation
(0x98)

Tipo
uint32
uint32
string
uint32
uint32
string
uint32
uint32
uint32
uint16
uint16

Descrição
Número de “hard files”
Última vez que o servidor respondeu
ao pacote ping
Versão ou nome do servidor (pode ser
numérico ou sequência de caracteres)
Informa se o servidor aceita conexões
através do protocolo UDP
Portas adicionais (além da porta
padrão) utilizadas pelo servidor para
comunicação com os clientes do
eMule
Número de usuários conectados com
Low ID
Utilizado para ofuscar a comunicação
através de pacotes UDP
Utilizado para ofuscar a comunicação
através de pacotes UDP
Porta TCP utilizada pelo servidor para
ofuscação
Porta UDP utilizada pelo servidor
para ofuscação

Tabela VI – Principais TAGs Encontradas nos
Arquivos com Extensão .PART.MET
Principais TAGs encontradas nos arquivos com extensão .PART.MET
Nome e código da
Tipo
Descrição
TAG
Filename
string Nome do arquivo
(0x01)
Tamanho do arquivo. Se for utilizado
Filesize
uint32 o tipo de 32 bits, o limite de tamanho
(0x02)
uint64 de arquivo é 4 GB. O tipo de 64 bits
suporta arquivos maiores de 4 GB.
Tipo do arquivo. Valores possíveis:
Filetype
string “Audio”, “Video”, “Image”, “Doc” e
(0x03)
“Pro”.
Lastseencomplete
Última vez que foi visto completo
uint32
(0x05)
(Unix time)
Quantidade de bytes que foi transferido. Se for utilizado o tipo de 32 bits,
Transferred
uint32
o limite de tamanho de arquivo é 4
(0x08)
uint64
GB. O tipo de 64 bits suporta arquivos
maiores de 4 GB.
Início do intervalo que ainda não foi
recebido. Se for utilizado o tipo de 32
Gapstart
uint32
bits, o limite de tamanho de arquivo é
(0x09)
uint64
4 GB. O tipo de 64 bits suporta arquivos maiores de 4 GB.
Final do intervalo que ainda não foi
recebido. Se for utilizado o tipo de 32
Gapend
uint32
bits, o limite de tamanho de arquivo é
(0x0a)
uint64
4 GB. O tipo de 64 bits suporta arquivos maiores de 4 GB.
Nome do arquivo .part (nome tempoPartfilename
string rário utilizado enquanto é realizado o
(0x12)
recebimento do arquivo).
Status
uint32 Status da transferência (1=pausado)
(0x14)

Principais TAGs encontradas nos arquivos com extensão .PART.MET
Nome e código da
Tipo
Descrição
TAG
Prioridade de download.
Dlpriority
Valores possíveis: 0=Baixa; 1=Normal;
uint8
(0x18)
2=Alta; 3=Release; 4=Muito Baixa;
5=Automática
Prioridade de upload.
Ulpriority
Valores possíveis: 0=Baixa; 1=Normal;
uint8
(0x19)
2=Alta; 3=Lançamento; 4=Muito
Baixa; 5=Automática
Compression
uint32 Quantidade de bytes economizados
(0x1a)
uint64 com a compressão
Corrupted
uint32 Quantidade de bytes desperdiçados
(0x1b)
uint64 com a corrupção de dados
Kadlastpublishsrc
Data e hora em que foi compartilhado
uint32
(0x21)
pela última vez na rede KAD
Dl_active_time
uint32 Tempo de download (em segundos)
(0x23)
Aich_hash
Hash AICH
(0x27)
Attransferred
Quantidade de bytes enviados (uplouint32
ad)
(0x50)
Atrequested
Número de pedidos de transferência
uint32
de arquivos
(0x51)
Ataccepted
Número de pedidos aceitos de transfeuint32
(0x52)
rência de arquivos
Category
uint32 Categoria
(0x53)
Utilizada em conjunto com a TAG
Attransferredhi
uint32 Attransferred para representar o tem(0x54)
po de transferência de arquivos.
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Abstract — The importance of capturing artifacts left by Instant
Messengers is well established in context of criminal investigation
and forensic computer. Several tools have been developed to do
that task. However, each version, of each different IM, changes
the localization and the mechanisms used to store evidence. This
paper examines the database of evidence left by Skype 5.X in
Windows systems and how to extract them in a context of a generic
framework to retrieve and present that kind of evidence.
Index terms — Instant Messaging, Skype, Electronic Conversation,
Contact lists. Computer Evidence.

1. INTRODUÇÃO
O crescente uso de aplicações de comunicação instantânea
(IMs) através da Internet tornou a recuperação de vestígios
deixados por esse tipo de software uma prática essencial no
contexto de investigação policial e perícia criminal. Entretanto,
as principais ferramentas de análise de vestígios no mercado
ainda são carentes no reconhecimento desse tipo de vestígio e
apenas recentemente tal suporte começa a surgir [1, 2].
A abordagem padrão para recuperação de vestígios
deixados por IMs tem sido, então, aquela adotada em [3] e [4],
ou seja, analisa-se os vestígios deixados por cada ferramenta
e se constrói completamente uma ferramenta para extração,
análise e apresentação desses vestígios. Uma sistemática mais
apropriada ao contexto que envolve a investigação de vestígios
deixados pela ferramentas de IM é introduzida em [5]. Nesse
artigo, os autores desenharam uma arquitetura com os vários
componentes comuns (controle, integração, apresentação)
já implementados, ao mesmo tempo que permitem agregar
módulos para tratamento de vestígios de IMs não tratados
originalmente por eles, aspecto fundamental diante da
crescente variedade de IMs. Assim, com a implementação de
rotinas de identificação e captura dos vestígios deixados por
um novo IM é possível obter rapidamente uma ferramenta
funcional para investigação de crimes eventualmente
praticados usando tal IM.
Naturalmente que a identificação, recuperação e análise
dos vestígios de um IM específico continua sendo necessário
e essencial. Nesse cenário, o presente artigo analisa em
profundidade os vestígios deixados pelo Skype 5.X [6].
Ou seja, oferece a semântica dos vestígios e indica como
eles podem ser recuperados, sem entretanto oferecer uma
ferramenta operacional para tal atividade.
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O Skype tem estabelecido uma grande tradição com
respeito à segurança no transporte de fluxos de dados, áudio
e vídeo; mesmo sendo alvo de várias tentativas de quebra da
cifra e de engenharia reversa nos seus programas executáveis,
sob o ponto de vista prático, tem resistido a eles por mais de
uma década. Não obstante, o Skype deixa vários vestígios nas
máquinas onde é executado. Basicamente todos os metadados
envolvendo o uso do Skype são armazenados localmente,
exceto quando explicitamente solicitado pelo usuário para
apagá-los. Assim é possível resgatar durante um exame
pericial em uma máquina: a lista e os grupos de contatos,
arquivos trocados, conversações de áudio/vídeo iniciadas ou
recebidas e contatos nela envolvidos, bem como o histórico
de conversações. É este o foco deste trabalho.
O artigo está organizado como segue: na seção II apresentase a organização dos vestígios deixados pelo Skype 5.X em
ambiente Windows. A principal contribuição está na seção
III, onde é apresentado detalhadamente o modelo para o
banco de dados de contatos e conversações do Skype 5.X. Na
seção IV, apresentam-se considerações sobre uma ferramenta
de extrações dos vestígios descritos na seção III. A conclusão
na seção V.
2. OS VESTÍGIOS DEIXADOS PELO SKYPE 5.X
A gravação local dos vestígios deixados pelo Skype em
ambiente Microsoft Windows mudou significativamente na
versão 3 para a versão 4 e pouco da versão 4 para versão 5.
Até a versão 3, os dados eram armazenados de forma dispersa
em vários arquivos. Na versão corrente no momento da
escrita deste artigo - a versão 5 (que também compartilha
a estrutura básica com a versão 4), o Skype deixa vestígios
em dois locais diferentes, com formatos completamente
díspares.
Os experimentos que resultaram no apresentado
neste trabalho basearam-se em oito contas Skype, com
diferentes níveis de maturidade, usando a versão 5.3.0.120
na plataforma Windows7® Home Premium – 64 bits e a
versão 5.5.0.112 no WindowsXP® Professional – 32 bits.
Basicamente, uma uma rede local com três máquinas, cada
uma com duas instâncias do Skype, foi instalada e as diversas
operações suportadas pelo comunicador foram realizadas,
determinando assim o seu comportamento com relação às
modificações nos bancos de dados que guardam vestígios
por ele armazenados.

Nas seções que seguem, o termo “usuário” representa
aquele que, ao efetuar o login no Skype, deixou os vestígios.
Cada usuário tem uma lista de “contatos” – outros usuários
Skype, mas que não necessariamente fizeram login usando
a máquina sob análise, e, portanto não são o alvo direto da
análise.
Considerando o Windows 7, cada um dos usuários do Skype
que compartilha uma mesma conta de login no Windows,
deixa os seguintes vestígios regulares (aqueles deixados
intencionalmente) no diretório C:\Users\<userWin>\
AppData \Roaming\ Skype\<userSkype>:
•
•
•
•

O arquivo main.db - um banco de Banco de dados com
várias tabelas;
O config.xml - vários dados de configuração e contatos
– uma boa fonte de evidências;
A pasta chatSync – uma estrutura de diretórios
contendo vários arquivos com a extensão “.dat”;
A pasta voicemail – contendo vários arquivos com a
extensão “.dat” associados com correio de voz.

Para os sistemas operacionais Windows, em geral,
a estrutura é similar, no XP ela reside sob a pasta “C:\
Documments and Settings\<userWin> \Application Data\
Skype\<userSkype>”. As mudanças de localização inerentes
à língua do sistema operacional são facilmente mapeáveis.
Este artigo trata exclusivamente dos vestígios encontrados
no banco de dados main.db, para uma análise da estrutura e
formato da pasta chatsync, ver [7].
3. ESTRUTURA DO ARQUIVO MAIN.DB
O arquivo main.db do Skype é um banco de dados
relacional, no padrão SQLite 3.x, com 17 tabelas que
armazenam os contatos do usuário e seu histórico de uso da
ferramenta de conversação.

O Histórico de uso pode ser dividido em termos das
atividades envolvendo gerenciamento de contatos (tabelas
Messages, Conversations e Participants), mensagens de
texto (tabelas Messages, Chat e ChatMembers), transferência
de arquivos (tabelas Messages e Transfers) chamadas de
voz/vídeo (tabelas Messages, Calls e Videos) e correio de
voz (tabela VoiceMails).
As tabelas adicionais não serão discutidas, pois contemplam
apenas informações sobre a versão corrente do modelo de
dados e alertas enviados pelo Skype ao usuário.
Uma visão dos relacionamentos entre as diversas tabelas
é apresentada na Figura 1. Embora estejam explicitados
relacionamentos entre elas, tais relacionamentos se dão
de outra forma. Não há chaves estrangeiras estritamente
definidas, e, todas as tabelas têm uma chave primária nãonatural, id, cujo valor é monotonicamente crescente e não se
repete em nenhuma delas.
Os tipos de dados das colunas somente serão mencionadas
quando o contexto não for suficiente para inferi-los. De todo
modo, apenas os tipos SQL: INTEGER, TEXT e BLOB são
utilizados. Sobre as informações de timestamp, ver discussão
na próxima subseção.
Deve ser notado também que as tabelas são muito esparsas,
dando a entender que foram projetadas, mas ainda não estão
sendo usadas plenamente. Por outro lado, uma mesma
informação pode ser obtida de diversas formas, aparentando
uma redundância no projeto. Nesse sentido, a análise se
concentra nas colunas julgadas relevantes e que possuem
dados associados, visto que algumas tabelas têm quase uma
centena de colunas.

A. Grupos de Tabelas
Pode-se fazer uma classificação das tabelas do main.db em
três grupos: Identificação dos contatos, histórico de uso e
tabelas adicionais.
Tabela 1 – Uma classificação para as tabelas em main.db.

Grupo
Tabelas
Identificação dos
Accounts, Contacts e ContactGroups
Contatos
Conversations, Participants, Messages,
Chat, ChatMembers,
Transfers,
Histórico de uso
Calls, CallMembers, Videos, SMSes,
VoiceMails, LegacyMembers
Adicionais
Alerts e DBMeta
As identificações de contatos basicamente definem: o
usuário do Skype (tabela Accounts), os contatos deste usuário
(Contacts) e como estes estão organizados em grupos de
contatos (ContactGroups).

Figura 1 – Visão geral dos relacionamentos em main.db.
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B. As Tabelas de Identificação de Contatos
As tabelas Accounts e Contacts contêm muitas colunas em
comum. Do ponto de vista de identificação única de usuários
Skype, a coluna skypename funciona como chave natural de
ambas e representa, como esperado, o login de um usuário
do Skype.
Há uma série de colunas de caracterização do perfil de
usuário e contatos. Algumas delas: name, gender, fullname,
birthday, country, province, city, homepage, emails,
phone_home, phone_office, phone_mobile e mood_text.
Os conteúdos destas colunas são evidentes.
A coluna avatar_image, presente nas duas tabelas, contém
o blob da mini-imagem que representa o usuário/contato.
Quando o usuário/contato define um perfil, ou seja, faz pelo
menos uma mudança na foto depois da configuração inicial,
o blob dessa foto, na resolução integral, pode ser encontrado
na coluna profile_attachments,
Há também nas tabelas, outras informações importantes
sob a ótica forense, uma vez que se referem a tempo: mood_
timestamp, avatar_timestamp e profile_timestamp.
Essas colunas definem, respectivamente, os momentos de
atualização do texto associados com o usuário, sua imagem
e profile.
Não somente nestas tabelas, mas em várias outras discutidas
adiante, os timestamps são registrados, em UTC, no padrão
de tempo UNIX-32, ou seja, o número de segundos contados
desde 01-Jan-1970 as 00:00:00, UTC. Há também uma coluna
timezone, usada para registar o fuso horário. Tal informação
é expressa em segundos, adicionado de 86400. Portanto, para
o GMT-3, o valor armazenado é: -3*3600 + 86400 = 75600.
Existe mais uma informação de tempo, exclusiva da
tabela Accounts, que é importante e exceção à regra de
armazenamento de timestamps. A coluna
registration_
timestamp define o momento em que o usuário se registrou
no Skype, que é armazenada em minutos, com relação à
mesma data base anteriormente mencionada.
Ainda na tabela Accounts, pode ser relevante a coluna
skypeout_balance - o saldo financeiro que usuário possui
para uso do Skype, na moeda definida na coluna skypeout_
balance_currency com a escala de skypeout_balance_
precision dígitos. Por fim, os telefones configurados em
skypein_numbers são usados para receber chamadas que
serão redirecionadas, via Skype, ao usuário.
A tabela Contacts possui duas colunas (type e availability)
que definem a natureza e situação dos contatos1. A primeira
tem domínio de valores entre 1 (contato Skype) e 2 (contato
só de telefone); a segunda define a situação do usuário e seus
contatos no momento do logout daquele, conforme aprestado
na Tabela 2.
1

Estas colunas também estão presentes na tabela Accounts, mas somente a
coluna availability é preenchida.

56

Tabela 2 – A disponibilidade do usuário e contatos.

Valor
0
1
2
3
8
9
10

Semântica
O Contato não mais pertence à rede Skype
O Usuário/contato estava offline
O Usuário/contato estava online
O Usuário/contato estava ausente
O Contato não aceitou o convite
O Contato está bloqueado ou foi removido da lista
de contatos pelo usuário.
É Contato de telefone (skypename == null)

O vínculo corrente entre o usuário e seus contatos
é controlado pelas colunas isauthorized , isblocked e
buddyStatus, em Contacts. A primeira das colunas, quando
tem o valor 1, indica que o vínculo entre usuário e contato foi
em algum momento estabelecido; a segunda, indica que o
contato está bloqueado pelo usuário. A coluna buddyStatus,
por sua vez, controla fisicamente o registro do contato; seus
valores: 1 – contato foi removido em definitivo da lista de
contatos; 2 – contato foi criado/gerido automaticamente pelo
Skype; 3 – o contato está ativo na tabela (embora possa estar
bloqueado ou não autorizado).
Uma informação nem sempre presente, mas relevante está
contida em sent_authrequest_time que é o momento em que
o contato foi convidado pelo usuário. É possível também obter
o número de contatos de cada um dos contatos armazenados,
acessando a coluna nrof_authed_buddies.
Para concluir a análise da tabela Contacts deve-se
considerar as colunas lastused_timestamp e lastonline_
timestamp que representam o último momento em que
o contato usou e ficou online no Skype, respectivamente,
enquanto o usuário estava conectado. O aspecto interessante
é que os momentos de último acesso do usuário, em si,
não estão gravados na tabela Accounts, embora as colunas
antes mencionadas estejam lá disponíveis. Para obter tal
informação deve-se recorrer às datas do arquivo main.db no
sistema de arquivos ou ao arquivo config.xml, mencionado
na seção II, que contém esta informação.
A tabela ContactGroups organiza os contatos em grupos.
Existe um conjunto de grupos pré-definidos, caracterizados
pelo valor na coluna type. Para estes grupos, pouca
informação está armazenada. A Tabela 3 mostra os grupos
identificados.
Tabela 3 – Os grupos de contatos pré-definidos.

Valor
1
3
4
5
6
7
8

Semântica
Todos os contatos
Contatos de Skype
Contatos de telefone, apenas.
Contatos online no momento do logout
Contatos solicitados pelo usuário e não atendidos
Contatos recentemente contatados
Contatos que solicitaram vínculo e o usuário
ainda não atendeu.

Valor
10
11
12

Semântica
Contatos bloqueados
Contatos fora de grupos criados pelo usuário
Grupo criado pelo usuário

Apenas para os grupos criados pelo usuário (type = 12), as
seguintes colunas têm relevância:
•
•

given_displayname – o nome do grupo;
members – a lista de contatos no grupo, formado pelos
seus skypenames, separados por espaço.

Para todos os grupos, há duas colunas: nrofcontacts e
nrofcontacts_online representando o número de contatos
no grupo e, entre estes, aqueles que estavam online no
momento do logout do usuário.
C. Grupos de Conversações
Todo o registro de histórico de uso do Skype orbita
em torno da tabela Conversations. Cada linha na tabela
representa uma interação, de qualquer dos tipos suportados,
do usuário com um ou mais dos seus contatos. Observese que, se o usuário realizar uma interação com o mesmo
contato, em momentos distintos – mesmo que com grande
intervalo temporal entre eles – apenas uma linha será gerada.
Se a interação envolve o usuário e um grupo de contatos que
nunca havia interagido em conjunto, uma nova linha é criada
na tabela. Muitas outras tabelas fazem referência a esta,
usando como chave estrangeira (não explícita) a coluna id.
A coluna type identifica que se uma conversação
multiponto (valor 2) ou ponto a ponto (valor 1). A coluna
identity contém o skypename ou o telefone público do contato,
no caso de conversas ponto a ponto, ou, uma cadeia iniciada
pelo #, que unicamente conversação envolvendo mais de duas
pessoas. Para este último caso, a coluna creator armazena o
skypename de qual dos envolvidos iniciou a conversação.
Várias informações de tempo podem ser obtidas na
tabela. A primeira, na coluna creation_timestamp, indica o
momento a conversação foi gravada no banco de dados – ou
seja, se a primeira interação ocorreu enquanto o Skype usava
este banco de dados para gravar os dados, a data corresponde
efetivamente à primeira interação. De outro modo, representa
o momento em que as informações foram recuperadas dos
servidores do Skype e gravadas localmente.
A coluna last_activity_timestamp corresponde ao tempo
de última interação entre o usuário e contatos envolvidos na
conversação. Esta informação só é preenchida quando há
pelo menos uma interação usando este banco de dados como
repositório de vestígios.
Como de praxe, existem colunas displayname, contendo
a concatenação do skypename e mensagem de apresentação
(mood) dos participantes, e given_displayname, para o caso
em que o usuário modificou a forma de apresentação dos
nomes na conversação.

A título de referência, pode-se mencionar que as colunas
inbox_timestamp e inbox_message_id controlam quais as
últimas mensagens recebidas quando o usuário se conectou
usando o Skype que usa este banco de dados. Isso permite
que as últimas mensagens no servidor, que ainda não estão
no banco local, possam ser recuperadas.
Os participantes de uma conversação são armazenados
na tabela Participants. Três colunas são suficientes para
sumarizar seu conteúdo:
•
•
•

convo_id: funciona como chave estrangeira do id da
conversação. As linhas compartilhando o mesmo convo_
id representam os participantes de uma conversação;
identity: o skypename do participante;
adder: quando uma conversação tem três ou
mais participantes, esta coluna apresenta qual dos
comunicantes adicionou este.

Neste ponto é possível determinar os contatos de um
usuário e suas organizações em grupos, bem como as
conversações de que ele participa. Nas próximas seções
será apresentado como recuperar o conteúdo trocado nas
conversações (que não envolvam áudio e vídeo).
D. Mensagens trocadas entre usuário e contatos
A principal tabela que armazena a interação entre usuários
e seus contatos é Messages. A primeira coluna merecedora de
destaque é convo_id, que funciona como chave estrangeira
de id na tabela Conversations. Apenas com esta vinculação
é possível determinar quais os contatos envolvidos nesta
mensagem. O originador da mensagem está na coluna author.
O nível de redundância no projeto das tabelas, já referido
anteriormente, permite obter informações sem fazer a junção
com outras tabelas relacionadas, tal como Conversations.
Exemplos: a) Quando se trata de uma conversa ponto a
ponto, a informação do parceiro (em termos de skypename)
pode ser obtida diretamente, consultando a coluna dialog_
partner; b) O número de participantes da conversação está
em participant_count.
Considerando que o convo_id agrupa todas as interações
de um mesmo par ou grupo de pessoas, é possível também
separá-las pelas diferentes sessões de chat (aquelas que
ocorrem em diferentes logins dos participantes), usando para
tanto o conteúdo da coluna chatname.
O momento de geração da mensagem é imediatamente
armazenado em timestamp usando o tempo corrente no
sistema operacional local, ajustado para UTC pelo timezone,
em segundos desde a data de referência (01-01 -1970 0:00).
Observe-se porém que a chegada ao destino pode se dar
em um momento muito depois. Há dois tipos de atraso a
serem considerados. Primeiro, o cliente sequer envia a
mensagem ao servidor, pois todos os receptores estão offline
– a este atraso denomina-se delay do remetente. Depois
que a mensagem é enviada ao servidor, este pode demorar
a entregar a mensagem a um receptor específico, pois
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este por estar offline – a este atraso denomina-se delay do
servidor. Quando o servidor finalmente envia a mensagem
ao receptor, o delay total (delay do remetente + delay do
servidor) também é enviado. No momento da recepção da
mensagem no destino, o tempo no sistema local, corrigido
para UTC, é diminuído do delay total da mensagem e
gravado no timestamp,
Para exemplificar, considere uma mensagem gerada
em uma máquina com o timezone correto, mas um dia
atrasado na data. Localmente o timestamp da mensagem
estará com o valor 86400s a menos do que deveria.
Considere que a mensagem demora 30s até que o remetente
consiga enviar ao servidor e passa mais 3600s no servidor.
Quando o máquina no destino, com a informação de
tempo configurada corretamente, recebe a mensagem,
esta terá o timestamp gravado como tendo sido enviada a
3630s atrás, sendo irrelevante o dia atrasado na máquina
remetente.
Na discussão precedente, torna-se relevante citar que
sending_status revela se a mensagem está pendente de saída
no remetente (valor = 1, com o consequente incremento no
delay de remetente) ou já foi entregue (valor = 2). Quando
uma mensagem pendente é finalmente entregue, o valor de
sending_status é atualizado.

Nota-se que apenas uma mensagem é rigorosamente de
chat. Nas próximas subseções cada classe será detalhada.
Nesse ponto apenas sumarizamos na Tabela 5 a informação
relevante, já discutida, para o tipo 61.
Deve-se ressaltar que o corpo das mensagens (em body_
xml) não são precedidas ou sucedidas de tags XML, porém
podem contê-las, como para descrever emoticons.
Tabela 5 – Colunas relevantes em Messages para chats.

Coluna
convo_id

chatname
timestamp
author
from_dispname
dialog_partner

Tabela 4 – Os tipos de mensagens em Messages.

Valor
4
10
12
13
30
39
50
51
53
61
64
67
68
100
110

Semântica
Notificação de criação de grupo de conversação
Criação (com adesão) a grupo de conversação
Partipação em chamada de vídeo/voz já em curso
Exclusão de grupo de conversação
Início de chamada de voz/vídeo
Encerramento de chamada de voz/vídeo
Pedido de adição de contato
Aceitação de pedido de adição de contato
Bloqueio de contato
Mensagem de chat convencional.
Envio de mensagem de SMS
Envio/Recebimento de correio de voz
Transferência de arquivo
Adesão a grupo de conversação
Notificação de aniversário de um contato

O texto trocado nas mensagens instantâneas é armazenado
na coluna body_xml. Porém nem todas as linhas contém
informação sobre texto trocado. É conveniente lembrar que,
em virtude da necessidade de informar ao usuário todos os
eventos da sua conta, o Skype mantém praticamente tudo
o que deve ser apresentado na tabela Messages. Então o
mapeamento da coluna type é fundamental para compreender
as mensagens. A Tabela 4 sumariza os tipos de mensagens
identificadas, que são discutidos mais adiante. Foi identificada
também uma coluna denominada chatmsg_type, mas que
nada agrega em relação às discussões adiante. Obviamente
nem todos os cenários foram testados e, portanto, outros
tipos de mensagem certamente existirão.
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sending_status
body_xml

Semântica
Chave estrangeira de id da
tabela Conversations. Permite
recuperar, por exemplo, os
participantes em chats com
múltiplos participantes
Uma sequência de caracteres
identificando uma sessão de chat
O momento em que a mensagem
foi enviada
Skypename de quem enviou a
mensagem
O nome completo de quem
enviou a mensagem
Skypename do parceiro do chat,
quando só há dois participantes
Para as mensagens enviadas,
indica se mensagem foi entregue
ou não
O corpo da mensagem

Ainda com relação a mensagens de chat simples, convém
ressaltar a presença de duas outras tabelas, Chats e ChatMembers, cujo propósito é também armazenar mensagens de chat.
Nas várias situações analisadas, sob diferentes contextos, as tabelas, ainda que não vazias, nada continham que não pudesse
ser encontrado na combinação das tabelas anteriormente apresentadas, aparentando como uma memória de rascunho ou
mesmo um mecanismo em desuso.
De todo modo, são colunas relevantes em Chats: a) name:
a identificação única de uma sessão de chat; b) friendlyname:
o da mensagem, precedido do skypeName do contato e
‘|’, quando este for o autor da mensagem; c) timestamp: o
tempo em que a mensagem foi gerada; d) participants: todos
os envolvidos com a mensagem, na forma de skypenames
separados por espaço; e, e) dialog_partner: o contato do
chat, quando apenas um contato está envolvido.
Em ChatMembers a informação relevante está na coluna
members (os skypenames dos participantes, separados por
espaço) e chatname que representa uma chave estrangeira da
coluna de mesmo nome em Messages e da coluna name em
Chats.
Há um ponto que merece investigação posterior: os
timestamps das mensagens que existiam em Chats e
Messages simultaneamente foi sempre menor naquela do
que nesta. Entretanto, em alguns raros casos, a mensagem em

Chats era a parte inicial da mensagem completa encontrada
em Messages, o que poderia justificar a diferença de tempo.
E. Histórico de Atualização de Contatos
Enquanto as tabelas Contacts e ContactGroups refletem a
situação momentânea do usuário e seus contatos, é possível
encontrar em Messages a história acerca dos contatos. São as
mensagens de tipo em { 50, 51, 53, 110 }.
A mensagem tipo 50 indica um pedido de contato
solicitado por author e direcionado a identities, com a
mensagem de convite contida em body_xml, o timestamp
contém o momento do convite. O tipo 51 indica a aceitação
de uma solicitação de contato e o 13 o bloqueio. Nos dois
últimos tipos de contato body_xml não contém valores.
Embora não seja exatamente uma mensagem de operação
sobre a lista de contatos, a de tipo 110 serve para notificar
o usuário que um contato está fazendo aniversário no dia
corrente (contido em timestamp). O author é o aniversariante
e a mensagem só é enviada se o usuário está online no dia do
referido aniversário.
F. Histórico de Grupos de Conversação
No Skype, usuários podem formar grupos de conversação,
cujo registro se dá nas tabelas Conversations e Participants,
analisadas na subseção II.C. O histórico da formação dos
grupos de contato é gravado na tabela Messages, nas linhas
com valores em {4, 10, 13, 100}.
Uma entrada com o tipo 4 consiste de uma notificação
para os membros de uma conversação de que um deles
está criando um novo grupo de conversação. Para este tipo
de mensagem, Pode-se encontrar os detalhes do grupo de
conversação recém-criado fazendo a junção das tabelas
Messages e Conversations, baseado nas colunas chatname e
identity, respectivamente.
Uma mensagem do tipo 10 indica a criação de um grupo
de conversação do qual o usuário participará. Em geral há
uma sequência de mensagens desse tipo endereçadas aos
membros do novo grupo, uma linha para cada conjunto de
contatos adicionados simultaneamente. Na coluna author
há o skypename de quem está adicionando, enquanto os
adicionados aparecem na coluna identities, como skypenames
separados por espaço. As colunas apresentadas na Tabela 5
também são, a exceção de body_xml (vazio), válidos.
Enquanto uma mensagem do tipo 10 representa a criação
de um grupo de conversação, é a mensagem do tipo 100
que confirma a participação do usuário. Quando o usuário
é o próprio criador do grupo, a mesagem tipo 100 não é
armazenada, sendo o seu skypename guardado na coluna
author da mensagem tipo 10.
A mensagem tipo 13 é gerada quando o usuário ou um
dos contatos deixa o grupo de conversação. O skypename de
quem saiu pode ser obtido na coluna author.

G. Histórico de Transferência de Arquivos
As mensagens do tipo 61 em Messages indica troca
de arquivos. Os campos discriminados na Tabela 5
têm a semântica usual e servem para determinar quem
enviou/recebeu e quando foi enviado/recebido o arquivo.
A coluna body_xml contém o texto apresentado ao
usuário, relatando as transferências ocorridas, na sintaxe
exemplificada na Figura 2, permitindo determinar os
arquivos transferidos.

Figura 2 – Mensagem de transferência de arquivos.

O detalhamento das transferências pode ser encontrado
na tabela Transfers. Ali, há uma linha para cada transferência
efetiva, ou seja, se o arquivo é transferido para um grupo
de conversação, uma linha é criada para cada transferência
ponto a ponto. O campo type indica se foi envio (valor = 1)
ou recebimento de arquivo (valor = 2) e o partner_handle
indicando o contato (skypename) envolvido na transferência.
Com respeito à caracterização das solicitações de transferência de arquivos, os campos relevantes são: filename, filesize e (para os arquivos enviados) filepita.
A transferência propriamente é caracterizada, além do
filename, pelos campos: status, starttime, accepttime,
finishtime, filesize e bytestransferred. Os valores de status,
sumarizados na Tabela 6, têm influência sobre a interpretação
dos timestamps associados à transferência.
Tabela 6 – O status das transferências de arquivos.

Valor
0
7
8
9
12

Semântica
Solicitação de transferência ainda não enviada
Usuário não aceitou ou cancelou a transferência
Transferência concluída com sucesso
Transferência interrompida por erro
Contato não aceitou ou cancelou a transferência

O campo starttime caracteriza o momento de solicitação
do envio e sempre está presente, enquanto accepttime
e finishtime são os tempos de aceitação e finalização da
transferência. Se a solicitação de transferência sequer foi
aceita, o valor em accepttime é nulo. Já o tempo registrado
em finishtime é válido (diferente de zero) apenas se
a transferência foi concluída com sucesso (filesize =
bytestransferred).
H. Histórico de Chamadas de voz e vídeo
O histórico de conversações de voz e vídeo é registrado
pelas mensagens do tipo 30 e 39 em Messages. As mensagens
do tipo 30 registram o momento (em timestamp) da tentativa
de início da conversação, enquanto as de tipo 39 consolidam o
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momento de resolução de conversação, seja após a conclusão
ou a simples rejeição da chamada.
Uma das maneira mais simples de determinar se a chamada
foi rejeitada é procurar uma texto diferente de vazio na
coluna reason. Nas conversações ponto a ponto, a presença
da cadeia “manual” indica que a conversação foi rejeitada
pelo destinatário. Outras informações sobre a transferência
podem ser obtidas nas colunas descritas na Tabela 5, que
também são válidas para estas mensagens.
Particularmente, é muito importante o conteúdo da coluna
body_xml – ela contém um resumo da chamada, em termos
de participantes e duração, conforme mostrado na Figura 3.

Figura 4 – Dados de envio de SMS

O envio de mensagens de texto a telefones móveis (SMS)
é registrado na tabela Messages sob o tipo 68. As colunas da
Tabela 5 são válidas e servem para caracterizar a mensagem.
A coluna body_xml oferece um sumário da informações
associadas à mensagem, conforme exemplo na Figura 4, onde
várias informações são autoexplicativas.

Figura 3 – Metadados de uma conversação por voz/vídeo.

O participante que fez a chamada aparece primeiro na lista,
servidor para discriminar chamada de entrada e saída. O
tempo de duração de chamada pode conter valores diferentes
na lista, significando que algum(ns) do(s) comunicante(s)
desligou (aram) antes de outros. A ausência de algum
participante nessa lista, quando comparada com a lista obtida
via junção com as tabelas Conversations e Participants
usando convo_id, é outra maneira (até mais confiável) de
detectar que todos aceitaram a chamada.
O conteúdo de body_xml é o mesmo nas mensagens
30 e 39 correspondentes, podendo sendo empregado
para associar solicitação e resolução de uma chamada em
particular. Porém é mais simples usar a coluna call_guid,
visto que este é o elemento que identifica univocamente uma
chamada de voz/vídeo.
Há duas tabelas adicionais associadas com conversações
por áudio/video: Calls e Videos. A exemplo de tabelas Chats
e ChatMembers não foi possível encontrar informações
adicionais relevantes e consistentes naquelas tabelas em
relação à tabela Messages.

Ainda em relação à Figura 4, foi possível determinar
que o status da mensagem significa se o SMS já foi entregue ao destinatário (valor = 6) ou não (valor = 5). Os
chunks representam as partes da mensagem, após seu
fracionamento,em função da limitação do sistema de
transporte SMS. O atributo untilnext representa o tamanho ainda disponível para envio no último chunk, consistindo numa forma de otimização quando o SMS corrente
ainda não foi entregue.
Novamente, a tabela SMSes parece funcionar como área
de rascunho. O que lá se encontra pode ser caracterizado
observando o valor na coluna chatmsg_id, que funciona
como chave estrangeira da coluna id em Messages. Quando
chatmsg_id é nulo, a coluna body contém o texto de uma
mensagem que o usuário não chegou a enviar, mas que foi
digitada em algum momento. Se chatmsg_id aponta para um
id em Messages, todas as informações relevantes podem ser
obtidas nesta tabela.
J. Histórico de Correio de Voz
Quando um correio de voz é enviado ou recebido,
uma mensagem do tipo 67 é gravada na tabela Messages.
Novamente, as colunas da Tabela 5 são válidas e body_xml,
oferece a informação da duração da chamada, através do
atributo length da tag message, conforme mostrado na
Figura 5.

I. Histórico de SMS
O envio de mensagens de texto a telefones móveis
(SMS) é registrado na tabela Messages sob o tipo 68. As
colunas da Tabela 5 são válidas e servem para caracterizar
a mensagem. A coluna body_xml oferece um sumário da
informações associadas à mensagem, conforme exemplo na
Figura 4.
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Figura 5 – Dados de envio/recebimento de coreio de voz.

Embora ainda não tenha sido possível decodificar completamente o teor da tabela Voicemails, pode-se inferir alguns
campos relevantes: path: o nome do arquivo contendo possi-

velmente a mensagem de voz enviada/recebida, armazenado
no diretório voicemail especificado na seção II; size: o tamanho desse arquivo; e c) duration: a duração da mensagem
de voz.
O formato dos arquivos gravados foi identificado pelo TrId
[8] como sendo “C64 Hires bitmap”, contudo não foi possível a
reprodução e/ou visualização, sugerindo que estejam cifrados.
4. EXTRAÇÃO DE VESTÍGIOS
A extração e análise dos vestígios para elaboração deste
trabalho foi realizada utilizando a ferramenta SQLiteExplorer
versão 3.04 [9], com a DLL SQLite 3.7.7.1 [10]. A
disponibilidade de versões ODBC e JDBC para uso com o
SQLLite, bem como a concentração dos vestígios em apenas
um banco de dados, simplifica em muito a implementação
de uma ferramenta de extração, cujo principal atividade é a
escrita dos comandos SQL.
Uma ferramenta de extração de alguns dos vestígios aqui
descritos foi implementada e apresentada em [5]. Contudo, ainda não é uma versão completa e disponível, carecendo de mais
implementação. O autor iniciou um trabalho de complementação da extração completa dos vestígios aqui apresentados, esperando disponibilizar à comunidade brevemente.
5. CONCLUSÕES
Analisar os vestígios deixados por uma ferramenta é
sempre uma atividade suscetível a erros ou incompletude. Não
obstante, este trabalho oferece uma abordagem consistente
da base de dados de vestígios deixada pelo Skype 5.X, tendo
sido analisadas, durante a pesquisa, praticamente todas as
operações suportadas pelo Skype, em cenários variados,
identificando como e onde elas deixam vestígios.
Uma contribuição paralela do trabalho é o detalhamento
do banco de dados de vestígios do Skype. Apesar do seu alto

nível de redundância, é possível afirmar que a sua modelagem
pode servir como base para definição de uma arquitetura de
armazenamento de qualquer ferramenta genérica de extração
de vestígios de IMs, como aquela proposta em [5], visto que
comunicadores como MSN, WLM e outros têm uma estrutura
de vestígios muito mais simples do que o Skype [3,4].
Por fim, o nível de detalhes aqui apresentado é suficiente
para, com relativa facilidade, se implementar uma ferramenta
completa para extração dos vestígios do Skype, atividade que
o autor já iniciou.
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Abstract — This work evaluates the feasibility of performing a
brute force attack on a Brazilian electronic passport in an attempt
to find the correct key for the BAC protocol and to be able to read
the contents, including biometric information. It is assumed that
the attacker has some standard tools, like a common reader, a
portable computer and open source software for reading electronic
passports. The attack model uses a skimming technique, where
the passport is not in use and is near the attacker for enough time
to be able to perform the attack.

The Brazilian government started to issue RFID enabled
passports in late 2010, as part of a project to update Brazilian
passport, called PROMASP 2. In this project, many security
features were added, including the RFID tag that was
made standard by ICAO. As a matter of fact, the project
implemented all of the optional security measures defined by
the 9303 document, and it uses two kinds of biometry: photo
in hi-res (protected by the BAC protocol), and fingerprints
(protected by the EAC standard).

Key-words — Security; ePassport; BAC; brute force;

In this paper, the BAC (Basic Access Control) protocol
implementation of Brazilian passport will be evaluated. This
protocol is the first security barrier for an attacker to read
the contents of the passport, so it’s very likely that it will be
the first to be attacked. The Brazilian ePassport is shown on
Figure 2.

1. Introduction
Electronic passports (ePassports) are the latest evolution
on passports, which are used to identify travelers going
to other countries. They were first introduced in 1998 in
Malaysia [1], but at that time there was little concern about
security. The ePassports have an electronic tag that uses RFID
[4] technology (ISO 14443), enabling it to be read wirelessly
at a small distance.
In 2004 [2], the International Civil Aviation Organization
(ICAO) issued a series of recommendations and protocol
specifications to countries that wished to implement
ePassports. These specifications are grouped on a document
called Doc 9303 – Machine Readable Travel Documents
[3]. Although the document has many protocols designed
for security, most of them are optional and may not be
implemented by issuing countries. According to ICAO, an
electronic passport must contain a contactless electronic
reading device with internal storage space of at least 32 kilobits
of size, coded accordingly to the Logical Data Structure
(LDS) defined on the 9303 Document, with a minimum of
the MRZ data on the first group of data and a facial image of
the bearer on the second group. The passports that have these
characteristics must have a specific symbol on the cover that
identifies them as ePassports, as seen on Figure 1.

Figure 1 - ePassport identifier symbol
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Figure 2 - Brasilian ePassport

2. Related Work
Liu et al [6] did a similar work evaluating the security of
the Germany and Netherlands ePassport. In this work, the
attack model was to eavesdrop on a legitimate connection
and use a parallel FPGA computer to break the encrypted
data. Although the work claims an average time of 14 hours
for finding the MRZ, it assumes that the age of the bearer can
be guessed, further reducing the entropy. It also needs some
special hardware (120 FPGAs operating in parallel on a 64 bit
data bus), and proximity to the reader, which can be tricky in
some cases (ex: immigration inspection point).
Nithyanand [1], made a survey on the evolution of the
security protocols on ePassports, according to the ICAO

specifications, since its first generation in 2004, until the
proposal of the 2.1 version of the EAC protocol.
Initially the survey addresses ePassport technologies,
including biometrics, RFID and Public Key Infrastructure
(PKI). On RFID technologies, the work details the issues
on the adoption of this technology, specially the detection,
tracking, eavesdropping and cloning of RFID tags. Also
using some signal propagation formulas, the work states that
the typical distance for a correct reading of an ePassport is
approximately 10 centimeters. This small distance makes it
difficult for an attacker to perform an unauthorized reading,
because it needs to be very close to the victim.
Later, the work details the security protocols present on
the first ePassport generation: Passive Authentication (PA),
Basic Access Control (BAC) and Active Authentication (AA).
Following, it shows the changes on the second generation,
specially the Extended Access Control (EAC), and its protocols:
Chip Authentication (CA) and Terminal Authentication (TA).
These protocols were created to establish an additional
security level for protection of secondary biometrics
(fingerprints and iris), and to allow the mutual authentication
of both the terminal and the ePassport. Finally, the third
generation proposed in 2008 introduces a new protocol,
named Password Authenticated Connection Establishment
(PACE). It was introduced with the objective of replacing
BAC, along with an updated version to the EAC standard.
At the end, the article shows the vulnerabilities known on
ePassports:
1.

2.

3.

Attacks on RFID technology: cloning, eavesdropping,
and skimming [5]. In short, it is possible to obtain
some information that prevents cloning, using
physical attacks.
Attacks on the first generation protocols: some
protocols, like BAC and AA are not mandatory, so
some countries may not adopt them. This option
makes unauthorized reading and RFID cloning
trivial. BAC also has some low entropy problems
on its keys. The information used to derive the
cryptography keys shorten the original entropy from
56 bits (3DES) to something between 25 and 35 bits
(depends on the country implementation), which
may be cracked with a brute force attack. Finally, the
specs does not have access control rules, meaning that
a successful read would gather all the information on
the ePassport, even if it is not needed.
Attacks on the second-generation protocols: the
EAC standard, although more secure still needs
BAC to work, so it inherits all its vulnerabilities.
ePassports, as being passive, do not have a correct
time information, so it may be difficult for them to
verify the validity of a terminal certificate, which may
be used by an attacker that has an expired certificate.
EAC is also vulnerable to a denial of service attack,
where a malicious terminal sends lots of invalid
certificates, making the RFID tag to malfunction.

4.

Attacks on the third generation protocols: the work
states that the third generation solved all the previous
problems, except the verification of the validity of
the digital certificates problem. In this standard, the
BAC protocol is replaced by an improved one, named
PACE. Not many countries at the moment are using
the third generation standards.
3. The BAC Protocol

The BAC protocol is one of the security protocols that
are described by the 9303 documents. Its main purpose is
to prevent skimming [5], which is the unauthorized reading
of an ePassport, and eavesdropping, which is intercepting
a valid communication between a passport and a reader.
When a passport uses BAC, the reader cannot directly read
the tag contents. Instead, it must prove that it is authorized
to read the chip, using a challenge-response protocol [3].
The protocol establishes that the reader must derive a
couple of Basic Access Keys, denoted KENC and KMAC. These
keys are derived from information present on the data page
of the passport, specifically the Machine Readable Zone
(MRZ).
The MRZ is a series of characters on the data page of the
passport that uses a special font and convention, which allows
an inspection reader to scan the characters and use Optical
Character Recognition (OCR) to retrieve the actual data.

Figure 3 - Data Page of an ePassport

On Figure 3 we can see the MRZ at the bottom of the data
page. It has a defined pattern, so the reader can automatically
translate and extract the subject’s data. The character “<” is a
filling character, so the reader can separate the different fields.
The first line of the MRZ contains the following information:
•
•
•
•

P – Identification of the document as a passport
UTO – Issuing Country Code
ERIKSSON – Primary ID (Last Name)
ANNA MARIA – Secondary ID (Given Names)

Similarly, the second line of the MRZ has additional
information:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L898902C – Document Number
3 – Check digit for Doc. Number
UTO – Nationality
690806 – Birth Date (6 Aug 1969)
1 – Check digit for Birth Date
F – Sex (Female)
940623 – Expiration Date (23 Jun 1994)
6 – Check digit for Exp. Date
ZE184226B – Optional Field
1 – Check digit for Opt. Field
4 – Overall check digit

For the generation of the BAC keys, only the second line
of the MRZ is used. The keys are derived from the document
number, date of birth and date of expiry (including check
digits), using a SHA-1 hash of this information. On the above
example, the MRZ info used for BAC key calculation would be:
•

2.

3.

4.

5.
6.
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8.
9.
10.
11.

12.

L898902C<369080619406236

This hash is used as a seed to compute the actual keys.
The actual protocol involves generating random numbers,
performing a challenge-response authentication using the
generated keys and the 3DES symmetric cipher, and deriving
session keys for encrypted communication between the
reader and the passport. The actual steps of the BAC protocol
are detailed below:
1.

7.

The terminal reads the MRZ information from the
data page of the passport, using Optical Character
Recognition (OCR), and extracts the information
needed for generating BAC keys: passport number,
birth date and expiry date, including the check digits.
Using this info it derives KSEED, using the result of an
SHA-1 hash on the MRZ data and using the 126 most
significant bits.
The previous result is joined with a 32-bit counter.
The counter is set with 00000001, which indicates
we are generating an encryption key. A new SHA-1
hash is calculated, and the result is split in two keys,
Ka and Kb, using the first 8 bytes on the first key and
the following 8 byes on the second. The remaining of
the hash bits is discarded.
The resulting keys are used on the 3DES algorithm,
which uses 56 bits of key length and 8bits of parity for
each key. Using the generated keys, the parity bits are
adjusted to correctly reflect the parity calculation. These
keys made the set KENC, which are used for encrypting.
The same process on items 2 and 3 are repeated, this
time with 00000002 on the counter, which indicates
that we are generating a Message Authentication
Code (MAC) key. These keys made the set KMAC,
which are used for integrity.
The terminal requests a random 8-byte number from
the ePassport, named RND.ICC. This request is made
with a specific command named GET CHALLENGE.
The terminal generates two random numbers. One
with 8 bytes named RND.IFD and other with 16 bytes
named KIFD.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

The terminal calculates S = RND.IFD || RND.ICC ||
K.IFD. The operator || indicates joining the values.
Result S is encrypted with KENC, using 3DES. This
result is named E_IFD.
Integrity data is calculated encrypting E_IFD with
KMAC, resulting in M_IFD.
The joined results (E_IFD || M_IFD) are sent to the
ePassport, using the MUTUAL AUTHENTICATE
command.
The ePassport deciphers the received data and verifies
the integrity data. The result is split and the received
RND.ICC is compared with the initially generated for
authentication measures. The passport has the KENC
and KMAC keys stored internally, so it does not need to
calculate them.
The passport generates a 16-byte random number
named KICC. KIFD, sent by the terminal and KICC are
joined, using XOR bitwise operation, resulting on
a new KSEED. The session keys KSENC and KSMAC are
now generated using the same method described
previously.
The passport generates an initial value for a sequential
counter using the 4 least significant bytes of RND.
ICC and RND.IFD. This result is named SSC.
The passport joins RND.ICC, RND.IFD and KICC. The
result is named R.
The passport encrypts R with KENC, using 3DES. The
result is named E_ICC.
The passport encrypts E_ICC with KMAC, resulting
M_ICC.
The passport sends E_ICC and M_ICC as answer to
the terminal.
The terminal decrypts and verifies the received
data, and compares RND.IFD with the originally
generated, completing the mutual authentication.
The terminal does a XOR of KIFD and KICC, generating
the same KSEED generated by the passport.
The KSENC and KSMAC are generated using the same
method used by the passport.
Table 1 - Crypto operations on the BAC protocol

Passaport

Terminal

Generation of an 8 bit
random (RND.ICC)

SHA-1 of MRZ info

Deciphering of E_IFD
and M_IFD (3DES)

SHA-1 of KSEED + counter

Verification of RND.IFD

Adjusting of 3DES keys partity
SHA-1 of KSEED + counter
Generation of 8 bit random
(RND.IFD) and KIFD (16 bits)
Ciphering of RND.IFD||RND.
ICC||K.IFD (E_IFD – 3DES)
Ciphering of E_IFD (M_IFD –
3DES MAC)

21.

The SSC counter is generated using the same method
used by the passport.

The following table shows the basic crypto operations
performed on BAC by the terminal and the ePassport on a
single trial of the BAC protocol with the wrong key. Looking
at the protocol steps, we can see that the step 11 would fail
and the subsequent steps probably will not take place.
Obviously the ePassport has much less performance doing
the cryptographic operations than the terminal, due to its
limited size, passive stance and low power.
4. BAC Entropy Vulnerability
Many researchers have stated that the BAC protocol have
some vulnerabilities regarding the entropy of the BAC keys
[6]. In fact, the information used for deriving the keys has
lower combinations than you would expect from a modern
random key. Today’s symmetric cryptography standards use
keys of 128 bits to 256 bits of size, such as the AES algorithm
[7]. The passport number is usually numeric and sequential
because it is easier to implement this way. Some countries
may even shorten the amount of digits by fixing some of them
(to denote a particular series, for example). The birth date has
only two digits for the year, the date only ranges from 1-31,
and the month from 1-12. Considering that the passport is
still valid, the expiration date can be only at most x years on
the future, as x being the number of years that a passport
remains valid (usually 5 or 10 years). The check digits can be
calculated from the data, so they are irrelevant on calculating
the entropy of the keys.
If the resulting entropy of the BAC keys is low enough, it can
enable an attacker to try to find the correct keys using a brute
force approach: it uses a computer to try all combinations of
possible MRZ data, generates the corresponding keys and try
to authenticate on the passport. If the attacker is successful,
it has performed a skimming attack, as stated earlier. Other
kind of attack would be an eavesdropping attack, where an
attacker uses a reader with sniffing capabilities to collect
the traffic between the reader and the passport. Using this
traffic, the attacker can try to crack the encryption keys,
using a dedicated computer with great processing power. It
is required, however, that to do the eavesdropping attack the
adversary needs to be very near to an inspection point and
collect the information at the exact moment that a passport is
being read. The ISO 14443 standard states that the maximum
distance for a passport to be read is 10cm [4], but some
researchers claim that they have achieved a limit of 4 meters
[6]. Most of the inspection places keep the waiting people
at a distance from the reader, so eavesdropping some valid
communication may be risky, and the attacker may need
some special equipment to be able to eavesdrop at greater
distances (like a special antenna).
On the other hand, a skimming attack can be performed
on the waiting line, if the victim has a passport on a close
spot, like its back pocket. The attacker can be the next in

line and get close enough to get a reading distance on the
passport and try a brute force attack. Although more easy to
perform than an eavesdropping attack, each authentication
attempt takes some time, because of the protocols involved
and the speed of communication between the reader and
the passport. We can compare this approach with brute
forcing passwords on an HTML form on a web page, where
the attacker needs to wait for the result before trying a new
password. The advantage of eavesdropping communication
is that we can make the brute force attack faster, trying to
decrypt directly E_IFD, which is faster than waiting for a
challenge response protocol between a reader and a passport.
But as stated earlier, an eavesdropping attack is more risky
and may need some special equipment.
The objective of this work, ultimately, is to verify the
amount of time needed for an attacker to perform a skimming
attack, with an attempt to brute force the keys for the BAC
protocol, using a cheap reader and a portable computer. In
the next section we will discuss the attack model.
5. Attack Model
Considering the ease to perform, the attack model
selected is a skimming attack, where the attacker is in some
line (ex: inspection line, security line, restaurant line, etc),
close enough to the target, so it can attempt to read his
or hers passport. The attacker knows that the victim has
a Brazilian passport, and knows some public information
about the issuing of Brazilian passports, like how many
years they are valid and how the passport numbers are
formatted. This information is somewhat public, so it would
be easy for an attacker to find out. Any other information
about the victim is unknown like age or date of issue of the
passport.
The attacker also has access to some hardware like a
portable reader and a portable computer, and some software
like open source tools for reading ePassports. Using this
hardware and software, the attacker can build a brute force
tool to make authentication attempts on a passport, using
valid combinations of MRZ data.
6. The Brazilian ePassport
As stated before, the Brazilian ePassport uses all the
optional security protocols defined by ICAO, including BAC.
The issuing of passports in Brazil is in the responsibility of
the Brazilian Federal Police (DPF). The Brazilian passports
started to include RFID chips on late 2010, and actually there
are around 8.000 passports being issued every day, as stated
by Federal Police Officials.
When the ePassport was first introduced, a new series of
passport identification numbers was defined. The passport
numbers would then all start with the characters “FD”
followed by a 6 digit sequential number. On 12 Aug 2011, the
“FD” series was finished and a new series, starting with “FE”
was initiated.
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The passports issued by Federal Police have a valid time of
5 (five) years. All other information on the Brazilian passport
complies with the ICAO standard. Improvements were also
made on the physical document of the passport, but these are
beyond the scope of this paper.

This tool is made in Python language, and accepts arbitrary
parameters as MRZ input.
The reader used was an OMNIKEY 5321 USB, as seen on
Figure 4.

7. BAC key entropy on brazilian passport
Using the information from the previous section and some
mathematics, we can find out how many combinations of
keys can a valid Brazilian passport have:
•
•
•
•
•
•
•

Passport number: “FD” or “FE” followed by 6 digits:
2 * 106
Birth date year: from 00 to 99 (100 combinations)
Birth date month: from 01 to 12 (12 combinations)
Birth date day: from 01 to 31 (31 combinations)
Expiry date year (considering an attack on 2011):
from 11 to 16 (6 combinations)
Expiry date month: from 01 to 12 (12 combinations)
Expiry date day: from 01 to 31 (31 combinations)

The dates could be optimized, considering months
with 30 days and February with 28 (or 29) days, but these
optimizations would reduce the entropy very little, so they
were not considered. Using this combination information,
we can find out the resulting combinations possible for a
Brazilian passport:
X = 2 * 106 * 100 * 12 * 31 * 6 * 12 * 31

The reader was connected to a portable computer,
with enough processing power (Intel 2.53Ghz Core 2
Duo CPU with 8 GB RAM). A shell script was made to
try to read a standard Brazilian ePassport 100 times,
using RFIDiot with incorrect MRZ information, and the
execution time was obtained using the time UNIX command [9]. The results of the experiment are summarized
on Table 1.
Table 2 - ePassport BAC Reading times

(1)

X =~1.66 * 1014				(2)
If we compare this number of combinations with a key
represented in bits, we would have:
2y =~ 1.66 * 1014				(3)
Y =~ log2 (1.66 * 1014)			(4)
Y =~ 47 					(5)
From these calculations we conclude that the entropy
of Brazilian Passport is equivalent to a key of 47 bits. This
result seems small, considering that the current standard for
symmetric encryption (AES) [7] has a key size range from
128 to 256 bits, but is higher than the value described by [1].
To be certain if an attack is feasible, nevertheless, the amount
of time of an unsuccessful attempt to open the passport using
BAC needs to be measured.
8. Experiment on reading times for BAC
Using a standard reader, several attempts were made to
read a Brazilian passport, using a popular open source RFID
reading tool called RFIDiot [8], with the goal of calculating
the mean time for an unsuccessful attempt to read a passport.
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Figure 4 - OMNIKEY 5321 USB Reader

Unsuccessful
attempt
Successful
attempt

Min

Max

Mean

0.922s

0.952s

0.938s

3.268s

3.329s

3.293s

As expected, the successful attempt times are bigger than
the unsuccessful ones. This can be explained because when
BAC is performed correctly, the software reads the contents
of the passport, which is significantly more information
than the BAC protocol itself. Also the number of steps on
the BAC protocol is higher with a correct key. The mean
time for an unsuccessful attempt on reading a passport is
0,938 seconds. Combining this value with the entropy of the
Brazilian passport we can find how much time we need to
try all the possible keys:
T = 247 * 0.938 			

(1)

T= 132011764077297.664		(2)
T is stated in seconds. Converting it to years:
T =~ 4244205.38 years
We are calculating the mean time for a successful attempt,
so we need to consider half of the previous value:
T2 =~ 2122102.69 years

9. Conclusions
With the experiment and the entropy values of the
Brazilian passport, we concluded that the mean time needed
for finding the correct BAC key using RFIDiot, a portable
computer and the supplied reader would be around 2 million
years, which is unfeasible.
If the attacker had some more information about the
victim, such as an estimate of the age (it can be done
analyzing directly the victim or a photograph), the entropy
could be further reduced and also the time needed to
find the key. Other data such as the relation between the
passport number and the date of expiry (can be estimated
knowing the number of passports issued per day if the
numbering of passports is sequential) and the reduction
of possible expiry dates (if the passport is only issued on
week days, for example) can be used to further reduce the
entropy, but we think that it would not be enough to reach
a feasible time (something between hours and minutes). In
the other hand, with the further issuing of passports, new
series will appear, which may increase the combinations of
passport numbers.
The time needed for making an attempt is high (almost
one second), so a faster reader may be needed to improve the
cracking performance. This may also not be enough, because
the ePassport needs to do some cryptographic operations
for BAC to work, which may be slow considering that it is a
passive, low power device.
Some improvements could be made to enhance the
security of the Brazilian ePassport: the passport numbering
scheme could be random and use alphanumeric characters.
This would increase significantly the BAC key entropy. The
passport could have some blocking scheme that prevents it
from be read if it is not open. Also, the inspection systems
could implement some jamming technology to prevent
eavesdropping from malicious attackers.

The study obviously has some limitations. The tests were
performed using only one specific reader. Other readers
from other manufacturers may have different read times. The
study also relies on an open source tool, which may not be
optimized for speed. A specialized tool, developed to access
the hardware directly may speed up the process, or even some
dedicated hardware that is optimized for speed.
For future work, a practical implementation of a BAC brute
force attacker is planned, optimized for trying several BAC
keys. It is also planned testing different readers, including
specialized ones, if available. Testing of an eavesdropping
attack is also planned, verifying the real maximum distance
that an attacker can record the conversation between the
reader and the passport, and the time needed for a typical
modern computer to find the correct key.
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Resumo — A presença de conteúdo criptografado ou de um
grande volume de informações a serem periciados são os novos
desafios da perícia digital convencional. A análise live pode ser
utilizada para garantir o acesso ao conteúdo do disco rígido e
realizar a triagem de dados e equipamentos ainda em execução.
Porém, trata-se de uma perícia digital complexa devido à grande
quantidade e variedade de informações a serem analisadas em
curto período de tempo. Este artigo apresenta uma arquitetura
com foco na abordagem de Raciocínio Baseado em Casos, a qual
utiliza conhecimentos adquiridos em casos similares anteriores
para solução de casos atuais. A partir da definição arquitetural foi
implementado e testado um protótipo com a utilização de casos
reais do Departamento de Polícia Federal (DPF), simulados em
máquinas virtuais. Durante os experimentos realizados foram
identificadas repetições de 84% nos processos em execução e
o protótipo apresentou bons resultados no reconhecimento de
ameaças e oportunidades durante a análise de equipamentos
computacionais ligados, sugerindo procedimentos periciais
adicionais em cerca de 76% dos casos simulados.
Palavras-chave — análise live, raciocínio baseado em casos,
perícia digial

1. Introdução
A popularização do uso de aplicativos de criptografia forte
e a crescente demanda por análises periciais em equipamentos
computacionais tornaram-se um grande desafio para o
campo da perícia digital. A perícia convencional, realizada
em um laboratório de informática forense, encontra cada vez
mais dificuldade em atingir seus objetivos.
As informações extraídas durante a análise de um
computador ligado oferecem muitas vantagens em
comparação com a perícia convencional, porém introduz
novos problemas. O cenário de uma análise live é de alta
complexidade devido à grande quantidade de variáveis que
podem ser encontradas, tais como a diversidade de sistemas
operacionais, aplicativos instalados, dispositivos de E/S,
hardwares, entre outros.
Apesar de avanços significativos alcançados em diversos
trabalhos ao abordarem modelos para o processo de
investigação digital [1,2], a análise live permanece sendo
um campo controverso da perícia digital. Um dos debates
clássicos no meio de computação forense é a abordagem
correta na manipulação de sistemas computacionais em
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execução [3]. Alguns trabalhos limitam-se a citar as boas
práticas forenses durante a live forensics [4] ou somente
apresentam ferramentas específicas para análise da memória
RAM [5,6,7].
Técnicas de Inteligência Artificial (IA) também podem ser
utilizadas para auxiliar o perito durante a realização de uma
análise de um equipamento computacional em execução.
Em um curto período de tempo, um sistema seria capaz
de analisar de forma automatizada as diversas variáveis
encontradas durante a análise live e, a partir do conhecimento
já estabelecido, sugerir ao perito procedimentos periciais
bem-sucedidos em situações passadas.
Sendo assim, seria possível identificar ameaças ou
oportunidades durante a análise live e com isso facilitar o
trabalho do perito durante a perícia digital convencional,
seja pela garantia de acesso aos dados - conteúdo sem
criptografia; seja pela redução da quantidade de dados a serem
encaminhados à pericia - triagem de dados e equipamentos
computacionais.
Esse artigo está organizado da seguinte maneira: a Seção
II apresenta um breve embasamento teórico sobre aspectos
da análise live e diferenças com a perícia convencional. A
Seção III apresenta conceitos e propriedades do Raciocínio
Baseado em Casos. Já a Seção IV destaca a solução proposta,
com a arquitetura definida, os requisitos necessários para o
desenvolvimento do sistema e o protótipo baseado na solução
arquitetural proposta. A Seção V descreve os experimentos e
a análise dos resultados; e finamente, as considerações finais e
trabalhos futuros são apresentados na Seção VI.
2. Análise Live e Perícia Convencional
A análise live, também denominada de live forensics, consiste
em uma análise digital realizada através de procedimentos
periciais e conduzida no equipamento computacional
investigado ainda em execução. A análise live ocorre quando
o sistema é mantido em execução e os investigadores usam
o próprio sistema operacional da máquina para acessar os
seus dados [8]. Em se tratando de operações policiais, esse
tipo de exame é normalmente realizado no local da busca e
apreensão.
A perícia em um computador ainda ligado permite ao
investigador analisar um elemento indisponível durante

a perícia convencional: o conteúdo da memória RAM.
Sendo assim, o investigador terá acesso a informações não
tipicamente escritas em disco.
Entre as vantagens obtidas no uso desse tipo análise, é
possível elencar como as principais: (i) extração de dados
voláteis; (ii) triagem de equipamentos; (iii) triagem de dados;
(iv) preservação de dados criptografado e (v) a possiblidade
de estabelecer flagrante.
A perícia convencional, também chamada de estática,
ocorre com o sistema investigado desligado. Para evitar
novas escritas no disco, remoção de arquivos temporários
ou qualquer modificação no sistema, aconselha-se desligar
o computador utilizando o procedimento pull-the-plug na
busca e apreensão. Após a busca e apreensão do equipamento
computacional, uma imagem (cópia forense digital) do disco
rígido do sistema é realizada e, a partir daí, essa imagem é
analisada em um laboratório de informática, utilizando-se de
um sistema operacional e aplicações forenses confiáveis [8].
Diferentemente da perícia estática convencional que
fornece apenas uma visão limitada das informações do sistema,
ferramentas para análise live podem informar ao investigador
um cenário mais completo do estado do computador [9].
Enquanto a perícia convencional tenta preservar os discos
rígidos em um estado inalterado, as técnicas de análises em
equipamentos computacionais ligados têm como objetivo
tirar snapshots do estado da máquina, similar às fotografias
de uma cena de crime [10].
Ferramentas periciais, na maioria das vezes, são bemsucedidas na extração de dados das mídias de armazenamento
durante a perícia convencional, inclusive na recuperação de
arquivos apagados não sobrescritos e buscas por palavraschave. Todavia, a perícia convencional, apesar de amplamente
usada atualmente na persecução penal, apresenta limitações
nos seguintes casos:
a)
b)
c)

Impossibilidade de apreender o equipamento computacional;
Necessidade de estabelecer o flagrante do suspeito; e
Uso de criptografia forte.

A análise live pode resguardar tanto as informações
voláteis, quanto as informações estáticas sobre o sistema
de arquivos [10] sendo que o pré-processamento de dados
na cena de crime é apenas uma das fases na investigação
digital [1].
Portando, durante a análise live, o investigador terá acesso
a informações não tipicamente escritas em disco, tais como:
portas abertas, conexões de rede ativas, programas em
execução, dados temporários, interação com usuário, chaves
criptográficas e conteúdos não criptografados [9].
Com o uso apenas da perícia estática convencional, essas
informações eram simplesmente ignoradas, o que pode ser
prejudicial à investigação. Quanto maior a probabilidade
de alteração nas informações do dispositivo computacional,
maior é a prioridade de extração e preservação desde dados

[11]. A memória RAM é mais suscetível a mudanças, portanto
a extração deve seguir a ordem de volatilidade [10]. Sendo
assim, na maioria das vezes, é necessário que as informações
sejam extraídas da memória antes da extração dos dados do
disco rígido.
Dados podem ser extraídos diretamente da memória RAM
(live response) da máquina analisada através de aplicativos
do próprio sistema operacional ou programas específicos.
A extração também pode ser feita indiretamente, através da
análise do arquivo de dump da memória RAM do sistema
investigado.
A. Análise por Live Response
A análise por live response é a forma direta de extração
de informações da memória RAM e assemelha-se aos
procedimentos utilizados na resposta a incidentes (incident
response). O perito executa aplicativos no próprio equipamento
computacional investigado e coleta as informações de
interesse ao caso. Esses aplicativos podem ser nativos do
próprio sistema operacional ou ferramentas específicas para
realizar a extração das informações. Em ambos os casos,
são utilizadas e recursos do próprio sistema operacional da
máquina em análise. As informações extraídas são fornecidas
pelo próprio sistema operacional para os aplicativos de forma
transparente, sem a necessidade de conhecer a organização
interna e estrutura de dados da memória RAM.
A vantagem da live response é a simplicidade dos
procedimentos e resultados imediatos. Porém, depois do
desligamento da máquina, não existe a possibilidade de
reproduzir os exames, nem de realizar novos exames caso
surjam novas perguntas [7]. Trata-se de uma abordagem
intrusiva, uma vez que a máquina investigada permanece
alterando o conteúdo do disco e da memória, além da
contaminação da prova digital através da intensa interação
entre perito e sistema operacional durante esse tipo de
análise.
B. Análise do Arquivo de Dump da Memória
Já na análise indireta, o conteúdo integral da memória
RAM é copiado para um arquivo denominado dump. Esse
arquivo é então processado em um ambiente preparado
e controlado através do uso de parsers. Os parsers são
analisadores sintáticos responsáveis por percorrer o conteúdo
do arquivo em busca de padrões. Na análise do arquivo de
dump é feita a busca por assinaturas das estruturas de dados
em memória [12].
Por não utilizar as APIs do próprio sistema operacional,
essa abordagem de análise apresenta uma desvantagem:
incompatibilidade com os diversos sistemas operacionais e
versões. As estruturas de dados usadas e a organização dos
elementos carregados em memória dependem do sistema
operacional do computador, portanto é necessário conhecer
profundamente essa organização para realizar a extração
destes elementos do arquivo da memória dump.
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Apesar de não ser possível extrair novamente o conteúdo
da memória após o desligamento da máquina investigada,
é possível reanalisar o arquivo dump. Essa propriedade
é desejável para a filosofia da perícia digital, já que não
altera tanto o estado da máquina investigada, permite uma
reprodução parcial do procedimento, além de permitir a
extração de outros dados não extraídos durante a primeira
análise.

2.
3.
4.

REusar: é sugerido o uso ou adaptação de um caso
recuperado na fase anterior para resolver o problema
atual;
REvisar: os resultados são avaliados, revisados e
ajustados por um especialista;
REter: a solução revisada pode ser retida como um
novo caso, expandindo, portanto, o repositório de
casos.

3. Raciocínio Baseado em Casos
O Raciocínio Baseado em Casos (RBC) fornece um
modelo cognitivo científico que utiliza a experiência na
resolução de problemas [13]. RBC é uma abordagem de
apoio à decisão semelhante ao modelo usado por humanos
na resolução de problemas que utiliza a experiência de casos
anteriores para resolver novos problemas. RBC tem sido
utilizado na área da IA no intuito de desenvolver sistemas IA
mais eficientes. Diferentemente da maioria das técnicas em
IA, RBC é baseado em memória, refletindo o uso humano da
recordação de problemas e soluções na resolução de um novo
problema [14].
De acordo com a termologia do RBC, um caso é
considerado uma situação de um problema. Um caso passado,
armazenado anteriormente ou retido corresponde a uma
situação já experimentada que foi devidamente aprendida e
pode ser usada para resolver um novo problema. Um novo
caso é a descrição de um novo problema a ser resolvido.
Depois que uma solução é gerada, o passo final é utilizar
essa solução, repará-la se necessário e aprender a experiência
[15]. Segundo Aamodt & Plaza [16], o RBC utiliza uma
metodologia incremental, baseado em uma aprendizagem
sustentável, já que casos recém-aprendidos podem ser usados
imediatamente para solucionar problemas atuais.
O aprendizado no RBC é orientado pelo sucesso e pelo
fracasso, e ambos aumentam a velocidade para adquirir
conhecimento [15]. Um sistema que relembre as falhas
impede que seja sugerido um procedimento incorreto
a um caso semelhante. Sendo assim, o sistema continua
aprendendo independentemente se a solução proposta não se
mostrou satisfatória [17].
RBC baseia-se em dois princípios [15]: (i) problemas
similares possuem soluções similares; (ii) e os tipos de
problemas encontrados tendem a se repetir. Sistemas RBC
foram empregados com sucesso em diferentes áreas, desde
identificação de problemas em automóveis [18], resolução de
problemas matemáticos [19], ou para diagnósticos médicos
[20], entre outras aéreas de aplicação.
O ciclo RBC pode ser descrito como uma série de quatro
processos consecutivos, conhecidos como os quatro REs [16]:
1.
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REcuperar: dado um problema atual, um ou mais
casos bem-sucedidos são recuperados do repositório
de casos. A recuperação de casos é feita de acordo
com a similaridade entre os mesmos, tornando o
cálculo de similaridade crucial nessa fase;

Figura III1: Ciclo RBC (adaptado de Aamodt & Plaza [16]).

Seguindo o ciclo da Figura III1 tem-se que: quando um novo
caso é inserido no sistema, um ou mais casos anteriores são
recuperados da base de casos utilizando algum mecanismo
de cálculo de similaridade. A solução usada nesses casos
similares é diretamente reusada ou adaptada para ser reusada
no novo problema. Os resultados são então analisados por
um especialista que realiza a revisão do caso e a consequente
reparação caso necessária. Finalmente, o caso é retido na base
de casos, aumentando assim o domínio do conhecimento do
sistema.
Resumidamente, um novo problema é solucionado através
da recuperação de um ou mais casos armazenados, reusandoos de alguma forma, revisando a solução baseada neste reuso
e retendo a nova experiência através do armazenamento na
base de conhecimento [16].
4. Arquitetura Proposta e Protótipo
Implementado
Para auxiliar o perito durante a realização da análise live,
esse artigo propõe a criação de um sistema capaz de processar
as informações colhetada da máquina em execução e

automaticamente sugerir procedimentos periciais realizados
em casos anteriores de sucesso.
A análise live exige do profissional de informática um
conhecimento muito amplo em diversas subáreas da Ciência
da Computação, tais como: Redes, Segurança, Sistemas
Operacionais e Criptografia. Diferentes arquiteturas e a
diversidade de aplicativos tornam o desafio ainda maior
durante esse tipo de análise [21]. Em suma, dificilmente um
único perito domina todas essas variáveis que compõe um
cenário tão dinâmico e complexo.
Técnicas de RBC podem ser aproveitadas para auxiliar
profissionais de informática durante a análise de um
computador ligado. A Figura IV1 apresenta a arquitetura do
SRBC proposto, o qual utiliza RBC como modelo para auxiliar
o perito na tomada de decisões em uma análise pericial live.

computacionais ligados. Não existe legalmente um impeditivo
que limite a quantidade de tempo máximo para conduzir um
mandado de busca e apreensão. Porém, como se trata de um
ambiente não controlado, espera-se que esse procedimento
seja o mais breve possível por questões de logística, segurança
da equipe, constrangimento no local, entre outros aspectos.
Sendo assim, os requisitos fundamentais para o SRBC de
Análise Live são:
1)
2)
3)

auxiliar o perito a resguardar os dados para análise
(preservação da prova);
auxiliar o perito na filtragem dos dados e dispositivos
(otimização da pericia); e
auxiliar o perito a realizar as tarefas 1 e 2 no menor
tempo possível, sem prejuízo a qualidade dos dados
apreendidos.

O item 1 consiste no objetivo primário do sistema, sendo
que o SRBC deve alertar o perito sobre aplicativos em
execução considerados críticos. Segundo Walter & Petroni
[5], a análise da memória no processo de investigação
digital permite identificar aplicativos criptográficos sendo
executados no sistema. Esses aplicativos inviabilizam a
perícia posterior caso o equipamento seja desligado sem a
devida preservação dos dados. Em sua grande maioria, tratase de aplicativos que utilizam criptografia forte para proteger
as informações de usuários ou do sistema de arquivos como
um todo. Casos como o de combate à pedofilia, que permitem
consolidar a situação de flagrante delito durante o exame,
também se enquadram nesse item. Nesses casos, é necessária
a constatação, a preservação dos dados e a documentação
de todo procedimento para subsidiar a prisão em flagrante
do alvo, pois informações voláteis serão perdidas após o
desligamento da máquina investigada.
Figura IV1: Arquitetura SRBC.

O perito designado, ao chegar ao local da busca e apreensão,
caso o equipamento computacional esteja ligado, realiza
coleta automatizada dos dados do sistema operacional. Esses
dados, juntamente com os dados já conhecidos da operação
(perfil do caso) e de outros possíveis dados colhidos no local,
são inseridos no SRBC e o sistema sugere ao perito que ações
devem ser tomadas para o sucesso desse tipo de perícia.
Os dados inseridos no sistema (dados do caso, dados do
local e dados do perfil do caso) são utilizados no cálculo de
similaridade para identificar um ou mais casos semelhantes
ao caso em análise. O modelo RBC é a parte do sistema
responsável por encontrar um caso no repositório semelhante
ao caso atual. A partir daí, tem-se o uso ou a adaptação
deste caso recuperado para recomendar ao perito adotar os
procedimentos adequados à situação em questão.
Além de focar nos objetivos da análise live, a arquitetura
proposta deve atender mais um requisito fundamental: os
aspectos temporais. Por se tratar de uma análise realizada
no próprio local da apreensão, o tempo também é um fator
relevante na execução de uma perícia em equipamentos

Já o item 2 corresponde ao objetivo secundário, uma vez
que o SRBC deve facilitar a perícia convencional posterior,
feita em um laboratório de informática. Para isso, devese avisar o perito sobre a presença ou não de aplicativos
relevantes ao caso que estejam em execução no computador
analisado. O sistema, portanto, pode filtrar os equipamentos
computacionais realmente de interesse à investigação,
evitando apreensão de todos os equipamentos no local da
apreensão. Além disso, o SRBC pode sugerir a realização
de alguns exames periciais no próprio local, tais como a
exportação de registros de aplicativos pré-selecionados.
Esses exames têm como objetivo facilitar e abreviar a perícia
posterior.
Uma vez alcançados os objetivos propostos nos
itens 1 e 2, o SRBC deve fornecer a solução visando
minimizar o tempo gasto durante a realização da análise
de equipamentos computacionais ligados. A extração de
dados no local da apreensão é normalmente demorada, não
se admitindo retrabalho e procedimentos desnecessários.
Esses procedimentos devem ser feitos celeremente, porém
assegurando-se a qualidade da prova e assim resguardar a
cadeia de custódia. Caso o SRBC não identifique nenhuma
ameaça ou oportunidades durante a análise no local da busca
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e apreensão, é sugerido ao perito desligar o equipamento
computacional e realizar a perícia estática posteriormente em
um laboratório de informática adequadamente equipado.
A análise live deve processar as diversas informações
extraídas da máquina em execução, além de outras
informações de interesse ao caso e inseridas pelo perito. O
protótipo implementado restringiu-se à análise dos processos
em execução da máquina investigada. O processo consiste
em uma abstração de um programa em execução [24].
Apesar do SRBC ter sido idealizado para atender qualquer
sistema operacional, o protótipo foi otimizado para receber
informações de sistemas operacionais Microsoft Windows
devido à casuística encontrada pela perícia da Polícia Federal.
O protótipo utiliza ferramentas gratuitas e de fácil
reprodução do ambiente. A arquitetura cliente-servidor foi
escolhida para evitar instalação e atualização de aplicativos
no equipamento pericial utilizado para realizar a análise
live. Apesar de não ser obrigatório, o protótipo utiliza
preferencialmente a forma indireta (arquivo dump) de
extração dos dados da memória RAM. Essa forma foi
escolhida em detrimento à forma direta (live reponse), já
que resulta em uma menor interferência e alteração no
computador investigado [5]. Esse fator, juntamente com a
possibilidade de se repetir parcialmente o exame, torna a
extração indireta mais adequada à perícia forense. A Figura
IV2 descreve o funcionamento do protótipo implementado,
contendo os principais elementos do sistema.

O passo 1 consiste no início da análise live. Caso o perito
constate que o computador a ser analisado encontra-se
ligado, a memória RAM deste é inteiramente copiada para
um arquivo no pen drive. No passo 2, esse arquivo contendo
a memória extraída é processado por parsers na estação
pericial móvel. O resultado do processamento é enviado pela
Internet para a interface do sistema no passo 3. O arquivo
do caso é processado pelo Servidor de Aplicação e inserido
no banco de dados no passo 4. No passo 5, o sistema busca
por processos conhecidos que possam ameaçar a perícia
convencional e identifica os casos semelhantes ao caso atual
utilizando o cálculo de similaridade apresentado. Ainda no
passo 5, a lista de procedimentos a serem adotados é enviada
ao servidor de aplicação. O passo 6 consiste na solicitação
dos procedimentos em um modo detalhado. O passo 7,
refere-se ao retorno da lista de procedimentos detalhados
armazenados no Repositório de Procedimentos. O SRBC,
então, emite um relatório no passo 8 com os procedimentos
já adotados em casos semelhantes, orientando o perito
na realização da análise do equipamento computacional
ligado e na preservação correta de dados para uma perícia
convencional posterior. O passo 9 consiste na execução pelo
perito dos procedimentos periciais sugeridos pelo sistema.
Um sistema que utilize a técnica RBC necessita recuperar
casos semelhantes ao caso atual através de um cálculo de
similaridade. Para realizar esse cálculo faz-se necessário que
um caso e seus atributos sejam representados na forma de um
conjunto, sequência, vetor ou coordenada de valores.
A. Representação do Caso
Cada caso armazenado na Base de Casos do SRBC pode
ser representado simbolicamente em função da presença ou
ausência de processos em execução. A partir de uma listagem
de processos conhecidos contidos na Base de Casos é possível
representar um caso através de uma sequência binária
utilizando a Equação 1.

Onde = número de processos de interesse da perícia
cadastrados na Base de Casos.

Figura IV2: Funcionamento do protótipo

O Repositório de Casos é responsável por armazenar
dados relativos aos casos e aplicativos de interesse à perícia.
O Repositório de Procedimentos armazena detalhadamente
os procedimentos periciais adotados em cada aplicativo. O
Servidor de Aplicação é responsável por cadastrar os novos
casos, realizar os cálculos de similaridades entre os casos e
apresentar os resultados aos usuários do sistema.
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O dígito 0 (zero) corresponde a ausência do processo
em execução e o dígito 1 (um) representa a presença
deste processo. A posição do dígito na sequência binária
corresponde a um aplicativo específico cadastrado no banco
de dados. Portanto, as representações binárias dos casos
podem ser comparadas através do cálculo de distância ou
similaridade.
B. Fórmula de Similaridade do SRBC
Um sistema RBC normalmente usa a Distância Euclidiana
ou Distância Hamming como medida de similaridade [22],

sendo que o SRBC necessita de uma fórmula de cálculo de
similaridade para comparar casos contendo os aplicativos em
execução de interesse à análise live. Casos que compartilham
tais aplicativos em execução podem ser tratados utilizando
os mesmos procedimentos periciais em equipamentos
computacionais ligados. Sendo assim, no SRBC a similaridade
na presença do aplicativo em execução é importante no
cálculo, enquanto a ausência deste aplicativo tem pouca ou
nenhuma influência na similaridade dos casos.
As fórmulas Distância Hamming e a Distância Euclidiana
são consideradas simétricas para medição de informações
binárias. Sendo assim, as similaridades nos dígitos “0” têm o
mesmo peso no cálculo que as similaridades nos dígitos “1”.
Já a fórmula de Jaccard desconsidera as similaridades em “0”
para o cálculo do coeficiente, tratando-se de uma medição
assimétrica para informações binárias. Desta forma, o SRBC
proposto se adequa melhor ao modelo assimétrico e a fórmula
de Jaccard foi escolhida para o cálculo de similaridade do
sistema, uma vez que o SRBC sugere procedimentos periciais
em casos que contenham os mesmos processos em execução.

A. Verificação da Viabilidade
Tendo em vista que RBC utiliza a experiência adquirida
em casos anteriores para solucionar novos problemas, é
necessário que haja repetição nas variáveis encontradas
durante uma análise live. Portanto, um experimento foi
realizado para medir o nível de repetição dos processos
em execução da amostra 50 casos inseridos no SRBC. A
Figura IV1 apresenta o número de processos encontrados
para cada um dos 50 casos da amostra, sendo possível
identificar a quantidade de processos em execução
repetidos no mesmo caso.

O índice ou coeficiente de Jaccard destaca-se como um dos
mais usados índices de similaridade para dados binários [23],
a qual pode ser calculada conforme Equação 2.
Figura V1: Quantidade de processos por caso

Com o uso de uma fórmula para cálculo de similaridades
é possível recuperar casos similares na Base de Casos e
aproveitar procedimentos periciais utilizados com sucesso
em casos anteriores. A cada novo caso inserido no sistema,
uma matriz de similaridade é calculada em busca dos casos
mais similares.
5. Experimentos e análise dos resultados
Cinquenta cópias forenses de discos rígidos apreendidos
em operações do DPF foram usadas para simular análises
live através de máquinas virtuais. Os conteúdos da memória
RAM destas simulações foram extraídos conforme descrito
na Figura IV2 e compõem uma amostra de 50 casos cadastrados
no SRBC para realização dos experimentos.

Apesar de apresentar uma média de 34,72 processos em
execução por caso, há uma média de 28,16 processos distintos
por caso. Sendo assim, verificou-se uma porcentagem de
cerca de 19% em média na ocorrência de processos em
execução repetidos. Nessa medição avaliou-se apenas as
repetições ocorridas intra-caso, ou seja, considerou-se o nível
de repetições nos processos em execução em cada caso de
forma independente.
Todavia, para verificar a viabilidade de proposta, é
necessário analisar os resultados considerando as repetições
dos processos em execução entre os casos, ou seja,
inter-casos. Isso pode ser feito através da verificação do
crescimento de número de processos cadastrados na Base
de Casos, já que somente há inclusão de um novo processo
quando o mesmo ainda não está cadastrado por nenhum
caso na Base de Casos.

Para verificar a viabilidade da proposta de utilizar técnicas
de RBC para auxiliar o perito durante a análise live, é
importante primeiramente constatar se há repetição frequente
nos elementos extraídos durante esse tipo de análise.
Constatada a viabilidade da proposta, aplicativos de
interesse à perícia são inseridos no SRBC. O sistema, a
partir da inclusão dos relatórios extraídos durante a análise
live, identifica se existem processos destes aplicativos em
execução na máquina investigada. Sendo assim, cada caso
possui uma representação binária da ausência ou presença
de processos em execução e o SRBC deve calcular a
similaridade entre os casos

Figura V2: Curva de crescimento de processos na Base de Casos
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A Figura V2 representa a curva de crescimento da
quantidade de processos na Base de Casos. O gráfico
demonstra uma tendência de diminuição progressiva nas
inserções de processos na Base de as cada novo caso inserido
no SRBC.
Considerando a média de 34,72 processos por casos, após
a inclusão da amostra de 50 casos no SRBC, a Base de Casos
cadastrou apenas 275 processos distintos. Portanto, pela
análise inter-casos, foi possível verificar uma porcentagem de
repetição de aproximadamente 84,2% nos casos processados.

possivelmente novos aplicativos contendo ameaças ou
oportunidades durante a análise live. Portanto, caso seja
encontrado algum desses aplicativos, o mesmo é inserido no
sistema. A partir daí, este é identificado e classificado como
um aplicativo de interesse à perícia, aumentando assim, a
capacidade de conhecimento do sistema.
B. Identificação dos Aplicativos Conhecidos
Inicialmente foram inseridos dezesseis aplicativos
conhecidos de interesse à análise live divididos em quatro
categorias: criptografia, Instant Messaging (IM), Peer-to-Peer
(P2P), Banco de Dados (BD), a saber:
1.
2.
3.
4.

Figura V3: Novas inserções de processos no SRBC por caso

Assim como na Figura V2, que indica uma redução
sistemática de inclusões na Base de Casos, o gráfico de
novas inserções, representado na Figura V3, demonstra uma
tendência de diminuição nos tamanhos e nas frequências
picos de inclusões. Essa diminuição significa que a cada
novo caso apresentado ao sistema, uma menor quantidade
de novos processos são identificados e inseridos na Base de
Casos.
Para verificar a tendência de crescimento na quantidade
de processos inseridos no banco de dados, os casos da
amostra foram divididos em cinco grupos de dez casos cada.
Foi contabilizado o somatório da quantidade de processos
inseridos por cada grupo na Base de Casos conforme dados
na Tabela V1.
Tabela V1: Taxa de crescimento por intervalo de casos

Intervalo de casos

Processos inseridos

%

0-10

124

45,09%

11-20

57

20,73%

21-30

48

17,45%

31-40

27

9,82%

41-50

19

6,91%

Percebe-se que, enquanto os dez primeiros casos são
responsáveis por cerca de 45% dos processos inseridos no
Banco de Casos, os dez últimos casos são responsáveis por
menos de 7% da inclusões.
Na fase de revisão do ciclo RBC é feita a análise de cada
nova inclusão de processos no sistema, identificando
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Criptografia: TrueCrypt, BitLocker, PGPDisk, Symantec
Endpoint Encryption.
IM: Skype, MSN Messenger, Yahoo! Messenger,
Windows Live Messenger.
P2P: eMule, LimeWire, Kazaa, BitTorrent.
BD: Mysql, PostgreSQL, Firebird e MS SQLServer.

Ferramentas periciais atuais normalmente encontram
dificuldades em extrair e disponibilizar dados de usuários
destes aplicativos durante a perícia convencional, sendo
importante identificar a presença dos mesmos durante a
realização de uma análise live. Esses aplicativos também
podem ser vitais para determinar a situação de flagrante na
máquina investigada, como nos casos de combate à pedofilia
ou pirataria de softwares.
Após a inclusão da amostra de cinquenta casos, foram feitas
as seguintes identificações positivas a partir dos aplicativos
conhecidos e constantes da Base de Casos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

19 casos contendo o aplicativo Windows Live Messenger,
da categoria IM, em execução.
19 casos contendo o aplicativo MSN Messenger, da
categoria IM, em execução.
10 casos contendo o aplicativo Firebird SQL Server, da
categoria BD, em execução.
3 casos contendo o aplicativo Skype, da categoria IM,
em execução.
1 caso contendo o aplicativo eMmule, da categoria P2P,
em execução.
1 caso contendo o aplicativo Microsoft SQL Server, da
categoria BD, em execução

Após a identificação dos aplicativos conhecidos foi realizada
a fase de revisão do RBC conforme apresentado na Figura III1.
Nessa fase, os dados extraídos de uma máquina investigada
em execução (processos) dos cinquenta casos que foram
inseridos na Base de Casos, foram reanalisados em busca de
novos aplicativos de interesse a perícia. Esse processo resultou
no cadastro de novos aplicativos conhecidos pelo SRBC e
aumentando a capacidade de identificação de ameaças e
oportunidades durante a análise live. Essa fase cadastrou os
seguintes novos aplicativos conhecidos no sistema:
a)

Aplicativo de servidor Telnet, processo tlntsver.exe,
encontrado em 4 casos.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Aplicativo Sybase Central, processo scjview.exe,
encontrado em 3 casos.
Aplicativo SQL Anywhere 10, processo dbsqlg.exe,
encontrado em 3 casos.
Aplicativo Interbase Server, processo ibserver.exe,
encontrado em 3 casos.
Aplicativo Remote Control Tool, processo r_server.exe,
encontrado em 2 casos.
Aplicativos LogMeIn, processo LMIGuardian.exe,
encontrado em 2 casos.
Aplicativo
IncrediMail,
processo
ImApp.exe,
encontrado em 2 casos.
Aplicativo Secure Client Service, processo SR_service.
exe, encontrado em 1 caso.
Aplicativo TeamViewer Remote Control, processo
TeamViewer.exe, encontrado em 1 caso.
Aplicativo Via RAID Tool, processo raid_tool.exe,
encontrado em 1 caso.
Aplicativo Orbit P2P Downloader, processo orbitnet.
exe, encontrado em 1 caso.
Aplicativo Messenger Plus!, processo MsgPlus.exe,
encontrado em 1 caso.
Aplicativo UTSCSI Application, processo utscisi.exe,
encontrado em 1 caso.

Após a inserção desses aplicativos, é necessário também
inserir os procedimentos periciais referentes a esses
aplicativos no Repositório de Procedimentos. A partir daí,
novos casos contendo tais aplicativos já serão identificados
e o sistema terá condições de sugerir os procedimentos
recém-cadastrados testados e validados no Repositório de
Procedimentos.
C. Coeficiente de Similaridade entre os Casos

O número de aplicativos de interesse à análise live
cadastrados no SRBC define o tamanho de dígitos da
sequência binária que representa um caso, nesse caso são 16
dígitos, conforme apresentado na Tabela V2 referente a cinco
casos da amostra.
Tendo em vista a impossibilidade de exibir a matriz
completa 50 por 50 neste trabalho, um trecho dessa matriz
correspondente a cinco casos cadastrados no sistema é
apresentado na Tabela V2.
Percebe-se que o Caso 15 e o Caso 12 apresentam
coeficiente de similaridade 1. Isso significa que ambos
possuem os mesmos processos em execução conforme pode
ser também constatado na Tabela V2.
Tabela V3: Trecho da matriz de similaridades para 16 aplicativos

Casos

11

12

13

14

15

11

-

0

0

0

0

12

0

-

0.33

0

1

13

0

0.33

-

0.67

0.33

14

0

0

0.67

-

0

15

0

1

0.33

0

-

Considerando apenas os 16 aplicativos de interesse à
perícia que foram inicialmente inseridos no SRBC, obteve-se
o seguinte resultado:
•

da amostra de 50 casos reais, apenas 16 não apresentaram
nenhum dos aplicativos de interesse à perícia em
execução. Sendo assim, o sistema conseguiu encontrar
similaridades em 34 casos e, por consequência, sugerir
procedimentos periciais nestes casos.

Foram feitas duas análises de coeficiente de similaridade
entre os cinquenta casos cadastrados. A primeira continha
apenas os 16 aplicativos cadastrados incialmente no SRBC.
Já a segunda análise totalizava o número de 29 aplicativos
cadastrados após a fase de revisão, onde foram identificados
mais 13 aplicativos de interesse à análise live conforme
descrito na Seção V-B.

Para os mesmos casos apresentados na Tabela V2, tem-se
as seguintes representações binárias já considerando os 29
aplicativos de interesse à análise live cadastrados no SRBC.

Os resultados dos cálculos de similaridades foram
expostos em matriz 50 por 50 onde cada posição refere-se ao
coeficiente de similaridade entre dois casos.

Caso 12: 00000100000000000000000000001

1) Matriz de Similaridade para 16 aplicativos
Tabela V2: Sequência representativa para 16 aplicativos

Caso 11: 0000000000000000
Caso 12: 0000010000000000
Caso 13: 0000010100000010
Caso 14: 0000000100000010
Caso 15: 0000010000000000

2) Matriz de Similaridade para 29 aplicativos

Tabela V4: Sequência representativa para 29 aplicativos

Caso 11: 00000000000000000000000000000

Caso 13: 00000101000000101000000000000
Caso 14: 00000001000000100000000000000
Caso 15: 00000100000000000110001000000
Uma nova matriz de similaridade considerando os 29
aplicativos é apresentada na Tabela V5. Considerando uma
comparação de similaridades contendo mais processos,
os Casos 15 e 12 tiveram uma redução significativa no
coeficiente de similaridade já que apresentaram agora 4
processos em execução distintos conforme verificado na
Tabela V4.
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Tabela V5: Trecho da matriz de similaridades para 29 aplicativos

Casos

11

12

13

14

15

11

-

0

0

0

0

12

0

-

0.2

0

0.2

13

0

0.2

-

0.5

0.14

14

0

0

0.5

-

0

15

0

0.2

0.14

0

-

Para o total de 29 aplicativos cadastrados no sistema após
a revisão da amostra de 50 casos, apresentou-se o seguinte
resultado:
•

apenas 12 casos reais não apresentaram nenhum dos
aplicativos de interesse à perícia em execução. Sendo
assim, o sistema conseguiu encontrar similaridades em
38 casos e, por consequência, sugerir procedimentos
periciais nestes casos.

Portanto, utilizando a busca por 16 aplicativos, o sistema
sugeriu procedimentos periciais para a análise em uma
máquina ligada em 68% dos 50 casos cadastrados. Já
utilizando os 29 aplicativos, o SRBC foi capaz de identificar
similaridades e sugerir procedimentos periciais em 76% dos
casos.
Sendo assim, considerando os 29 aplicativos de
interesse à perícia, o sistema identificou uma ameaça ou
oportunidade em 76% dos casos testados durante a análise
live. Consequentemente, em 24% dos casos o SRBC sugere
o desligamento da máquina sem nenhum procedimento
pericial de análise live.
Finalmente, após o cálculo de similaridade, o SRBC
pode sugerir ao perito os procedimentos adotados com
sucesso em casos similares anteriores durante a realização
da análise live.

6. Conclusão
Esse artigo apresentou uma proposta de sistema
automatizado para auxiliar o perito durante uma análise
live. O sistema, denominado SRBC, utiliza RBC para
identificar similaridades entre o problema atual e casos
anteriores já conhecidos e armazenados nos bancos de dados
(Repositórios de Casos e Procedimentos). Os casos mais
similares são recuperados pelo SRBC, que sugere ao perito
os procedimentos periciais adotados nos casos anteriores de
sucesso.
O protótipo implementado apresentou bons resultados
na identificação de oportunidades durante a perícia em
equipamentos computacionais ligados. Pela análise dos
processos em execução referentes aos casos inseridos no
sistema. O SRBC também foi capaz de encontrar casos
similares anteriores a partir de inclusão de um novo caso.
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Sendo assim, é possível sugerir em um curto intervalo de
tempo e de forma automática procedimentos periciais já
validados e testados.
O SRBC não substitui e nem tem a intenção de
substituir o perito durante a análise live. Trata-se de uma
ferramenta pericial para auxiliar peritos durante uma análise
notoriamente complexa, sendo que cabe ainda aos peritos
interpretarem e validarem os resultados do sistema. As
maiores contribuições do SRBC consistem na padronização
dos procedimentos periciais e na difusão dos conhecimentos
relativos a análise live a todos os peritos.
Como trabalho futuro é possível adaptar o SRBC
para processar outros tipos de informações que podem
ser coletadas durante a análise live, tais como, arquivos
abertos, aplicativos instalados, conexões estabelecidas
entre outros.
Finalmente, o SRBC alcançará a maturidade quando
inclusões de casos resultarem em um aumento insignificante
no número de processos cadastrados no sistema. Desta forma
poucos novos aplicativos de interesse à análise live serão
identificados na fase de revisão do ciclo RBC.
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1. Introdução
Este trabalho apresenta um sistema distribuído que foi
construído para realizar o armazenamento e a indexação dos
dados resultantes de uma análise forense [1].
Atualmente a quantidade de dados forenses a
analisar é cada vez maior [2]. Isto é decorrente tanto do
constante crescimento da capacidade dos dispositivos
de armazenamento computacional quanto da maior
popularização destes equipamentos. Em um caso que envolva
dezenas de dispositivos de armazenamento computacional,
realizar a análise correlacionada neste volume de dados é
uma tarefa com alto custo computacional [3].
Este custo computacional é elevado em virtude da
necessidade de um espaço de armazenamento adequado
para estes dados, além da alta demanda computacional que
o processo de indexação requer. O processo de indexação
é fundamental para uma posterior análise nestes dados
forenses [4].
O sistema distribuído apresentado neste trabalho utiliza
um sistema de arquivos distribuído para prover um espaço de
armazenamento para os dados forenses com escalabilidade,
disponibilidade e tolerância a falhas. Este mesmo sistema
distribuído também realiza a indexação dos dados forenses.
Serão apresentados os cenários que foram elaborados e
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utilizados para testar o comportamento do sistema de
armazenamento e indexação distribuída de dados forenses.
Este trabalho possibilita que, posteriormente, possam
ser desenvolvidas poderosas interfaces para pesquisa
em um grande volume de dados. Este volume de dados
estará armazenado em um mecanismo com recursos de
escalabilidade, disponibilidade e tolerância a falhas, além de
poder ser indexado com uma maior eficiência.
O trabalho está organizado em cinco partes: I – Introdução.
II - Ferramentas, onde são apresentadas as ferramentas
de interpretação de arquivos, indexação de arquivos,
computação em grade e ferramentas de análise de dados
forenses. III – Arquitetura do Sistema Distribuído, onde
descrevemos em detalhes o fluxo de trabalho nas etapas de
fornecimento de dados, prova de conceito e mecanismo de
pesquisa; o projeto do sistema; e os processos distribuídos
relacionados ao processamento, armazenamento e indexação.
IV – Cenários de Teste para a realização de benchmarking.
V – Conclusão, onde tecemos as considerações finais sobre o
trabalho realizado e os resultados obtidos.
2. Ferramentas
Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizada
uma pesquisa em ferramentas e algoritmos atuais e eficientes
para serem utilizados. Esta pesquisa foi visando à reutilização
e ao aperfeiçoamento de métodos e técnicas já existentes.
Na análise de cada ferramenta buscou-se verificar as que
tivessem as características necessárias para a reutilização
e combinação com outras ferramentas. Foram priorizadas
as soluções com código-fonte aberto para possibilitar os
aperfeiçoamentos e personalizações que fossem necessárias.
A. Interpretação de Arquivos
Para realizar a interpretação dos diferentes tipos de arquivos
presentes nos dados forenses coletados foi selecionada a
ferramenta Apache Tika [5]. Esta ferramenta tem código-fonte
aberto, utiliza uma expansível técnica de interpretação de
arquivos e possui uma comunidade de usuários ampla e ativa.
O Apache Tika é um framework desenvolvido na linguagem
Java com o objetivo de ler o conteúdo de diferentes tipos de

arquivos. Este framework possui uma arquitetura capaz de
adicionar plugins para possibilitar a leitura de novos tipos
de arquivos. Isto possibilita a flexibilidade na expansão desta
arquitetura. Atualmente mais de 200 tipos de arquivos podem
ser corretamente interpretados neste ambiente, recuperando
seu conteúdo e formatação [6].
B. Indexação de Arquivos
Para realizar a indexação de arquivos foi selecionada a
ferramenta Apache Lucene [7]. Esta ferramenta tem códigofonte aberto, utiliza modernas técnicas de recuperação da
informação e possui uma ampla comunidade de usuários.
O Apache Lucene é uma biblioteca, desenvolvida na
linguagem Java, com o objetivo de criar e realizar pesquisas em
índices, possibilitando a rápida localização de conteúdo em
dados não estruturados. Para isto o Lucene utiliza modernas
técnicas e algoritmos de recuperação da informação, além de
estruturas de dados performáticas e bem documentadas para
a operacionalização de seu funcionamento [8].
C. Computação em Grade
Para realizar a atividade de computação distribuída foi
selecionada a ferramenta Apache Hadoop [16]. Esta ferramenta
tem código-fonte aberto, utiliza técnicas de computação
distribuída, implementando o algoritmo MapReduce, e possui
uma comunidade de usuários ampla e ativa.
Para realizar o gerenciamento do ambiente distribuído e
fornecer a estrutura lógica para a criação de tarefas paralelas
o Hadoop implementa o algoritmo MapReduce [9].
1) Processamento Distribuído - MapReduce
O MapReduce é um modelo de programação para poder
processar e gerenciar o processamento distribuído de
determinado problema computacional. A abstração utilizada
neste algoritmo foi baseada nas primitivas map e reduce da
linguagem Lisp e de diversas outras linguagens funcionais [10].

dos de entrada. As chaves geradas pelas funções Map também
são chamadas de chaves intermediárias.

A função Reduce pega a chave e a lista dos valores
associados a esta chave como entrada e gera uma lista com
novos valores de saída.

Um aplicativo MapReduce é executado de forma paralela
em duas fases. Na primeira fase, todas as funções Map podem
ser executadas de forma independente uma da outra. Na
segunda fase, as funções Reduce são executadas na medida em
que as funções Map vão gerando os seus resultados de saída.
Todas as funções Reduce podem ser executadas de forma
independente uma da outra. Esta execução independente,
tanto da função Map quanto da função Reduce, permite
que o problema computacional possa ser processado de
forma paralela. Diversos problemas computacionais podem
ser resolvidos utilizando-se deste método de programação.
Exemplos de problemas computacionais já resolvidos
utilizando-se deste método são: criação de índices invertidos,
ordenação de dados, processamento de imagens e mineração
de dados [9].
O ambiente de execução MapReduce realiza diversas
típicas de um ambiente distribuído, como: a divisão dos
dados de entrada para que cada função Map possa processar
uma parte destes dados, o balanceamento de carga através
da seleção de quais computadores executarão a função map
ou a função reduce, controle de falhas nas máquinas que
executam as funções, gerenciamento da comunicação entre
as máquinas do ambiente distribuído e ordenamento das
chaves intermediárias na medida em que as funções Map
são executadas. A Fig. 1 ilustra o funcionamento geral do
MapReduce.

Essencialmente este modelo de programação permite
que usuários escrevam componentes map/reduce em um
código com o estilo de códigos de linguagens funcionais.
Estes componentes são organizados em um determinado
fluxo de processamento para especificar seu paralelismo. O
ambiente de execução do MapReduce monitora e gerencia a
execução destes componentes em um ambiente distribuído,
controlando os problemas típicos de computação distribuída,
como: paralelismo, comunicação entre processos através
de uma rede de computadores, balanceamento de carga e
tolerância a falhas. Desta forma, o usuário foca mais na lógica
de resolução do problema computacional do que com os
detalhes de funcionamento de um sistema distribuído [11].
A função Map pega um par chave/valor como entrada e
produz uma lista com funções chave/valor como saída. O tipo
dos dados de chave/valor de saída são, tipicamente, distintos

Figura 1: Gráfico esquemático da funcionalidade do MapReduce
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No gráfico da Fig. 1 é ilustrado um conjunto de dados
de entrada sendo distribuído para três tarefas Map. Cada
conjunto de dados de entrada pode ser divido de diversas
formas e deve ser fornecida para cada tarefa Map uma
estrutura de dados na forma chave/valor. O usuário pode
implementar o método de divisão que for mais apropriado
para sua aplicação. Cada conjunto chave/valor que é fornecido
para a função Map é chamado de Split. Após cada tarefa Map
receber os dados (Splits) de entrada no formato chave1/valor1,
ela realiza o processamento destes dados e gera os dados de
saída no formato chave2/valor2.
Após as tarefas Map gerarem diversos resultados de
saída no formato chave2/valor2 o ambiente de execução do
MapReduce agrupa estas chaves intermediárias de acordo
com a quantidade de tarefas Reduce existentes. O nome dado
a este agrupamento chama-se particionamento. Os valores
agrupados de cada chave são fornecidos em um formato de
lista chave2/lista(valor2), conforme foi ilustrado na Equação 3.
A fórmula padrão de particionamento é:

Na Equação 3 R é a quantidade de tarefas Reduce presentes
no processamento e hash é uma função hash (SHA-1 ou MD5) [12]. Isto tende a resultar em partições bem balanceadas
para distribuir a tarefas Reduce. Esta fórmula também pode
ser personalizada pelo usuário.
Cada tarefa Reduce receberá uma estrutura de dados no
formato chave/valor, onde valor será uma lista dos valores
agrupados para cada chave. Isto está exemplificado na Fig.
1 como [chave-2, valor-1, valor-2, ...], ilustrando os diversos
valores que foram agrupados pela chave-2. Finalmente
cada tarefa Reduce realiza o seu processamento nos dados
recebidos gerando os dados de saída no formato [chave-3,
valor-3].
A Fig. 2, contém um exemplo de implementação do algoritmo
MapReduce que permite visualizar o seu comportamento
para resolver determinado problema computacional. No caso
deste exemplo o problema computacional a ser resolvido
é contar quantas palavras diferentes existem em todos os
arquivos que forem fornecidos.

Figura 2: Exemplo de funcionamento do MapReduce
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No exemplo da Fig. 2 são fornecidos dois arquivos:
(Arquivo-1 e Arquivo-2). O ambiente MapReduce divide
estes dados de entradas em dois Splits. Cada Split contém
o nome do arquivo e todas as palavras contidas no interior
do arquivo. Cada tarefa Map recebe estes dados de entrada
e gera como saída uma estrutura de dados no formato
Palavra/Quantidade. A saída de cada tarefa Map representa
a quantidade de cada palavra encontrada. Posteriormente
o ambiente MapReduce organiza os dados intermediários
gerados pela tarefa Map, onde agrupa em partições cada
chave gerada e a lista de valores resultantes. Como exemplo,
para a palavra Hello, que foi contata 01 unidade em cada
tarefa Map, será gerada uma estrutura no formato: Hello/[1,
1]. Esta estrutura contém a palavra encontrada e uma lista
com o somatório das ocorrências desta palavra que cada
tarefa Map calculou. Finalmente a tarefa Reduce recebe os
dados de entrada no formato indicado e finaliza o somatório
das palavras contidas nos arquivos fornecidos.
O exemplo de implementação do algoritmo MapReduce
ilustrado na Fig. 2 ilustra como uma tarefa computacional
pode ser representada através de funções map e reduce para
resolver um problema computacional de forma paralela.
O processamento realizado por cada tarefa Map pode ser
executado em máquinas diferentes e de forma paralela. O
mesmo também ocorre com a tarefa Reduce que na medida
em que as tarefas Map forem gerando seus resultados também
pode executar de forma paralela com outras tarefas Reduce,
por ventura existente.
Na arquitetura de controle do MapReduce uma máquina
do ambiente distribuído deve assumir a tarefa de Nó Mestre.
O papel deste processo é manter uma estrutura de dados
para cada tarefa Map e Reduce, mantendo dados como: seus
estados (inativo, processando e finalizado) e sua identidade.
De posse destes dados, este Nó Mestre gerencia o processo
de balanceamento de carga, distribuindo as tarefas para a
máquina mais apropriada.
Para prover tolerância a falhas o Nó Mestre se comunica
com as outras máquinas periodicamente. Se um determinado
processo não enviar informação por certo período de tempo
é configurado que houve falha nas tarefas que ele processa.
Todas as tarefas que ele estava executando voltam ao estado
inicial e o Nó Mestre seleciona outro nó com o status inativo
para executar a tarefa. Isto proporciona um mecanismo
de tolerância a falhas transparente para o usuário que
implementa tarefas map e tarefas reduce.
O ambiente MapReduce implementa um método para
facilitar a localidade de dados [13]. A largura de banda é um
recurso caro em um ambiente distribuído, principalmente
quando se processa uma grande quantidade de dados. Desta
forma, minimizar a necessidade de transferência de dados
na rede é um recurso altamente desejável no ambiente
distribuído. A implementação padrão do MapReduce, feita
pela empresa Google [14], utiliza o sistema de arquivos
distribuído GFS – Google File System [14]. O GFS divide cada
arquivo em blocos de 64 MB e armazena diversas cópias (03

por padrão) de cada bloco em diferentes máquinas. O Nó
Mestre, quando vai alocar uma tarefa map ou reduce para ser
executada, tenta localizar uma máquina disponível que possui
uma réplica dos dados a processar. Se isto falhar ele tenta
alocar a máquina mais próxima. A utilização de um sistema
de arquivo distribuído no MapReduce não é obrigatória mas
possibilita que a localidade de dados seja maximizada no
ambiente distribuído.
Diversas tarefas map e tarefas reduce podem ser executadas
em cada computador do ambiente distribuído, dependendo
da configuração de cada máquina. Quanto maior a
quantidade de processos map e processos reduce, melhor será
o balanceamento de cargas realizado e o procedimento de
recuperação em caso de falhas.
Outro recurso útil do ambiente MapReduce é a existência
de contadores distribuídos, que podem ser utilizados para
realizar relatórios de comportamento e depuração das
funcionalidades criadas.
O Hadoop implementa e possibilita a utilização das
principais características do MapReduce. As que serão
destacadas no presente trabalho são:
•

•

•

A criação de tarefas Map e tarefas Reduce para possibilitar a resolução de um problema computacional
em um ambiente distribuído. Estas funcionalidades
são escritas por padrão na linguagem Java, mas também podem ser escritas em outras linguagens, como:
Ruby, Python e C++;
Existência de um Nó Mestre, chamado de JobTracker
que é responsável por monitorar e controlar todo o
processamento distribuído do ambiente MapReduce.
Através deste controle os mecanismos de
balanceamento de carga, disponibilidade, localidade
de dados e tolerância a falhas são implementados, de
acordo com o procedimento padrão do MapReduce;
Existência de um sistema de arquivos distribuído
padrão para ser utilizado como unidade de
armazenamento de dados, o HDFS. Além de recursos
inerentes a este tipo de sistema, conforme será descrito

•
•

na próxima seção, isto possibilita a maximização da
localidade de dados no processamento de uma tarefa
distribuída;
Existência de interfaces de monitoramento e controle
da execução do ambiente distribuído e de cada tarefa
submetida a processamento;
Possibilidade de personalização das diversas atividades desempenhadas pelo ambiente MapReduce,
como: divisão do volume de dados a ser processado,
método de particionamento das chaves intermediárias e estruturas de dados de cada fase de processamento.

Desta forma, para processar um trabalho, o ambiente do
Hadoop primeiramente divide o volume de dados de entrada
em diversos pedaços, denominados Splits. Cada Split é
processado independentemente e paralelamente em tarefas
Map. O ambiente ordena os dados gerados pelas tarefas Map
e encaminha estes dados para as tarefas Reduce. Por padrão,
tanto a entrada quanto a saída destas tarefas são gravadas no
sistema de arquivos configurado. O ambiente de execução
do Hadoop mantém o controle da alocação de tarefas entre
os processos Map e Reduce, realizando o monitoramento do
processamento das atividades e realizando a re-execução de
determinadas tarefas em caso de falhas [18].
Quando o sistema de arquivos definido no Hadoop é um
sistema de arquivos distribuído, como o HDFS, cada nó do
ambiente distribuído realiza tanto o armazenamento dos
dados quanto o processamento dos mesmos. Esta configuração
permite que o ambiente de execução do Hadoop possa alocar
tarefas para os nós que possuem armazenados os dados
que serão processados. Isto resulta em um baixo consumo
de largura de banda da rede, através da implementação do
conceito de localidade de dados.
Para implementar o algoritmo MapReduce o Hadoop
mantém dois tipos de processos principais no ambiente
distribuído. Um destes processos chama-se JobTracker.
Este processo implementa as atribuições do Nó Mestre
do algoritmo MapReduce e, quando ativo, fica presente

Figura 3: Implementação do MapReduce pelo Hadoop
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em apenas 01 nó do ambiente. O outro tipo processo se
chama TaskTracker e tem a responsabilidade de gerenciar
o processamento das tarefas Map e Reduce. Desta forma, o
processo do tipo TaskTracker está presente em cada nó de
processamento do ambiente distribuído. A Fig. 3, mostra
de forma mais detalhada como o Hadoop implementa o
processamento distribuído do MapReduce.
Conforme ilustrado na Fig.3, primeiramente um processo
cliente solicita a execução de um determinado processamento
distribuído para o processo Nó Mestre, que se chama
JobTracker. Neste momento o processo cliente fornece a
localização das classes que implementarão as atividades de
processamento distribuído (tarefas Map e tarefas Reduce). O
processo JobTracker mantém o controle de todos os nós do
ambiente distribuído e realiza a inicialização de cada nó para
realizar o processamento. Neste processo de inicialização, os
nós de processamento recebem o código de implementação
das tarefas Map e Reduce, além das informações de localização
de cada dado que será processado, denominado Split. O
processo de nome TaskTracker é responsável por controlar
toda a atividade de processamento que o nó deve realizar.
Para o processamento das tarefas, o processo TaskTracker
inicializa e gerencia processos filhos, que executarão as tarefas
Map e Reduce que foram implementadas. O TaskTracker,
periodicamente, encaminha ao JobTracker mensagens
contendo os dados de progresso das atividades de estão sendo
realizadas. Estas mensagens são denominadas Heartbeat.
Geralmente, os dados de cada Split que o processo JobTracker
seleciona para processamento já se encontram no nó do
TaskTracker. Caso o TaskTracker necessite de mais dados
que não estão em seu nó ele realiza a cópia dos dados através
do sistema de arquivos distribuído configurado. De posse
das mensagens de controle que o TaskTracker encaminha,
as Heartbeats, o processo JobTracker tem as informações
necessárias para realizar o monitoramento e gerenciamento
das atividades realizadas por todos os nós do ambiente
distribuído.

Esta ferramenta tem código-fonte aberto, utiliza modernas
técnicas de implementação de um sistema de arquivos
distribuído e possui uma comunidade de usuários ampla
e ativa. Além disto, possui forte integração com o Apache
Hadoop facilitando assim a integração das duas soluções.
O HDFS é um sistema de arquivos desenvolvido para
armazenar arquivos com megabytes, gigabytes ou mesmo
terabytes de tamanho. A arquitetura do HDFS foi concebida
para aplicações destinadas a escrever uma vez o arquivo e
poder ler diversas vezes, ou seja, para aplicações com alto
fluxo de dados. Nestas aplicações um grande volume de
dados é escrito uma vez e posteriormente várias leituras e
análises são realizadas nestes dados. O HDFS não necessita
de poderosos recursos computacionais para operar, ele pode
ser construído com um conjunto de máquinas comuns e
heterogêneas. Além disto, o HDFS implementa recursos
de balanceamento de cargas, disponibilidade, localidade de
dados e tolerância a falhas [19].
Um conceito fundamental do HDFS é o conceito de bloco
de dados que ele utiliza. Discos rígidos e sistemas de arquivos tradicionais, como o NTFS e o FAT32, também possuem
o conceito de bloco de dados, que é a menor unidade de alocação de dados. O tamanho tradicional de bloco de dados em
discos rígidos é 512 bytes. Os sistemas tradicionais de arquivos
possuem um número múltiplo deste valor, sendo, em geral, 4
KB. Já no HDFS o tamanho padrão do bloco de dados é 64 MB.
Como em um sistema de arquivo tradicional, um arquivo no
HDFS é dividido em diversos blocos, sendo que isto é transparente para o usuário que utiliza o sistema. No HDFS, quando
um dado não ocupa todo o tamanho de um bloco o espaço
em disco não é perdido. Além disto, o bloco de dados de um
arquivo pode ser armazenado em diversos computadores integrantes da rede do sistema de arquivos distribuído.

2) Armazenamento Distribuído – HDFS

O conceito de blocos traz grandes benefícios para o HDFS,
provendo simplicidade nas tarefas que ele deve desempenhar.
Não existe um tamanho máximo de arquivo para o HDFS,
este tamanho depende apenas da quantidade e capacidade de
máquinas e de discos rígidos que integram a rede do sistema
de arquivos distribuído.

A arquitetura MapReduce recomenda que seja utilizado um
sistema de arquivos distribuído para possibilitar a localidade
de dados. O projeto Apache Hadoop desenvolveu seu próprio
sistema de arquivos distribuído, chamado de Hadoop
Distributed File System – HDFS. O HDFS foi fortemente
baseado no funcionamento do GFS. Apesar de o HDFS ser
o sistema de arquivos distribuído padrão para o Hadoop a
sua utilização não é obrigatória. Qualquer outro sistema
de arquivos distribuído pode ser utilizado ou mesmo um
sistema de arquivos não distribuído como o NTFS ou FAT32,
apesar de não ser recomendado em ambiente de produção. A
implementação padrão do GFS e do MapReduce pela Google
é utilizando a linguagem C++, enquanto a implementação do
Hadoop e do HDFS é através da linguagem Java.

Os blocos permitem que o HDFS implemente um eficiente
método de replicação de dados. Quando um bloco de dados é
gravado em uma máquina, esta máquina replica este mesmo
bloco para outra máquina. A outra máquina também pode
replicar o bloco para uma terceira máquina e assim por diante.
A quantidade de réplicas que cada bloco terá é definida por
um parâmetro chamado fator de replicação. O valor padrão
do fator de replicação é três e pode ser definido para cada
arquivo presente no sistema de arquivos. O processo de
réplica de blocos que o HDFS implementa é chamado de
réplica pipeline, pois uma vez que o bloco é copiado para
uma máquina, automaticamente esta máquina copia para
outra e assim por diante, realizando todas estas cópias em
praticamente o mesmo tempo.

O sistema de arquivos distribuído selecionado no presente
trabalho foi o Hadoop Distributed File System – HDFS [19].

A réplica de blocos permite que o HDFS implemente os
recursos de tolerância a falhas, disponibilidade, integridade
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Figura 4: Funcionamento geral do HDFS

e localidade de dados. Quando uma determinada máquina
do ambiente falhar o HDFS pode utilizar os blocos do
arquivo contidos em outras máquinas para fornecer os
dados do arquivo. Isto proporciona um eficiente mecanismo
de tolerância a falhas que são tão comuns em um ambiente
com diversas máquinas heterogêneas, fazendo com que o
sistema de arquivos tenha um bom grau de disponibilidade.
Como os blocos são divididos em diversas máquinas do
ambiente, o processamento de determinada tarefa pode ser
implementado na máquina que já possui o bloco, diminuindo
consideravelmente o volume de dados que trafega na rede.
Além disto, cada bloco possui um código de checagem de
integridade que é calculado no momento em que o bloco é
criado. Sempre que um bloco é lido este código é verificado,
se houver um erro este bloco é considerado corrompido e um
bloco de outra máquina será utilizado.
Para implementar estas funcionalidade o HDFS possui
dois tipos de processos principais, uma chama-se NameNode
e o outro DataNode. O NameNode gerencia o sistema de
arquivos distribuído. Para isto ele armazena a árvore de
diretórios do sistema e todos os metadados de arquivos e
diretórios. Esta informação é mantida tanto na memória
RAM quanto armazenada consistentemente no sistema
de arquivos da máquina que implementa o NameNode. O
DataNode é o processo que implementa o armazenamento
do bloco de dados propriamente dito. Com exceção da
máquina que implementa o NameNode em um ambiente
HDFS todas as outras máquinas implementam um processo
DataNode.
O NameNode conhece todos os DataNodes do ambiente
que possuem dados armazenados, contudo ele não armazena
persistentemente a localização dos blocos de dados. Estas
informações são enviadas dinamicamente pelos DataNodes
na medida que eles são inicializados.
O sistema HDFS é acessado através do NameNode. O
NameNode realiza o monitoramento e gerenciamento do
sistema de arquivos distribuído, além de regular o acesso
dos arquivos pelos clientes. Os DataNodes gerenciam o
armazenamento dos blocos de dados em cada nó do cluster.
O NameNode realiza operações do sistema de arquivos como
os processos de abertura, fechamento e troca de nomes de

arquivos e diretórios. Ele também determina quais blocos
de dados cada DataNode irá armazenar. Os DataNodes são
responsáveis por servir requisições de leitura e escrita de dados
no sistema de arquivos. Os DataNodes são responsáveis pelas
operações de criação e exclusão de blocos de dados, assim
como o processo de replicação de acordo com as instruções
recebidas do NameNode.
A Fig. 4 ilustra o funcionamento geral do Hadoop
Distributed File System - HDFS.
Neste diagrama é ilustrado que o cliente solicita a realização
de operações de metadados como criação, exclusão e leitura
de arquivos ao NameNode. O NameNode possui armazenado
os metadados do arquivo, como: o diretório, o nome do
arquivo, a quantidade de réplica dos blocos e a localização
dos blocos de cada arquivo. De posse destas informações
o NameNode pode gerenciar o processo de gravação
de arquivos, de leitura, de réplica, controle de falhas e
disponibilidade do ambiente. Os DataNodes periodicamente
encaminham ao NameNode mensagens indicando o status de
armazenamento e a quantidade de blocos de dados que eles
armazenam. Estas mensagens recebem o nome de Heartbeat.
O NameNode encaminha a localização dos DataNodes que
possuem os blocos de dados que o cliente solicitou. Os
clientes se conectam diretamente com os DataNodes para
realizar o processo de leitura e de escrita de dados. Quando
um bloco de dados é copiado para um DataNode este bloco é
automaticamente replicado para outro DataNode, de acordo
com o fator de replicação fornecido pelo NameNode.
D. Forenses
O sistema distribuído apresentado neste trabalho realiza
a indexação dos arquivos ativos que forem disponibilizados
em seu ambiente de armazenamento e processamento. Para
realizar o processamento forense como: extração de arquivos
apagados, eliminação ou seleção de arquivos já conhecidos
e reconhecimento de formatos de dados com extensões
trocadas são utilizadas ferramentas forenses já existentes.
Qualquer ferramenta forense pode ser utilizada para
implementar esta tarefa disponibilização de arquivos para
o sistema distribuído de armazenamento e indexação. As
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Figura 5: Fluxo de trabalho do sistema distribuído elaborado

ferramentas selecionadas e utilizadas no presente trabalho
foram: o Forensic ToolKit – FTK, EnCase Forensic e o Sleuth
Kit – TSK [20, 21, 22].
3. Arquitetura do Sistema Distribuído
Este capítulo apresenta a arquitetura da prova de conceito
proposta com as personalizações que foram necessárias em cada
ferramenta se contemplar a finalidade do presente trabalho.
A. Fluxo de Trabalho
Nesta seção será apresentado o fluxo de trabalho do
sistema distribuído elaborado. Serão descritas as atividades
que são realizadas em cada fase do processo de análise de
dados forenses utilizando computação distribuída.
O escopo do presente trabalho é utilizar a computação
distribuída para poder prover espaço de armazenamento para
os dados e melhorar eficiência computacional no processo de
indexação. Para isto é necessário a existência de um volume
de dados forenses a indexar. Após o processo de indexação
poderá ser realizada pesquisas e análises diversas nos dados
já indexados. A Fig. 5 ilustra o fluxo de trabalho do sistema
elaborado.
1) Fornecimento de Dados
Na esquerda do fluxo de trabalho da Fig. 5 estão ilustrados
os processos responsáveis pelo fornecimento dos dados
forenses para a prova de conceito. Os dados forenses que são
fornecidos para a prova de conceito podem ser provenientes
tanto da fase de aquisição de dados quanto da fase de análise
de dados do processo pericial. Quando os arquivos são
provenientes da fase de aquisição de dados, todos os arquivos
ativos e apagados que puderam ser recuperados das mídias de
armazenamento computacional estarão disponíveis. Quando
os arquivos são resultantes da fase de análise, serão fornecidos
apenas os arquivos mais relevantes para determinado caso,
pois já foi realizado um processo de análise pericial anterior.
As fases de aquisição de arquivos e análise forense são
realizadas por ferramentas periciais disponíveis no mercado
como o Forensic ToolKit – FTK, EnCase Forensic ou o Sleuth
Kit – TSK [20, 21, 22].
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2) Prova de Conceito
O agrupamento central da Fig. 5 ilustra que o trabalho a
ser realizado pela prova de conceito é desempenhado em duas
fases. A primeira fase é a fase de cópia. Nesta fase os dados
forenses recuperados pelo processo de fornecimento de dados
são copiados para o ambiente distribuído da prova de conceito.
A segunda fase é a fase de indexação. Na fase de indexação os
dados forenses disponíveis no ambiente da prova de conceito
são indexados. O índice criado é gravado em um espaço de
armazenamento para posteriormente ser utilizado por um
mecanismo de pesquisa, que poderá realizar a pesquisa e
análise nos dados forenses já indexados. Tanto o processo de
cópia dos dados quanto o processo de indexação é realizado
de forma distribuída. O local de armazenamento dos dados
forenses se encontra no próprio ambiente distribuído da prova
de conceito. O local de armazenamento do índice criado se
encontra em um espaço externo ao ambiente distribuído.
3) Mecanismo de Pesquisa
O processo de indexação possibilita a realização
posterior de um mecanismo de pesquisa. Este mecanismo
está ilustrado no agrupamento da direita da Fig. 5. Neste
mecanismo de pesquisa podem ser realizados dois processos
principais, um processo de triagem e outro de revisão dos
dados. O processo de triagem realiza uma pesquisa nos
dados adquiridos e indexados podendo verificar quais são
os dados relevantes para determinado caso. O processo de
revisão realiza uma pesquisa e análise nos dados resultantes
de uma análise pericial e já indexados, podendo obter mais
informações sobre determinado caso. Tanto o processo
de triagem quanto o de revisão possibilitam uma análise
correlacionada das informações presentes nas diversas mídias
de armazenamento computacional copiadas para o ambiente
da prova de conceito.
O processo de fornecimento de dados e o processo de
pesquisa dos dados estão fora o escopo principal do sistema
elaborado. O escopo principal deste sistema é realizar
a indexação dos dados de forma mais eficiente e prover
um meio de armazenamento escalável e com tolerância a
falhas para os dados forenses. Contudo, a prova de conceito
apresenta interfaces que possibilitam a integração com os
processos de fornecimento e pesquisa nos dados forenses. No

Figura 6: Projeto do sistema distribuído elaborado

presente trabalho foi desenvolvido um módulo para simular
as fases de fornecimento e pesquisa dos dados, de forma a
avaliar o trabalho realizado.
B. Projeto do Sistema
Nesta seção será apresentado o projeto do sistema
elaborado. Os diversos componentes que integram este
projeto serão analisados, demonstrando o funcionamento
geral da arquitetura. A Fig. 6 ilustra o projeto do sistema
distribuído elaborado.
A classe de nome ForeIndex é a classe responsável por
controlar os dois processos que serão realizados pela prova
de conceito, ou seja, o processo de cópia de dados forenses e
o processo de indexação. Um processo cliente aciona a classe
ForeIndex para iniciar o processo de cópia ou o processo de
indexação, fornecendo os parâmetros necessários para iniciar
cada uma destas atividades.
A classe ForeIndex se comunica tanto com o JobTracker
quanto com o NameNode para poder realizar o processamento
distribuído das atividades de cópia e indexação. O NameNode
gerencia o sistema de arquivos distribuído. O JobTracker
gerencia todo o processamento distribuído que será realizado
de acordo com o algoritmo MapReduce. Tanto o JobTracker
quanto o NameNode são componentes do Apache Hadoop
e todas as funcionalidades desta solução está disponível no
ambiente do sistema elaborado. O agrupamento central da
Fig. 6 ilustra o sistema distribuído que foi construído. Cada
nó deste ambiente distribuído contém um TaskTracker e um
DataNode. Isto significa que cada nó do ambiente distribuído
possui um processo responsável por realizar o processamento
MapReduce, o TaskTracker, e outro processo responsável
por armazenar blocos de dados do sistema de arquivos
distribuído, o DataNode. Desta forma, o ambiente distribuído
da prova de conceito realiza tanto o armazenamento quanto o
processamento dos dados forenses.
Este ambiente distribuído se comunica com duas fontes
externas de dados, uma que contém os dados forenses que

serão copiados para o ambiente e a outra que armazenará os
índices que forem criados. O armazenamento dos índices em
um ambiente externo de armazenamento contribui para um
melhor desempenho do sistema. Pois o processo de gravação
do índice não impactará o processo de leitura dos dados que
estarão sendo lidos em outro ambiente de armazenamento.
Também irá acelerar o processo de pesquisa, pois um índice é
acessado de forma randômica e o acesso randômico a arquivos
não é tão eficiente no HDFS, que foi criado para o acesso de
dados através de um fluxo de transmissão contínuo [23].
C. Processos
Esta seção descreverá os processos realizados pelo sistema
elaborado. Será detalhado o funcionamento dos processos
bem como as personalizações que foram necessárias nas
ferramentas utilizadas para realizar cada atividade.
1) Processamento Distribuído
Todos os processos descritos na presente seção utilizam o
mecanismo de processamento distribuído do Apache Hadoop,
que é o algoritmo MapReduce já descrito anteriormente.
Todas as funcionalidades deste algoritmo estão presentes em
cada processo descrito a seguir.
2) Armazenamento Distribuído – Processo de Cópia
Esta subseção descreverá o processo distribuído de cópia
de arquivos. Será detalhado o funcionamento deste processo
bem como as personalizações que foram necessárias nas
ferramentas utilizadas para realizar esta atividade. Serão
também analisados os requisitos para a cópia de dados
forenses e as características do processo distribuído que
contemplou estes requisitos.
Um conjunto de dados forenses geralmente possui algumas
particularidades que requerem tratamento diferenciado no
processamento distribuído gerenciado pelo Apache Hadoop.
O volume dados forenses a analisar está cada vez maior [2].
Com isso a quantidade e tipo de dados forenses a analisar
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Figura 7: Processo de cópia distribuída de arquivos

tem crescido. Estes arquivos, em geral, possuem um tamanho
menor que o tamanho de um bloco de dados do HDFS, que
tem um tamanho padrão de 64 MB. Este tamanho do bloco
tem o objetivo de melhorar a performance do ambiente [16].
Além disto, a maioria dos arquivos não podem ser divididos
para serem processados, conforme é o procedimento padrão
no Apache Hadoop. Os arquivos possuem diferentes formatos
e precisam ser lidos por inteiro de forma a realizar uma
interpretação correta do conteúdo de cada arquivo.

Hadoop fornece para estender os tipos de dados já existentes.
Desta forma, a classe FileSetInputSplit será utilizada para criar
diversos objetos FileSets. Os objetos FileSets são tipos especiais
de arquivos, do tipo SequenceFile, que terão agrupados um
ou mais arquivos. O tamanho mínimo de cada FileSet será o
tamanho do bloco de dados HDFS, por padrão 64 MB. Isto
melhorará o desempenho do processamento destes dados.
A Fig. 7 ilustra como é implementado o processo de cópia
distribuída de arquivos.

Desta forma, é necessário fazer uma personalização no
Hadoop de forma a processar o arquivo completo em cada
nó de processamento, além de apenas partes do arquivo.
Para realizar a interpretação correta do conteúdo de muitos
arquivos é necessário que seus dados sejam lidos do início
ao fim.

Para poder ser realizada a indexação dos dados forenses
é necessário que estes dados estejam no sistema de arquivos
distribuído do ambiente do sistema elaborado. A fase de
cópia de arquivos é responsável por copiar os dados de uma
fonte de dados externa para o ambiente distribuído criado.
A classe ForeIndex controla o processo de cópia distribuída.
O processo cliente fornece para a classe ForeIndex os dados
necessários para iniciar o processo, como a origem da fonte
de dados e o diretório de destino do HDFS para o qual os
dados serão copiados.

Além disto, para poder tornar o processamento mais
eficiente no ambiente distribuído do Hadoop é necessário
que cada arquivo tenha pelo menos o tamanho do bloco de
dados, que é 64 MB. Muitos arquivos com tamanhos menores
do que este torna o processamento MapReduce ineficiente
pois muitos recursos computacionais serão alocados para
processar um pequeno volume de dados [16].
Para solucionar estas limitações foi desenvolvida uma
classe chamada FileSetInputSplit. Esta classe é responsável
por personalizar o processo de leitura do volume de dados
a processar, realizando a divisão dos dados para os diversos
nós do ambiente distribuído. Ao invés de os arquivos
serem divididos em pedaços e distribuídos para o ambiente
distribuído o que esta classe faz é realizar um agrupamento
dos arquivos. Se o arquivo tiver um tamanho menor que
o tamanho do bloco de dados ele é agrupado com outros
arquivos até atingir o tamanho do bloco de dados. Se o
arquivo for maior que o tamanho do bloco de dados ele não
será agrupado com outros arquivos.
Cada arquivo ou grupo de arquivos é agrupado em um
objeto chamado de FileSet. Este objeto é um tipo especial
de classe que estende uma classe padrão do Hadoop que se
chama SequenceFile. O SequenceFile é um tipo de dados que o

86

A classe ForeIndex se comunica com o JobTracker para
poder distribuir o processamento que será realizado em
cada nó do ambiente distribuído. Cada nó do ambiente
distribuído realiza, de forma paralela, o processo de cópia,
copiando uma determinada parcela do volume de dados.
Isto é implementado através de uma tarefa Map que cada
nó possui, seguindo as diretrizes do algoritmo MapReduce.
Cada tarefa Map do ambiente distribuído utiliza a classe
FileSetInputSplit para recuperar os arquivos que serão
copiados. A classe FileSetInputSplit fornecerá os arquivos
agrupados em objetos FileSets que terão no mínimo o
tamanho do bloco HDFS. Estes blocos de dados serão
gravados de forma distribuída conforme o funcionamento
padrão do HDFS. A classe ForeIndex também se comunica
com o NameNode para que este gerencie todo o processo de
cópia de arquivos no ambiente distribuído. O NameNode
fornece a localização de cada DataNode no ambiente
distribuído, a quantidade de réplicas que cada bloco de dados
terá e monitorará se os dados serão corretamente gravados e
replicados nos DataNodes.

Um DataNode é um processo sendo executado em
determinado nó do ambiente distribuído. Neste mesmo
nó também existe uma tarefa Map sendo executada,
demonstrando que este nó é tanto uma unidade de
armazenamento quanto de processamento de dados. Um
DateNode armazena diversos blocos de dados. Estes blocos
de dados são objetos do tipo FileSet. Os FileSets são tipos
especiais de arquivos que agrupam outros arquivos de forma
que seu tamanho seja no mínimo o tamanho de um bloco
HDFS.
As personalizações realizadas na fase de cópia dos dados
visaram a utilização do Hadoop de forma a melhorar sua
performance. Esta personalização permitiu que os arquivos
não sejam divididos no processo de cópia e nem de leitura
dos dados, além de buscar utilizar um tamanho performático
para cada arquivo baseado no tamanho do bloco HDFS.
Conforme será ilustrado nos cenários de teste esta melhoria
na performance refletirá tanto na fase de cópia de dados
quanto na fase de indexação.
3) Indexação Distribuída
Esta subseção descreverá o processo indexação distribuída
de arquivos. Será detalhado o funcionamento deste processo
bem como as personalizações que foram necessárias nas
ferramentas utilizadas para realizar esta atividade. Serão
também analisados os requisitos para a indexação de dados
forenses e as características do processo distribuído que
contemplou estes requisitos.
Para realizar a indexação de um volume de dados forenses,
este volume de dados precisa estar facilmente acessível.
O HDFS possibilita que estes dados sejam gravados em
um sistema de arquivos distribuído com recursos de
escalabilidade, disponibilidade e tolerância a falhas. A fase
de cópia de arquivos realiza o processo de cópia de uma
fonte externa de dados para o HDFS. Neste processo de
cópia os dados são gravados em objetos do tipo FileSet que
facilitarão a leitura dos mesmos, uma vez que cada arquivo
deste possui pelo menos o tamanho de um bloco HDFS. Este

procedimento facilitará a ocorrência da localidade de dados,
onde os dados que serão indexados já estarão fisicamente em
cada nó de processamento, diminuindo consideravelmente a
largura de banda utilizada e melhorando a performance do
processo de indexação.
Confirma ilustrado na Fig. 6, um processo cliente aciona
a classe ForeIndex para iniciar o processo de indexação.
Este processo fornece os parâmetros necessários, como a
localização dos arquivos a serem indexados, que estão no
HDFS, e o local onde os índices serão gravados. A classe
ForeIndex se comunica com o processo JobTracker para
gerenciar toda a atividade de processamento distribuído da
indexação. O processo JobTracker se comunicará com os
processos TaskTracker, presentes em cada nó, para a execução
das atividades de processamento distribuído. Conforme
descrito no funcionamento geral do MapReduce, os processos
TaskTracker gerenciarão as tarefas Map e as tarefas Reduce
que estarão sendo executadas em seu ambiente e reportarão
o progresso destas atividades ao processo JobTracker. A classe
ForeIndex também se comunica com o NameNode para ter
acesso aos dados que estão gravados no HDFS. O processo
NameNode contém o mapeamento da localização de cada
DataNode que armazena os dados solicitados, que estarão
distribuídos em diversos blocos. O NameNode procurará ao
máximo implementar a localidade de dados, indicando os
blocos que já estejam gravados em cada nó de processamento
para a realização da indexação.
Na Fig. 8 estão ilustradas as fases Map e Reduce da
indexação.
Na fase que será executada pelas tarefas Map um pedaço
(Split) do volume de dados a indexar será encaminhado para
cada nó de processamento. Os Splits estarão no formato de
objetos FileSet que terão o tamanho mínimo de um tamanho
de bloco HDFS. O ambiente MapReduce sempre que possível
fornecerá o Split que já se encontra gravado no próprio nó que
a tarefa Map executa, diminuindo a transferência de dados
pela rede. De posse deste objeto FileSet a tarefa Map realizará
todo o processo de indexação. Para realizar a indexação

Figura 8: Fluxo de atividades da indexação distribuída
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a tarefa Map extrai todos os arquivos que estão agrupados
no objeto FileSet, interpreta estes arquivos extraindo os
textos relevantes de seu conteúdo, utilizando o Tika, e cria a
estrutura de dados que será o índice, utilizando o Lucene. Esta
atividade é realizada utilizando fluxos de processamento em
pipeline permitindo que ao mesmo tempo em que o arquivo é
lido, o mesmo é interpretado e indexado, diminuindo assim a
necessidade de leituras adicionais em disco.
Cada índice criado pela tarefa Map é agrupado em um
objeto chamado IndexSet. Todos os índices criados por
determinada tarefa Map são agrupados e gravados em um
ambiente de armazenamento externo. Este agrupamento
recebe o nome de IndexSlice. Quando as atividades Map
finalizam a sua execução existem diversos objetos IndexSlices
criados, de acordo com a quantidade de tarefas Map
existentes. Estes objetos são índices inteiramente funcionais.
Um processo de pesquisa no volume de dados forenses
indexados já pode ser realizado utilizando-se destes índices,
onde os mesmos serão pesquisados seqüencialmente para
retornar o resultado da pesquisa.
Para poder melhorar a performance na pesquisa, pode
ser realizado um agrupamento de todos os IndexSlices. Este
processo de agrupamento se chama Merge e é executado por
tarefas Reduce. As tarefas Reduce recebem uma quantidade de
IndexSlices e realiza o merge destes índices. O processamento
das tarefas Reduce disponíveis pode ser executado quantas
vezes for necessário para agrupar todos os IndexSlices em
um índice único. Alternativamente, as tarefas Reduce podem
também receber diretamente os objetos IndexSet que são
gerados pelas tarefas Map para serem agrupados. O índice
criado é gravado em um local de armazenamento externo.
A utilização do ambiente MapReduce, com as personalizações descritas acima, possibilita uma maior eficiência
no processamento de indexação distribuída. O volume de
dados forenses agrupado em objetos FileSet pode ser paralelamente indexado utilizando a localidade de dados para
melhorar o desempenho. A utilização de fluxo de processamento em pipeline também melhora a performance de
cada tarefa Map. O oneroso processo computacional de
criação de índices é dividido em diversas tarefas paralelas
que processarão um pedaço do volume de dados de cada
vez. Além disto, o agrupamento (merge) dos diversos pedaços de índices criados também será realizado de forma
paralela e distribuída.
4. Cenário de Testes Utilizados
Para a realização dos testes foi selecionada uma massa
de dados resultante de uma análise pericial de um órgão do
governo federal do Brasil. Esta massa de dados foi selecionada
por ser representativa de um conjunto de dados normalmente
encontrados em servidores de arquivos e computadores de
usuários. A tabela 1 demonstra as características dos dados
forenses que compõem a massa de dados selecionada. Esta
massa de dados será utilizada para testar tanto o processo de
cópia quanto o processo de indexação.
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Tabela 1: Massa de Dados do Cenário de Teste

Parâmetro

Valor

Quantidade de
arquivos

2.274.796

Tamanho total dos
arquivos

280 GB

Formato dos arquivos

.txt, .xls(x), .xls, .doc(x), .rtf, .msg

A. Primeiro Cenário de Teste
Nesta seção será apresentado o cenário de teste criado para
realizar o processo de cópia e indexação da massa de dados
forenses selecionada utilizando-se 01 computador e sem
processamento distribuído. A tabela 2 contém a descrição dos
componentes utilizados neste teste.
Tabela 2: Características do Primeiro Cenário de Teste

Parâmetro

Valor

Quantidade de
computadores

01

Configuração do
computador

Intel Core-2 Quad, 2.66 GHz
04 GB de RAM
01 HD SATA-II, 320 GB,
ST332020AS

Fonte de dados

01 HD SATA-II, 1,5 TB,
ST150095687

Sistemas Operacionais

Microsoft Windows 7
openSUSE 11.4 (Linux 2.6)

Foram realizados testes nos sistemas operacionais
Windows 7 e Linux 2.6. Os resultados obtidos com os testes
realizados neste cenário estão descritos na tabela 3.
Tabela 3: Resultados do Primeiro Cenário de Teste

Parâmetro

Valor

Tempo de Cópia – Windows

12h10min

Tempo de Indexação – Windows

26h05min

Tempo de Cópia – Linux

11h30min

Tempo de Indexação - Linux

25h15min

B. Segundo Cenário de Teste
Nesta seção será apresentado o cenário de teste criado para
realizar o processo de cópia e indexação da massa de dados
forenses selecionada utilizando-se 12 computadores, com
processamento distribuído. A tabela 4 contém a descrição dos
componentes utilizados neste teste.
Tabela 4: Características do Segundo Cenário de Teste

Parâmetro

Valor

Quantidade de
computadores

12

Parâmetro

Valor

Configuração de cada
computador

Intel Core-2 Quad, 2.66 GHz
04 GB de RAM
01 HD SATA-II, 320 GB,
ST332020AS

Sistema Operacional

openSUSE 11.4 (Linux 2.6)

Rede local

Ethernet 1 Gbps

Tamanho do bloco
HDFS

64 MB

Fonte de dados

2 HDs SATA-II, 320 GB,
ST332020AS (sem RAID)

Configuração do
ambiente

1 Namenode, 1 JobTracker e
10 Workers

A tabela 5 descreve os resultados obtidos neste cenário.
Tabela 5: Resultados do Segundo Cenário de Teste

Parâmetro

Valor

Tempo de Cópia

3h25min

Tempo de Indexação

0h25min

C. Terceiro Cenário de Teste
Nesta seção será apresentado o cenário de teste criado para
realizar o processo de cópia e indexação da massa de dados
forenses selecionada utilizando-se 12 computadores, com
processamento distribuído. A diferença do cenário anterior
é que neste caso a fonte de dados é formada utilizando-se
um RAID-1. A tabela 6 contém a descrição dos componentes
utilizados neste teste.
Tabela 6: Características do Terceiro Cenário de Teste

Parâmetro

Valor

Quantidade de
computadores

12

Configuração de cada
computador

Intel Core-2 Quad, 2.66 GHz
04 GB de RAM
01 HD SATA-II, 320 GB,
ST332020AS

Sistema Operacional

openSUSE 11.4 (Linux 2.6)

Rede local

Ethernet 1 Gbps

Tamanho do bloco
HDFS

64 MB

Fonte de dados

2 HDs SATA-II, 320 GB,
ST332020AS (configurados em
RAID-1)

Configuração do
ambiente

1 Namenode, 1 JobTracker e
10 Workers

Os resultados obtidos com os testes realizados neste
cenário estão descritos na tabela 7.

Tabela 7: Resultados do Terceiro Cenário de Teste

Parâmetro

Valor

Tempo de Cópia

1h50min

Tempo de Indexação

0h25min

D. Análise dos Resultados Obtidos
Nesta seção será apresentada uma consolidação dos
resultados obtidos em cada cenário de teste elaborado.
Também será realizada uma análise em como a mudança nas
variáveis de cada cenário de teste impactou o resultado final,
expondo também o funcionamento da prova de conceito
elaborada.
Tabela 8: Resultados dos Cenário de Teste Realizados

Cenário de Teste

Tempo
de Cópia

Tempo de
Indexação

Primeiro
(01 computador)

12h10min

26h05min

Segundo
(12 computadores, sem RAID)

3h25min

0h25min

Terceiro
(12 computadores, RAID-1)

1h50min

0h25min

De acordo com o exposto na Tabela 8, o tempo de cópia
dos 2.274.796 arquivos de dados forenses foi de 12 horas e 10
minutos, utilizando o sistema operacional Windows 7. Além
disto, o tempo de indexação destes dados, utilizando este
mesmo ambiente foi de 26 horas e 5 minutos. Isto demonstra
o gargalo que estas duas atividades representam no processo
pericial, através do exemplo deste cenário demonstrativo.
A demora no processo de cópia, utilizando o sistema
operacional, se deve principalmente às atividades de
gerenciamento do sistema de arquivos e de cópia física dos
dados, utilizando apenas um disco rígido com diversos
arquivos de tamanho reduzido.
Utilizando o sistema distribuído elaborado para realizar
o processo de cópia, observou-se um ganho expressivo
no tempo gasto nesta atividade. Nos dois cenários de teste
com sistema distribuído, foi utilizado um cluster que foi
montado com 12 computadores. Como fonte de dados foi
utilizado um computador com 2 discos rígidos, sendo que
no primeiro cenário não foi utilizado RAID e no segundo
foi utilizado RAID-1. O tempo de cópia no primeiro cenário
com o sistema distribuído foi de 3 horas e 25 minutos e
no segundo foi de 1 hora e 50 minutos. Como o processo
de cópia é realizado de forma distribuída entre diferentes
computadores, o tempo gasto pelo sistema operacional para
alocar os arquivos que serão copiados não foi relevante. O
gasto de tempo predominante foi com a atividade de cópia dos
dados em si. Com isto observou-se uma diminuição de 75%
do tempo gasto no primeiro cenário (com 1 computador).
Utilizando o RAID-1 observou-se uma diminuição de 84%
com o tempo gasto no primeiro cenário (com 1 computador).
Na configuração em RAID-1 os dados estão duplicados
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nos dois discos rígidos, possibilitando um paralelismo no
tempo de cópia. Desta forma, os cenários de testes utilizados
demonstram os benefícios que a computação distribuída
proporcionam no tempo de cópia dos dados.
O processo de indexação é o principal gargalo analisado,
onde no primeiro cenário de teste (com 1 computador) levou
26 horas e 05 minutos para ser finalizado. Utilizando-se do
sistema distribuído elaborado verificou-se a diminuição de
impactante no tempo gasto para a indexação, onde levou
apenas 25 minutos para concluir este processamento.
A impactante diminuição no tempo de processamento da
indexação foi devido a um conjunto de fatores:
•

•

•

A utilização de um sistema distribuído com 12
máquinas, onde ao invés do processo ser feito por
apenas 1 computador, pôde ser realizado por 12
computadores;
A utilização de um sistema de arquivos distribuído,
que proporcionou a localidade dos dados. Ou
seja, na maioria dos casos, o bloco de dados a ser
processado já se encontrava na própria máquina, não
necessitando de um processo de cópia em rede;
As personalizações que foram implementadas, maximizando a utilização do sistema distribuído no
contexto da indexação de dados forenses. Onde, os
arquivos foram agrupados em conjuntos do tamanho
de um bloco de dados HDFS, maximizando a performance do ambiente distribuído de processamento.
Além disto, a utilização do pipeline no processamento
da indexação acelerou a atividade de criação dos índices propriamente ditos.

O tempo gasto na indexação do segundo cenário de
teste foi o mesmo que o tempo gasto no terceiro cenário de
teste devido a única diferente ser a configuração da fonte
de dados. Esta configuração influiu apenas no processo de
cópia dos dados para o ambiente distribuído. No momento
da indexação, os dados já estavam disponíveis no sistema de
arquivos distribuído.
5. Conclusão
O presente trabalho apresentou um sistema distribuído que
foi elaborado para realizar o armazenamento e a indexação
dos dados forenses.
Foi exposta a necessidade de um método mais eficiente
para tratar com dois importantes gargalos em uma análise
pericial de dados correlacionados que é a necessidade de um
espaço de armazenamento adequado e uma maior eficiência
no método de indexação.
Foi demonstrado o funcionamento das principais
ferramentas que foram utilizadas para a construção do sistema
distribuído. Especial destaque foi dado para o algoritmo
MapReduce, para a forma como o Hadoop implementa este
algoritmo e sobre o funcionamento do sistema de arquivos
distribuído HDFS.
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Mediante a análise do comportamento padrão das ferramentas selecionadas, foram apresentadas as personalizações
que foram necessárias nestas ferramentas para contemplar as
necessidades de armazenamento e indexação dos dados forenses. O fluxo de implementação das tarefas Map e Reduce
que foram criadas foi analisado, buscando demonstrar os objetivos de ganho de performance.
Através dos cenários de testes elaborados e utilizados ficou
evidenciado os impactantes ganhos de performance que as
fases de cópia e indexação de dados ganham com a utilização
de um ambiente distribuído.
O sistema distribuído apresentado neste trabalho proporciona um mecanismo para armazenar os dados forenses com
escalabilidade, disponibilidade e tolerância a falhas. Além
disto, apresenta a funcionalidade de realizar a indexação destes dados forenses com consideráveis ganhos de performance.
Este sistema foi elaborado com a finalidade de armazenar
e indexar os dados forenses, mas importantes acréscimos
podem ser realizados através da utilização de sua API para
a construção de poderosas interfaces capazes de realizar
a correlação do grande volume de dados previamente
indexados. Isto possibilitará uma maior celeridade no
processo de apuração de uma infração penal que envolva a
análise de um grande volume de dados.
Como trabalhos futuros, estamos preparando novos
cenários de teste, com o uso de 1, 8, 16, 32, 64 e 128
computadores compondo o cluster, uma vez que a nossa
infra-estrutura em breve estará assim configurada.
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Resumo — Sob a perspectiva pericial, um celular operando
o sistema operacional Android é um grande repositório de
informações que ficam armazenadas localmente ou dispostas
remotamente. Essa plataforma permite ao analista extrair
evidências diretamente do aparelho, coletando informações
sobre seu proprietário e fatos que estão sob investigação. Desse
modo, é possível obter a autoria e materialização de delitos, bem
como fornecer informações ao apuratório por meio da análise e
correlação desses dados.

Existem abordagens periciais bem difundidas e documentadas
para exames em aparelhos celulares e computadores. Entretanto,
não são suficientemente específicas e detalhadas para a realização
de exames em dispositivos controlados pelo Android. Essas
abordagens não se aplicam em sua totalidade quando associadas
a exames em smartphones, uma vez que nesses dispositivos, as
soluções de hardware e software são minimalistas e o sistema
operacional possui suporte à utilização de memórias internas
cuja remoção ou espelhamento são procedimentos considerados
invasivos e com maior grau de complexidade, devido às
dificuldades de acesso direto ao hardware. Além disso, os
dispositivos possuem características específicas para cada versão
e fabricante do hardware.
Diante desses desafios, este artigo propõe um método para
realizar a aquisição dos dados de um smartphone utilizando o
sistema operacional Android, abstraindo a versão e o fabricante
do aparelho. A abordagem proposta utiliza as técnicas periciais
adotadas tanto para análise de telefones celulares como para
computadores, adaptando-as às características do sistema
Android, sua estrutura de armazenamento de dados, seus
aplicativos e às condições em que o equipamento tenha sido
encaminhado ao analista pericial.
Palavras-chave — perícia forense; aquisição de dados; análise de
evidências; telefone celular; smarphone; Android.
Abstract — From an expert’s perspective, an Android phone is a
large data repository that can be stored either locally or remotely.
Besides, its platform allows analysts to acquire device data and
evidence, collecting information about its owner and facts that
are under investigation. This way, by means of exploring and
cross referencing that rich data source, one can get information
related to unlawful acts and its perpetrator.
There are widespread and well documented approaches to forensic
examining mobile devices and computers. Nevertheless, they are
not specific nor detailed enough to be carried out on Android cell
phones. These approaches are not totally adequate to examine
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modern smartphones, since these devices have internal memories
whose removal or mirroring procedures are considered invasive
and complex, due to difficulties in having direct hardware access.
Furthermore, specific features of each smartphone platform have to
be considered prior to acquiring its data.
In order to deal with those challenges, this paper proposes a method
to perform data acquisition of Android smartphones, regardless
of version and manufacturer. The proposed approach takes into
account existing techniques of computer and cell phone forensic
examination, adapting them to specific Android characteristics,
its data storage structure, popular applications and the conditions
under which the device was sent to the forensic examiner.
Key-words — forensic analisys; data aquisition; evidence
analisys;cell phone; smarphone; Android.

1. Introdução
Em 2011, o sistema operacional Android ultrapassou
em número de aparelhos vendidos os outros sistemas para
smartphones [1]. O sistema tem grande aceitação no mercado
e conjectura-se que esta aceitação se deve ao código aberto
e ao suporte aos mais modernos recursos e aplicativos
disponíveis para esse tipo de equipamento móvel. Dada a
capacidade de prover um grande número de funcionalidades
ao usuário, um smartphone com o sistema Android pode
armazenar um expressivo volume de informação sobre seu
proprietário, configurando-se como uma fonte de provas
para fatos que se queira elucidar ou obter informações para
subsidiar uma investigação [2].
Algumas das funcionalidades do sistema operacional
Android são: navegação na Internet, captura de imagens e
vídeos, criação e visualização de documentos, anotações de
calendário, gerenciamento de contatos, localização por GPS
e navegação por mapas. Do ponto de vista do desenvolvedor
de aplicações, o Android possui recursos que facilitam o
desenvolvimento, a publicação e instalação dos aplicativos
criados, o que enriquece os serviços providos pela plataforma.
Diferentemente da abordagem de aquisição de dados em
ambientes computacionais, em que geralmente os dados
podem ser extraídos no estado em que foram encontrados
e ficam preservados a partir do momento da sua apreensão,
a extração de dados de telefones celulares e smartphones

normalmente exige a execução de alguma intervenção
no dispositivo. Além disso, tendo em vista que utilizam
memórias embutidas, cujo acesso, sendo direto ao hardware,
é delicado e complexo, é preciso instalar aplicativos ou utilizar
ferramentas diretamente no dispositivo para que se proceda à
aquisição dos dados armazenados e consequentes evidências.
Desta forma, o analista pericial deve ter o conhecimento
necessário para realizar os procedimentos periciais no
dispositivo da forma menos intrusiva possível, controlando
o ambiente de maneira a se evitar a perda, a alteração ou
mesmo a contaminação de dados tratados como evidências
[3], o que dará maior confiabilidade à perícia.
2. Plataforma Android
A plataforma Android é composta pelo sistema operacional,
o SDK (Software Development Kit) e suas aplicações. O SDK
é um conjunto de ferramentas disponibilizadas pela empresa
Google que forma um ambiente de desenvolvimento para
a criação de aplicativos Android. Uma das ferramentas é
o ADB (Android Debug Bridge), que provê uma interface
de comunicação com o sistema Android por meio de um
computador. Quando conectado por meio dessa interface, o
computador é capaz de acessar um interpretador de comandos
(shell), instalar ou remover aplicativos, ler registros históricos
(logs), transferir arquivos entre a estação e o dispositivo,
dentre outras ações.
O sistema operacional Android utiliza o conceito de
sandbox, em que os aplicativos, depois de serem instalados,
possuem áreas reservadas, isolando o ambiente de execução
dos processos e delimitando o acesso aos recursos. Desta
forma, as aplicações não podem acessar áreas que não
sejam explicitamente permitidas [4]. Entretanto, o acesso a
funcionalidades pode ser autorizado por meio de permissões
configuradas no arquivo “AndroidManifest.xml”. No
momento da instalação do aplicativo, tal arquivo informa
ao usuário quais recursos disponíveis no smartphone serão
utilizados. O usuário pode aceitar a instalação do aplicativo,
após ter sido informado dos recursos que serão utilizados, ou
simplesmente recusar a instalação por não concordar com os
tipos de funcionalidades que o aplicativo teria que acessar.
Outra característica do Android é a utilização do banco de
dados SQLite, que é de domínio público e código aberto. Tratase de um banco de dados relacional de simples utilização,
que armazena em um único arquivo a estrutura de objetos
completa (tabelas, views, índices, triggers) [5]. Tal banco de
dados não necessita de configurações e utiliza as próprias
permissões do sistema para controle de acesso aos dados.
Com relação ao sistema de arquivos, atualmente grande
parte dos dispositivos com o sistema Android adota o
YAFFS2 (Yet Another Flash File System 2), que é um sistema
de arquivos concebido para memórias flash e adaptado às
peculiaridades deste tipo de memória. Vale notar que as
principais ferramentas forenses disponíveis no mercado não
são compatíveis com esse sistema de arquivos, dificultando
a montagem de partições do Android e acesso aos dados

ali armazenados. Contudo, conforme citado por Andrew
Hoog [6], no final de 2010, observou-se que alguns aparelhos
Android já utilizavam o sistema de arquivos EXT4 (Fourth
Extended File System). Há uma tendência de migração
para esse sistema de arquivos, tendo em vista o suporte a
processadores com núcleos duplos e multiprocessamento,
além do emprego de memórias e-MMC (Embedded
MultiMediaCard), que já trabalham simulando dispositivos
de armazenamento em bloco, que são mais robustos,
maduros e de maior aceitação comercial.
O acesso às partições do sistema é restrito no sistema
operacional Android. Por padrão, os usuários não possuem
permissões para acessar áreas reservadas do sistema. O
sistema fica blindado, a fim de evitar que aplicativos mal
intencionados ou mal desenvolvidos afetem a estabilidade
e a confiabilidade do sistema operacional. Contudo, é
possível explorar algumas vulnerabilidades do sistema ou do
dispositivo de modo a obter permissões de “super usuário”
(root). Assim, é possível utilizar aplicativos e acessar um
interpretador de comandos que tenha permissão de acesso
total e irrestrito ao sistema. Consequentemente, um analista
pericial pode realizar uma cópia espelho de todas as partições
do sistema, bem como acessar arquivos que não seriam
possíveis com as credenciais convencionais oferecidas pelo
Android. Cabe a ressalva de que as técnicas adequadas variam
conforme a versão do Android, assim como também podem
depender do fabricante e modelo do aparelho. Além disso,
essas técnicas são geralmente invasivas e podem inclusive
danificar os dados armazenados no dispositivo.
O sistema operacional possui mecanismos de autenticação
com a utilização de senhas ou uso de padrão táctil. Segundo
o guia para forense em telefones celulares do NIST [5], há três
métodos possíveis para desbloquear um aparelho: método
investigativo, método baseado em software ou método
baseado por hardware. Essas formas podem ser aplicadas ao
equipamento Android dependendo da situação da apreensão,
do modelo do aparelho e da versão do sistema.
Dadas as características descritas, para o analista pericial
realizar uma extração de dados, além de possuir conhecimento
sobre a plataforma Android, ele deve avaliar os procedimentos
a serem adotados. Por exemplo, há cenários em que o telefone
pode estar desligado ou ligado, ter memória removível ou
interna, estar bloqueado ou desbloqueado, estar com acesso
via modo de depuração USB ou não, ter algum aplicativo em
execução que tenha informações úteis à investigação e ainda
pode estar com permissões de “super usuário” habilitadas.
Assim, o analista deve avaliar os procedimentos corretos a
serem adotados a depender do estado do smartphone Android.
3. Método para aquisição de dados de um
smartphone Android
Considerando as características singulares do Android e
os diferentes cenários com que um analista pericial pode se
deparar, propõe-se o método para aquisição de dados exibido
no workflow da Figura 1.
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Figura 1. Diagrama do processo de aquisição de dados de um smartphone com sistema operacional Android.

Na figura, são apresentados diferentes cenários e os
respectivos procedimentos a serem adotados pelo analista. A
partir desse método, é possível obter o máximo de informações
do dispositivo móvel, de maneira a documentar, resguardar e
processar a evidência da forma mais segura e menos intrusiva
possível.
A. Procedimentos iniciais para preservação dos
dados do smartphone
Ao receber o smartphone, o analista pericial deve seguir os
procedimentos a fim de preservar os dados armazenados no
equipamento apreendido. Assim, deve verificar se o telefone
encontra-se ligado ou não. Com o telefone desligado, devese avaliar a possibilidade de extrair os dados do cartão de
memória. Cabe a ressalva de que alguns modelos de celulares
Android possuem cartão de memória interno, não sendo
possível sua remoção para a cópia dos dados por meio do uso
de um leitor padrão USB. No caso em que é possível retirar o
cartão de memória, basta removê-lo e duplicar integralmente
os dados para um cartão de memória do analista pericial,
a fim de garantir sua preservação. Para copiar os dados do
cartão de memória, pode-se utilizar a mesma abordagem
utilizada em pendrives. Deve-se utilizar ferramentas forenses
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para a cópia ou até mesmo executar um disk dump e gerar o
hash dos dados duplicados. Ao término do processo, o cartão
de memória com a cópia deve ser reinserido no aparelho.
A próxima etapa é isolar o telefone das redes de telefonia e
de dados. A situação ideal é utilizar uma sala com isolamento
físico de sinais eletromagnéticos. Entretanto, quando não
se dispõe de tal infraestrutura, o analista deve colocar o
smartphone em modo de voo, avião ou offline. A partir do
momento que o aparelho está ligado, deve-se imediatamente
configurá-lo para esses modos sem conexão, evitando assim
a transmissão de dados ou recebimento de chamadas ou
mensagens SMS (Short Message Service) após o momento da
apreensão do equipamento. Se porventura até o momento de
isolá-lo da rede, o telefone receber uma chamada, mensagem,
e-mail ou qualquer outra informação, o analista deverá
documentar e relatar o ocorrido em seu relatório final, que
será redigido após o processo de exames e análise dos dados
extraídos.
Com o smartphone isolado das redes de telecomunicação, o
analista pericial verificará se o Android foi configurado para
prover algum mecanismo de autenticação, seja uma senha
ou um padrão táctil. Em seguida, realizará os procedimentos

descritos nas seções a seguir, que dependem do controle de
acesso configurado no dispositivo.
B. Smartphone sem controle de acesso
A situação menos complexa com que um examinador pode
se deparar é aquela em que o celular não possui bloqueio e está
prontamente apto a ter seus dados extraídos. Nessa situação,
primeiramente devem-se extrair os dados dos cartões de
memória, caso ainda não tenham sido copiados, e no caso de
cartões de memórias removíveis, reinstalar no equipamento
os cartões que tenham recebido as cópias, preservando os
originais.
Com os dados dos cartões de memória extraídos e
devidamente preservados, o examinador deve verificar se o
Android possui permissões de “super usuário” habilitadas. O
aplicativo denominado “Superuser” pode estar instalado para
prover acesso com tais permissões. A partir do momento em
que o analista se depara com um smartphone Android com
permissões de “super usuário”, pode-se obter acesso a todos
os dados armazenados no dispositivo sem qualquer restrição.
Utilizando a ferramenta de depuração ADB (Android Debug
Bridge), presente no SDK do Android, é possível realizar
uma conexão ao dispositivo, acessar um interpretador de
comandos (shell) com permissões de “super usuário” e realizar
a cópia espelho das partições do sistema armazenadas em sua
memória interna, conforme ilustrado no Quadro 1.
Quadro 1 - Comandos para listar os dispositivos conectados, obter
informações das partições e gerar o arquivo de dump de partições.
C:\Android\android-sdk\platform-tools>adb devices
List of devices attached
040140611301E014
device
C:\Android\android-sdk\platform-tools>adb -s 040140611301E014 shell
$ su su –
# mount | grep mtd
mount | grep mtd
/dev/block/mtdblock6 /system yaffs2 ro,relatime 0 0
/dev/block/mtdblock8 /data yaffs2 rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
/dev/block/mtdblock7 /cache yaffs2 rw,nosuid,nodev,relatime 0 0
/dev/block/mtdblock5 /cdrom yaffs2 rw,relatime 0 0
/dev/block/mtdblock0 /pds yaffs2 rw,nosuid,nodev,relatime 0 0# cat /proc/mtd
cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 00180000 00020000 “pds”
mtd1: 00060000 00020000 “cid”
mtd2: 00060000 00020000 “misc”
mtd3: 00380000 00020000 “boot”
mtd4: 00480000 00020000 “recovery”
mtd5: 008c0000 00020000 “cdrom”
mtd6: 0afa0000 00020000 “system”
mtd7: 06a00000 00020000 “cache”
mtd8: 0c520000 00020000 “userdata”
mtd9: 00180000 00020000 “cust”
mtd10: 00200000 00020000 “kpanic”
# ls /dev/mtd/mtd*
ls /dev/mtd/mtd*
…
/dev/mtd/mtd6
/dev/mtd/mtd6ro
/dev/mtd/mtd7
/dev/mtd/mtd7ro
/dev/mtd/mtd8
/dev/mtd/mtd8ro
…
# dd if=/dev/mtd/mtd6ro of=/mnt/sdcard/PERICIA/mtd6ro_system.dd bs=4096
dd if=/dev/mtd/mtd6ro of=/mnt/sdcard/PERICIA/mtd6ro_system.dd bs=4096
44960+0 records in
44960+0 records out
184156160 bytes transferred in 73.803 secs (2495239 bytes/sec)
# dd if=/dev/mtd/mtd7ro of=/mnt/sdcard/PERICIA/mtd7ro_cache.dd bs=4096
dd if=/dev/mtd/mtd7ro of=/mnt/sdcard/PERICIA/mtd7ro_cache.dd bs=4096

27136+0 records in
27136+0 records out
111149056 bytes transferred in 41.924 secs (2651203 bytes/sec)
# dd if=/dev/mtd/mtd8ro of=/mnt/sdcard/_PERICIA/mtd8ro_userdata.dd bs=4096
dd if=/dev/mtd/mtd8ro of=/mnt/sdcard/_PERICIA/mtd8ro_userdata.dd bs=4096
50464+0 records in
50464+0 records out
206700544 bytes transferred in 74.452 secs (2776292 bytes/sec)
# ls /mnt/sdcard/PERICIA
ls /mnt/sdcard/PERICIA
mtd6ro_system.dd
mtd7ro_cache.dd
mtd8ro_userdata.dd

Cabe esclarecer que, com a realização do procedimento
descrito no Quadro 1, as imagens das partições espelhadas
serão gravadas no cartão de memória instalado no
dispositivo. Em algumas situações, pode não ser possível
realizar a substituição do cartão de memória original por
outro do analista pericial. Entretanto, independente da
sua substituição, os dados da mídia removível devem ter
sido espelhados antes de ser realizado o procedimento de
espelhamento e cópia das imagens do sistema. Assim, os
dados contidos no cartão de memória original, apreendido
junto com o smartphone, são preservados, com o perito
registrando as devidas ressalvas no relatório a ser redigido ao
final da análise dos dados extraídos.
Após a realização do espelhamento das partições, é
importante observar os processos que estão em execução
no sistema e avaliar a real necessidade de se obter os dados
de tempo de execução, que se encontram carregados na
memória do dispositivo. Assim, é possível extrair os dados
da memória utilizados pelos aplicativos que se encontram
em execução para ter acesso a informações sensíveis, como
senhas e chaves criptográficas. A partir da chamada de
um interpretador de comandos com credenciais de “super
usuário”, altera-se a permissão do diretório “/data/misc”,
e se interrompe abruptamente processos em execução no
sistema, o que gerará um arquivo de dump de memória
para cada processo terminado [6]. O Quadro 2 apresenta a
demonstração da aplicação da técnica descrita por Thomas
Cannon [6].
Quadro 2 - Mostra os comandos para modificar permissões da pasta,
terminar processos de forma abrupta para geração de arquivos de dump de
memória de processos e copiar o dump de memória para a estação pericial.
# chmod 777 /data/misc
chmod 777 /data/misc
# kill -10 6440
kill -10 6440
# kill -10 6379
kill -10 6379
# kill -10 6199
kill -10 6199
# kill -10 5797
kill -10 5797
# ls /data/misc | grep dump
ls /data/misc | grep dump
heap-dump-tm1303909649-pid5797.hprof
heap-dump-tm1303909632-pid6199.hprof
heap-dump-tm1303909626-pid6379.hprof
heap-dump-tm1303909585-pid6440.hprof
#
…
C:\android-sdk\platform-tools>adb -s 040140611301E014 pull /data/misc/heap-dumptm1303909649-pid5797.hprof
2206 KB/s (2773648 bytes in 1.227s)
C:\android-sdk\platform-tools>adb -s 040140611301E014 pull /data/misc/heap-dumptm1303909632-pid6199.hprof
2236 KB/s (3548142 bytes in 1.549s)
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C:\android-sdk\platform-tools>adb -s 040140611301E014 pull /data/misc/heap-dumptm1303909626-pid6379.hprof
1973 KB/s (3596506 bytes in 1.779s)
C:\android-sdk\platform-tools>adb -s 040140611301E014 pull /data/misc/heap-dumptm1303909585-pid6440.hprof
1968 KB/s (2892848 bytes in 1.435s)

A extração dos dados de um telefone com credenciais de
“super usuário” habilitadas pode ser finalizada neste momento.
Ressalta-se que, para a inspeção posterior dos dados
extraídos, o analista pericial deve ter um ambiente de
exames com ferramentas para montar imagens com suporte
ao sistema de arquivos utilizado no dispositivo, geralmente
o YAFFS2. Pode-se utilizar a técnica descrita por Andrew
Hoog para análise deste sistema de arquivos [4]. Entretanto, é
recomendável que seja feita uma cópia lógica dos arquivos do
sistema diretamente para a estação pericial, como mostrado
no Quadro 3.
Quadro 3 – Cópia dos arquivos lógicos armazenados no diretório
“/data” do dispositivo para o diretório “pericia” da estação de trabalho.
C:\android-sdk\platform-tools> adb pull /data pericia/
Pull: building file list…
…
684 files pulled. 0 files skipped
857 KB/s (194876514 bytes in 226.941s)

Os dados armazenados no diretório “/data”, por exemplo,
contêm informações a respeito dos aplicativos instalados,
bancos de dados, informações sobre configurações do
sistema, dentre outras. A cópia lógica de arquivos criará uma
redundância que poderá ser útil no momento dos exames,
principalmente em situações em que não seja necessário
aprofundar a análise das partições do sistema. Ademais,
alguns aplicativos podem estar ativos no sistema, sendo
que uma simples inspeção visual pode prover informações
que seriam de difícil acesso por meio da análise da imagem
gerada. Adicionalmente, pode ser avaliada a utilização de
ferramentas forenses de extração para auxiliar a interpretação
das informações armazenadas.
Em situações em que o smartphone Android não apresente
permissões de “super usuário”, a extração dos dados
armazenados na memória interna deve ser realizada por meio
de inspeção visual direta na interface gráfica do aparelho.
Alternativamente, ferramentas e aplicativos forenses podem
ser utilizados para auxiliar o analista a extrair os dados do
dispositivo. No entanto, é importante realizar a conferência
das informações obtidas por tais ferramentas, já que o sistema
Android possui diferentes versões e customizações realizadas
pelas operadoras de telefonia e fabricantes de celulares, que
podem interferir no funcionamento adequado das ferramentas
para extração automatizada. Há diversos aplicativos que
podem armazenar informações relevantes para investigação
e análise, cuja extração de dados não são suportadas por
ferramentas periciais. Torna-se evidente a necessidade de o
analista pericial ter conhecimento sobre o Android e seus
aplicativos, uma vez que a extração de informações relevantes
deve ser feita da forma mais completa possível.
Alguns modelos de smartphones Android permitem realizar
a cópia da memória interna utilizando vulnerabilidades do
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bootloader do aparelho, sem a necessidade de se possuir as
credenciais de “super usuário” no sistema. Cabe ao analista
avaliar se é possível e viável a aplicação dessa técnica para
aquele tipo de dispositivo. É sugerido que seja discutida
com a equipe de investigação a necessidade de aplicação
da técnica, e que seus riscos e impactos para os resultados
dos exames sejam de conhecimento do responsável pela
investigação.
Quanto a ferramentas periciais disponíveis atualmente, cabe
citar que a empresa viaForensics desenvolveu um aplicativo
disponível gratuitamente para agentes da lei denominado
“Android Forensic Logical Application” (AFLogical) [7],
cujo objetivo é a extração de informações de smartphones
Android. Além disso, recentemente foi disponibilizada a
ferramenta comercial viaExtract que, segundo a viaForensics,
possui funcionalidades mais consistentes e relevantes, como,
por exemplo, a geração de relatórios. Outra ferramenta de
grande utilidade é o “Cellebrite UFED”, cuja versão 1.1.7.5,
lançada em julho de 2011, realiza a extração física de dados
de alguns modelos sem a necessidade de o sistema estar
com as permissões de “super usuário” habilitadas. A mesma
ferramenta também possui um plugin para visualizar bancos
de dados no formato SQLite do Android e tem suporte a
aplicativos instalados por padrão no sistema, a exemplo do
Gmail, SMS, MMS e contatos.
C. Smartphone com controle de acesso
Caso o celular Android possua o controle de acesso ativado,
seja por padrão táctil ou senha, ainda assim é possível ao
analista aplicar técnicas para obter acesso ao dispositivo.
Segundo o NIST [5], há três formas de obter acesso aos
dados de dispositivos bloqueados. A primeira forma é o
método investigativo, por meio do qual o investigador
busca no local onde o smartphone foi apreendido possíveis
senhas ou ainda realiza uma entrevista com o suposto
proprietário do aparelho para que ele coopere fornecendo
a senha espontaneamente. Outra forma é a de obtenção de
acesso por hardware, em que o analista realiza uma pesquisa
sobre o modelo em questão para saber se há possibilidade de
executar algum procedimento não destrutivo a fim de acessar
os dados do aparelho. Para isso, pode ser solicitado apoio dos
fabricantes e de assistências técnicas autorizadas. Finalmente,
há métodos de acesso por software que, embora dependam do
modelo do aparelho e da versão do Android, geralmente são
a forma mais simples e que podem ser aplicadas no próprio
ambiente de exames do analista pericial.
Para se ter acesso ao sistema, o analista deve fazê-lo da forma
menos intrusiva possível, a fim de evitar o comprometimento
das evidências. Caso a senha ou o padrão táctil tenha sido
obtido no momento da apreensão do dispositivo, esses devem
ser prontamente testados. Alternativamente, pode-se usar a
técnica para descoberta do padrão táctil por meio de resíduos
deixados na tela do próprio dispositivo [8], antes de se tentar
qualquer outra forma de ultrapassar o controle de acesso,
evitando a contaminação da tela.

Caso o analista não tenha sucesso, ele verifica se o Android
está configurado para aceitar conexões de depuração USB
por meio da ferramenta disponível no SDK, o ADB. Em tendo sucesso, tenta obter o acesso com credenciais de “super
usuário” para retomar o processo de aquisição, da forma que
seria executada nos casos em que o dispositivo móvel não estivesse bloqueado, pois com tais permissões, podem-se obter
todos os dados armazenados no aparelho, conforme descrito
na seção anterior.

vado, resta ao analista realizar a cópia dos dados contidos em
um cartão de memória removível eventualmente instalado.
Nestas situações, é de grande importância documentar o fato
da impossibilidade de acesso ao dispositivo com os procedimentos utilizados. Complementarmente, caso haja outra técnica possível de ser aplicada, seja ela mais invasiva ou complexa, isso deve ser informado a quem solicitou os exames.
Desta forma, pode-se discutir as implicações de se aplicar tais
técnicas, descrevendo os riscos inerentes a situação, a exemplo de possíveis danos definitivos ao smartphone examinado.

Ainda que não se tenha acesso de “super usuário” ao dispositivo, é possível ao analista instalar aplicativos por meio
da ferramenta ADB a fim de superar o controle de acesso do
sistema. A técnica descrita por Thomas Cannon [9] consiste
em instalar o aplicativo “Screen Lock Bypass”, disponível no
Android Market. Nesta técnica, é necessário que a senha da
conta Google esteja cadastrada no dispositivo Android, assim
como habilitado o acesso à Internet, o que se considera desaconselhável. Desta forma, recomenda-se obter o aplicativo
a partir de outro dispositivo Android e instalá-lo via ADB
no dispositivo móvel examinado. Assim, é possível realizar
o desbloqueio da tela usando a técnica de Cannon sem a necessidade de se ter a senha da conta Google do dispositivo ou
tampouco conectá-lo à grande rede. O Quadro 4 demonstra
a instalação via ADB do aplicativo desenvolvido por Cannon,
assim como sua ativação, que depende da instalação de um
segundo aplicativo qualquer, para realizar o desbloqueio do
controle de acesso.

D. Documentação da aquisição
Recomenda-se que em todas as técnicas e procedimentos
utilizados o analista documente o processo, a fim de subsidiar
a etapa de exame e análise dos dados extraídos. Independente
do fluxo seguido pelo especialista no workflow ilustrado
na Figura 1, o processo deve ser registrado, permitindo
auditabilidade e confiabilidade dos procedimentos realizados
pelo analista pericial.
O analista deve atentar-se de registrar os códigos de
integridade dos dados gerados e extraídos no processo de
aquisição, assim como informar em seu relatório qualquer
ressalva que considere importante para a condução da etapa
de exame e análise, a exemplo de um e-mail ou SMS recebido
antes de se isolar o smartphone das redes de telecomunicação
ou até mesmo a existência de aplicativos que contenham
informações armazenadas em servidores na Internet, como
de computação em nuvem.

Quadro 4 – Conexão via ADB, verificação do acesso root e instalação do
aplicativo para ignorar o controle de acesso.

O analista pericial, na execução de suas atividades,
deve considerar que quanto mais bem descrito o processo
de aquisição dos dados, maior confiabilidade será dada
ao resultado do exame. O fato de o processo ser bem
documentado é o primeiro passo para a realização de uma
análise dos dados extraídos de forma imparcial, clara e
objetiva.

C:\android-sdk\platform-tools>adb -s 040140611301E014 shell
$ su su Permission denied
$ exit
...
C:\android-sdk\platform-tools>adb -s 040140611301E014 install screenlockbypass.apk
224 KB/s (22797 bytes in 0.100s)
pkg: /data/local/tmp/screenlockbypass.apk
Success
C:\android-sdk\platform-tools>adb -s 040140611301E014 install AndroidForensics.apk
716 KB/s (31558 bytes in 0.046s)
pkg: /data/local/tmp/AndroidForensics.apk
Success

4. Validação do método de aquisição proposto
O método proposto foi testado com a utilização de uma
amostra de seis smartphones com o sistema operacional
Android instalado. Dentre esses aparelhos, foi possível

Em situações em que não seja possível ignorar o sistema de
autenticação ou não se tenha o acesso de depuração USB ati-

TABELA I. Cenários utilizados para validar o método proposto.
Cenários

a

Ligado

Cartão Removível

Bloqueado

Desbloqueável

Super usuário

Cenário 1
(Sony Ericson Xperia X10 miniPro)

Sim

Não

Não

Não se aplica

Não

Cenário 2
(Motorola Milestone II A953)

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Cenário 3
(Samsung Galaxy S 9000 a)
(Motorola Defy)

Não

Sim

Não

Não se aplica

Sim

Cenário 4
(Motorola Milestone A853)
(Motorola I1)

Não

Sim

Não

Não se aplica

Não

Além do cartão microSD removível, o celular em questão possui um cartão de memória embutido não removível.

97

identificar quatro cenários
apresentados na Tabela 1.

diferentes,

resumidos

e

No Cenário 1, o smartphone não se encontrava bloqueado
e foi colocado em modo de voo a fim de isolá-lo da rede.
O modelo do aparelho deste cenário possuía um cartão de
memória que não era removível. Os dados do cartão foram
espelhados (copiados integralmente), sendo a própria
memória utilizada para extração das informações do aparelho
por meio do software forense de extração “Android Logical
Forensics Application” [7]. Também foi realizada inspeção
visual dos dados.
No segundo cenário, como o aparelho encontrava-se
desligado, primeiramente seu cartão de memória removível
foi retirado e espelhado. Em seguida, reinseriu-se um cartão
de memória com a cópia do original. Posteriormente, o
smartphone foi ligado e colocado imediatamente em modo de
voo. Observou-se que o celular encontrava-se bloqueado, mas
com acesso de depuração USB ativado. A partir da ferramenta
ADB, obteve-se um interpretador de comandos e verificou-se
que não havia permissões de “super usuário” disponíveis, o
que impossibilitou o espelhamento das partições do sistema.
Entretanto, a partir do ADB, foi possível instalar os aplicativos
“Screen Lock Bypass” [9], que foi utilizado para desbloquear
o equipamento, e o “Android Logical Forensics Application”,
utilizado para extração dos dados do telefone. Procedeu-se
à extração dos dados do aparelho do mesmo modo que foi
realizado no cenário anterior.
Da mesma forma que foi realizada no cenário 2, no terceiro
cenário, o cartão de memória foi removido, espelhado e
substituído, uma vez que o aparelho se encontrava desligado.
Em um segundo momento, o smartphone foi ligado e
imediatamente colocado em modo de voo. Observou-se que
o celular encontrava-se desbloqueado, assim como também
possuía um segundo cartão de memória embutido. Procedeuse a realização da cópia espelho deste segundo cartão de
memória. O smartphone possuía o aplicativo “Superuser”, que
fornece credenciais de super usuário. Desta forma, habilitouse o modo de depuração USB, realizou-se uma conexão ADB,
obtendo um interpretador de comandos com permissões de
“super usuário” para realização do espelho das partições do
sistema. Não foi realizada a cópia dos dados em memória
RAM, pois o celular encontrava-se desligado e os analistas
não julgaram necessário a realização do procedimento.
Depois, foi utilizada a ferramenta pericial para extração de
dados do telefone Cellebrite UFED System 1.1.7, seguida da
inspeção visual para complementação dos dados extraídos
pela ferramenta.
Finalmente, no último cenário, o cartão de memória foi
removido, espelhado e substituído ainda com o aparelho
desligado. Em seguida, o celular foi ligado e imediatamente
colocado em modo de voo. Verificou-se que o celular se
encontrava desbloqueado. Assim, foi utilizada a ferramenta
pericial para extração de dados do telefone Cellebrite
UFED System 1.1.7, com posterior inspeção visual para
complementação dos dados extraídos.
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Os procedimentos citados no método puderam ser
diretamente traduzidos para ações desempenhadas nos
aparelhos examinados. Desta forma, foi possível realizar a
aquisição de dados de todos os celulares inteligentes testados,
demonstrando a adequabilidade e validade do método
proposto para os diferentes cenários encontrados.
5. Conclusão
A Plataforma Android para smartphones já é o mais presente entre esses dispositivos de comunicação móvel. No entanto,
as abordagens periciais para exames em aparelhos celulares e
computadores não se adequam completamente às peculiaridades dessa classe de dispositivos. Ademais, os modelos atualmente propostos de análise forense em telefones celulares não
consideram as peculiaridades de cada plataforma.
Foi proposto então um método específico que direciona as
ações do analista pericial para aquisição de dados de aparelhos
que utilizam a Plataforma Android, levando em consideração
características do sistema operacional, seus aplicativos mais
populares e recursos de hardware de seus dispositivos.
A partir da especificação de um método de aquisição de
dados do sistema Android, foi possível antever as dificuldades
com que os analistas periciais podem se deparar, preparandoos para realizar uma aquisição completa da evidência, dada
a situação em que o dispositivo móvel foi encaminhado,
evitando imprevistos no processo de extração dos dados e
perda de provas periciais.
O método foi definido de maneira abrangente, de forma
que as técnicas, procedimentos e ferramentas específicas
escolhidas pelo analista no decorrer do workflow não
interferem em sua aplicação. Assim, havendo novas técnicas
com abordagens diferentes para a realização de alguma
atividade, seja para desbloqueio de acesso, espelhamento
de partições ou até mesmo acesso ao sistema, elas serão
abrangidas pelo método proposto, que tem o foco no
resultado que a atividade produz.
O método proposto foi validado por meio de sua
aplicação no exame de seis smartphones Android, que foram
enquadrados em quatro cenários, que abordavam diferentes
situações que um analista pode se deparar.
Para trabalhos futuros, propõe-se que o método seja
validado para o Android 3, avaliando sua eficácia no sistema
da Google voltado para dispositivos do tipo Tablet, realizando
as adaptações que o novo sistema porventura requeira. Outro
trabalho de interesse a ser desenvolvido seria a criação de
uma ferramenta forense com suporte ao sistema de arquivos
YAFFS2, voltada para memórias flash NAND, facilitando a
extração de dados, o acesso e a montagem de imagens das
mídias de armazenamento.
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Abstract — Developing competence in Digital Forensics is a
critical function in courses on Information Security or that
approach this theme. The high cost involved to equip laboratories
and acquire the necessary tools may preclude the offering of this
discipline. In this scenario, the adoption of Open Source tools
may facilitate the learning process and provide students their
first contact with the tools used by experts, as well as familiarity
with the steps composing digital forensics. This article, therefore,
presents a proposal on the teaching of this discipline.

um indivíduo crítico, incompleto e dotado de autonomia
intelectual. Assim esta é a apresentação de uma proposta
implementada na Universidade do Vale do Rio dos Sinos –
Unisinos [2], que através do uso de ferramentas Open Source,
tem o objetivo de proporcionar aos alunos, em especifico
do curso de Segurança da Informação, acesso às técnicas
de investigação e coleta de evidências, e a partir disto a
possibilidade de aperfeiçoá-las através de pesquisas a serem
desenvolvidas.

Keywords — Forense Open Source, FDTK, Digital Forensic
Education,

Atrelado a esta nova demanda, o ensino da Forense Digital
exige das instituições, além de novas formas de ensinar, altos
investimentos na estruturação de seus laboratórios e na
aquisição das ferramentas necessárias para desenvolver tal
conhecimento.

Resumo — Desenvolver competência em Forense Digital é
uma função crítica em cursos de Segurança da Informação ou
que abordem este tema. O alto custo envolvido para equipar
laboratórios e adquirir as ferramentas necessárias pode
inviabilizar a oferta desta disciplina. Neste cenário, a adoção
de ferramentas Open Source pode viabilizar o processo e
proporcionar aos alunos, seu primeiro contato com as ferramentas
utilizadas por peritos, além da familiarização com as etapas que
compõem uma perícia, desta forma este artigo apresenta uma
proposta para o ensino da disciplina.
Palavras chaves — Forensic Open Source, FDTK, Ensino Forense
Digital.

Esta abordagem pretende garantir a qualidade do
conhecimento, bem como demonstrar que é possível reduzir
de forma significante os investimentos sem penalizar o
ensino, por meio da adoção de ferramentas Open Source para
a realização destas atividades no meio acadêmico.
A Distribuição Linux FDTK – Forense Digital ToolKit [3],
foi criada por um aluno do Curso de Segurança da Informação
da Unisinos como uma das contribuições acadêmicas de seu
trabalho de conclusão de curso realizado no ano de 2007. Em
2008 a FDTK foi adotada pela Unisinos para ser utilizada na
disciplina de Forense Computacional.

1. Introdução
De acordo com pesquisadores “um passo fundamental
na melhoria das técnicas forense reside na criação de uma
abordagem abrangente à educação forense” [1]. Porém a
forense digital apresenta peculiaridades com relação a outras
disciplinas forense, pois tratando-se de uma competência de
âmbito tecnológico, requer habilidade e disponibilidade para
acompanhar os avanços das tecnologias digitais.
No ensino da forense digital, ainda existe uma dificuldade
em gerar um “modelo utilizável pedagogicamente” [1], capaz
de compartilhar o conhecimento de forma ativa, despertando
a dimensão cognitiva do acadêmico e oportunizando um
aprender crítico-reflexivo que garante um aprendizado
integrado e qualitativo por compreender o acadêmico como
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Figura 1.Linha do tempo Projeto FDTK.

A FDTK foi disponibilizada para a comunidade no mesmo
período de sua criação, desde então vem sendo utilizada em

diversos cursos específicos e por profissionais da área como
uma alternativa aos altos custos e pelo seu potencial didático,
apto a auxiliar em práticas Forense aproximando o individuo
das técnicas e procedimentos.
A Figura 1 demonstra uma linha do tempo onde podem
ser visualizados os principais momentos da FDTK desde seu
planejamento até a os dias atuais.
Em âmbitos educacionais que requerem experimentos
práticos é essencial observar que os recursos utilizados
devem ser apropriados para educação e devem contribuir
diretamente para os objetivos de aprendizagem, o que é
fundamental para o sucesso na estruturação de uma disciplina
educacional [7].
Dados recentes reforçam sua aceitação pela comunidade,
somente nos primeiros quinze dias de lançamento da Versão
3 foram registrados mais de 14.000 downloads, já os dados
obtidos junto à coordenação do curso de Segurança da
Informação da Unisinos demonstram, conforme Gráfico 1,
que desde a adoção da FDTK como ferramenta de auxilio ao
ensino na disciplina de Forense Computacional, que ocorreu
no primeiro semestre do ano de 2008, 155 alunos já foram
beneficiados diretamente. Estes alunos atualmente são capazes
de aplicar tais conhecimentos em incidentes de segurança
que possam vir a ocorrer nas empresas nas quais trabalham,
ajudando assim, a preservar provas e evitar a contaminação
das mesmas, além de conduzir investigações internas.

no que diz respeito à complexidade dos conhecimentos
necessários para a condução desta. Tal complexidade pode
ser minimizada utilizando uma metodologia adotada
inicialmente pelos romanos e que tornou-se bastante popular
com o livro “A Arte da Guerra” de Sun Tzu [4], que pode ser
simplificada na frase “Dividir para Conquistar”.
Utilizando os ensinamentos de Sun Tzu, diversos
departamentos de justiça de vários países possuem equipes
divididas em especialidades, ou seja, possuem especialistas
em cena do crime, tratamento de evidências, reconstrução
dos fatos ocorridos e laudos periciais. Este fato se deve a
quantidade de conhecimento e expertise que os peritos
necessitam, a fim de não perder nenhum detalhe por falta
de conhecimento, o que poderia ocasionar uma decisão
equivocada por parte do juiz a frente do caso.
Seguindo esta orientação, a distribuição FDTK foi
construída após um profundo estudo de todas as etapas e
processos envolvidos em uma pericia digital. Os estudos
demonstraram claramente que as ferramentas open
source disponíveis quando da realização da pesquisa,
exigiam diversos conhecimentos por parte dos estudantes.
Conhecimentos estes que podem levar muito tempo para
serem adquiridos.
3. Open Source e suas vantagens
no ensino de Forense Digital
O software open source é um modelo didático, pois
fomenta o pensamento critico, conta com uma capacidade
de adaptação independente, visto que pode ser ajustado
de acordo com as necessidades do ambiente acadêmico,
através das comunidades há grande compartilhamento de
conhecimento e criação, o que oferece uma opção para
desenvolver novas competências, e possibilita ao aluno acesso
mesmo fora do ambiente universitário às ferramentas de
forma legal.

Gráfico 1. Número de alunos que cursaram a disciplina de Forense Digital

A FDTK também vem sendo utilizada em diversos
cursos específicos ministrados por consultorias, empresas
que oferecem treinamento e instrutores independentes em
treinamentos direcionados a profissionais que atuam ou
pretendem atuar no combate a incidentes de segurança.
Em 2009 ocorreram dois treinamentos para a equipe de
guerra cibernética do Ministério do Exército brasileiro e
estes foram inteiramente baseados na utilização da FDTK
como distribuição Linux específica para a condução de
investigações de crimes digitais.
2. Dividir para Conquistar
A realização de uma perícia digital não difere de outras
perícias como, por exemplo, a realização de uma balística

Em uma disciplina forense pode-se enumerar ainda outras
características que tornam o uso de ferramentas open source
recomendado, tais como a disponibilidade do código fonte
e de documentação ou especificações dos algoritmos o que
permite, caso ainda não existam, que sejam realizados estudos
para verificar o impacto das ferramentas no sistema periciado,
incluindo o sistema de arquivos [6] além da verificação dos
processos envolvidos, já o software proprietário disponibiliza
o mínimo de informações, como forma de garantir sua
sustentabilidade comercial. Através das comunidades as
publicações de falhas tornam-se abrangentes, o que garante
que possíveis correções sejam geradas com maior agilidade,
isso reduz custos e garante a confiabilidade das ferramentas.
“O uso de software open source desempenha um papel de
destaque na formação de futuros analistas forense” [6], esta
afirmação baseia-se na permissividade que estes oferecem
para uma ampla compreensão e avaliação das técnicas
utilizadas na execução dos processos em forense digital,
tal faculdade é fundamental para especialistas nesta área,
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o conhecimento não deve restringir-se ao de usuários, é
necessário um entendimento perficiente, “um profissional de
forense digital deve ter confiança no software utilizado” [6],
seja para obter as evidências, seja para realização da análise.
Como mencionado anteriormente o modelo open
source incentiva a criticidade do individuo, e com relação
a uma disciplina de caráter investigativo espera-se que
as metodologias adotadas sejam capazes de desenvolver
atitudes de questionamento, deve-se ressaltar que através da
análise de códigos fontes é possível criar o interesse para o
aperfeiçoamento ou desenvolvimento de novas ferramentas
forense.

Figura 2. Processo Forense Digital.

Este modelo foi redesenhado recentemente e ao mesmo
foram adicionadas as principais tarefas que devem ser
executadas a cada etapa, conforme Figura 3.

4. Projeto FDTK
Nenhuma investigação na área da forense digital pode ser
conduzida sem um kit de ferramentas [5], assim o projeto
FDTK, foi criado, inicialmente, com o objetivo de possibilitar
as pessoas com interesse em forense digital o acesso ao
conhecimento fundamental sobre o tema de forma facilitada,
visando romper algumas barreiras existentes em relação à
utilização de ferramentas open source em pericias digitais.
A forma como as ferramentas são utilizadas, bem como a
aceitação de uma ferramenta de forma legal é indispensável
para o progresso de uma pericia [5], assim o projeto reuniu
as ferramentas open source mais utilizadas por profissionais
permitindo ao aluno uma proximidade com a realidade da
área, além da aquisição de conhecimentos eminentemente
práticos com relação aos processos envolvidos.
A distribuição é fruto do estudo de 10 distribuições Linux
existentes na época do estudo (DEFT [8], BackTrack [9],
INSERT [10], FCCU [11], Helix [12], Operator [13], PHLAK
[14], L.A.S. Linux [15], nUbuntu [16] e Knoppix-STD
[17]) que se autodenominavam Distribuições para Forense
Computacional ou Digital.
Associando as qualidades de cada uma das distribuições
estudadas, foi composta a FDTK, constituída por mais de
cem ferramentas, divididas em três etapas, que mantém
a estrutura encontrada na grande parte das metodologias
utilizadas na área, coleta, exame e análise das evidências, e
um grupo denominado Toolkits, formado por frameworks
que utilizam diversas ferramentas de forma centralizada para
tratar as evidências coletadas na primeira etapa da perícia.

Figura 3. Processo Forense Digital Atualizado.

A divisão dos processos, envolvidos em uma pericia
digital, em etapas, possibilitou evidenciar que nenhuma das
distribuições estudadas haviam se preocupado em facilitar o
acesso às ferramentas disponíveis, esta estruturação inserida
no âmbito educacional permite ao aluno a visualização de
toda a teoria apresentada, bem como a sua integração com
a prática.

Argumenta-se que abordagens como estas “preparam os
alunos para desempenharem um melhor trabalho no campo
da forense digital, à medida que adquirem confiança para
usar diversas ferramentas e não apenas um único produto”.
O modelo de etapas foi baseado em estudos e orientações
realizadas pelo NIST - National Institute of Standards and
Technology publicado em 2006 no documento intitulado
“Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident
Response” [18]. A partir da interpretação das recomendações
feitas pelo NIST, inicialmente foi criado o modelo apresentado
na Figura 2.
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Figura 4. Menu Forense Digital demonstrando as etapas de uma pericia.

A Figura 4 ilustra o menu Forense Digital criado na
distribuição FDTK, as etapas e os grupos de ferramentas
disponíveis em cada uma delas.
Tomando como exemplo a etapa de Coleta dos Dados, a
distribuição FDTK oferece diversas ferramentas apropriadas
ao processo de criação de imagem dos dados conforme
Figura 3.
A Figura 5 demonstra a execução da ferramenta dcfldd
[18], a partir do menu, que possui interface gráfica. Para os
iniciantes em seus primeiros contatos com as ferramentas
foram criados scripts complementares com Shell Script e
Zenity que informam ao perito ou estudante, os parâmetros
disponíveis de cada ferramenta e suas respectivas páginas do
manual.

Figura 5. Mensagens sobre parâmetros e manual da ferramenta dcfldd.

Figura 7. Ferramentas para etapa de Exame - FDTK

5. Ferramentas
Conforme mencionado anteriormente à distribuição
FDTK reúne mais de cem ferramentas que podem ser
utilizadas na execução de pericias digitais, as imagens a seguir
(Figuras 6, 7 e 8) listam as ferramentas de acordo com a etapa
da investigação para a qual se aplicam.
Figura 8. Ferramentas para etapa de Análise – FDTK

4. conclusão
Os desafios para construir uma proposta de aprendizado
que atenda as necessidades educacionais da área são
diversos, é preciso um posicionamento que não concentre-se
inteiramente na técnica, pois disciplinas forenses englobam
campos como direito, requerem capacidade de comunicação
e argumentação [7].

Figura 6. Ferramentas para etapa de Coleta - FDTK.

Desenvolver um modelo que realize uma abordagem
unificada, baseado no domínio cognitivo de Bloom [19], pode
ser uma alternativa para geração de um modelo pedagógico.
Para tanto, é necessário que este contemple conhecimento,
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compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação [7], dos
processos descritos no domínio cognitivo [19].
Os processos de análise, síntese e avaliação desempenharão
papel diferencial para os acadêmicos, pois é neles que
habilidades essenciais no campo da ciência forense são
desenvolvidas, além disso, o ensino da forense digital
exige grande capacidade de adaptação, tal disciplina,
bem como outras disciplinas de caráter tecnológico,
precisam acompanhar os recorrentes avanços, nos aspectos
mercadológicos e tecnológicos, compõem ainda o desafio
de estruturação de uma disciplina forense as constantes
atualizações de técnicas, ferramentas, metodologias e
conceitos jurídicos.
Uma proposta que faz uso de ferramentas Open Source surge
como alternativa para manter a qualidade do conhecimento
exigido dos profissionais desta área, igualmente permite a
ampliação do desenvolvimento das pesquisas propiciando
aos alunos a colaboração em muitos projetos de pesquisa,
saindo da esfera de mero sujeito aprendente passivo a um
sujeito cognoscente. Tal movimento se torna possível, através
de sugestões e ações que aprimoram ferramentas atualmente
utilizadas.
Assim como outros projetos Open Source, a FDTK está em
constante mudança, buscando sempre manter-se atualizada.
A partir do grupo de estudos e do interesse desperto nos
acadêmicos outras pesquisas, visando o aperfeiçoamento
da FDTK, bem como a melhoria da disciplina de Forense
Computacional, devem ser iniciadas.

disponibilizada em uma página WIKI da distribuição, com
intuito de facilitar o acesso ao conhecimento e apresentar este
de forma didática aos interessados pela área, bem como aos
estudantes do curso.
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Abstract — Computer forensic text corpora are usually very
heterogeneous. While classification, by file type or other criteria,
should be an aid in the exploration of such corpora, it does not
help in the task of thematically grouping together documents.
Adaptive Resonance Theory (ART) describes a number of selforganizing artificial neural networks that employ an unsupervised
learning process and is specially designed to learn new patterns
without forgetting what it has already learned, overcoming the
important restriction defined by the stability/plasticity dilemma.
In this direction, this paper applies the ART1 algorithm (ART with
binary input vectors) to thematically cluster documents returned
from query tools used with forensic text corpora. Documents that
would previously be presented in a disorganized and often long
list are thematically clustered, giving the examiner a faster and
effective way of obtaining a general picture of document content
during forensic examinations. Our experimental results are
expressive to validate our approach, achieving high agreement
between the clustering solution processed with our software
package and the gold standard defined by domain area experts.
Keywords — ART1; artificial neural networks; computer forensics;
document clustering

1. Introduction
Text is very important in forensic examinations. Computer
forensic text corpora often consist of a very heterogeneous
mix of artifacts, including but not limited to: office suite
documents and spreadsheets, PDF files, email, web browser
and instant messaging history files, and a huge list of text
strings, which are extracted from unallocated and slack space.
It is very common to find all of these types of forensic artifacts
in computers and discrete media seized by law enforcement.
Finding, organizing and analyzing evidence from this diverse
mix of artifacts takes more time and effort than the resources
available, especially considering the never-ending growth of
storage capacity [1].
A. Forensic examinations and forensic text string
searches
After evidence is seized or acquired, examination begins.
* This work was sponsored by the Ministry of Justice of Brazil under the
PRONASCI Program.

106

A computer forensic examination is a procedure that is both
broad and deep, performed by a specialist that is responsible
and legally accountable for handling the evidence, keeping
the chain of custody and writing a report with his findings.
Depending on the size and complexity of data, an examination
may take a long time to complete. Two techniques commonly
used to speed up examinations are data reduction [2] and
text indexing [3]. Data reduction consists of applying filters
during pre-processing to exclude certain portions of data
that are known to be safely ignorable, usually by means of
querying a hash database, while text indexing consists of
building a text index so that files can be searched quickly after
the pre-processing phase.
The current process of text string searching using computer
forensic tools is basically the same: the forensic examiner inputs
search strings and the application returns a number of search
results, or hits, for the examiner to peruse. It is not uncommon
for text searches to return hundreds to thousands of hits. All hits
must be returned, because the application cannot distinguish
the relevant ones from the irrelevant. The task of reviewing the
hits is subjective in nature and belongs to the domain specialist – the examiner. Thus, it becomes critically important for the
application to present hits in such a manner that the examiner
may quickly and efficiently review them. Unfortunately, current computer forensic applications at most categorize hits by
file type – a process not much more sophisticated than running
the tool grep on the image file [4]. As storage capacity of seized
computers and media begins to surpass the terabyte range, the
need for better ways of displaying and navigating search hits becomes even more apparent. A survey distributed to computer
forensics experts published in 2010 in an MSc thesis [5] found
out that 60.7% of respondents chose “greater efficiency of data
searching” as one of the top 3 main changes in forensics tools
that would enable the examiner to spend less time on a case.
Despite the importance of the research subject, relatively little
research has been done to develop efficient searching mechanisms with adequate presentation methods for the exploration
of computer forensic text corpora [6, 7, 8, 9,10,11].
B. Document clustering
Text classification or text categorization is the process of
assigning text documents to predefined classes or labels. As

the classes and the training instances that belong to them are
known beforehand, the classification problem is a task of supervised learning [12]. The process of document clustering
aims to discover natural groupings (clusters) so that documents within a cluster are similar to one another but are dissimilar to documents in other clusters [13]. Clustering differs
from classification in that it assumes no prior knowledge of
categories or the existence of a training set, and as such it is
a task of unsupervised learning. Clustering may be applied
in scenarios where classification is inadequate or impossible.
This kind of scenario is commonplace in computer forensic
examinations, where the knowledge obtained in a case usually cannot be reused in other unrelated cases.

document containing relatively few terms. The matrix is thus
very sparse. This poses a problem for clustering algorithms
because considerable resources are spent to represent
and perform calculations on a large volume of data that is
mostly empty except for a relatively small percentage of
terms in each document. This problem is known as the curse
of dimensionality, and several reduction techniques have
been proposed to deal with it in the domain of document
clustering. These techniques aim to reduce the computational
complexity of document clustering algorithms, or at least
their running time, while keeping the quality and relevance
of the output.

There exist many clustering algorithms that differ in several aspects, among which one may cite: computational complexity, cluster quality, and sensitivity to the order of presentation of the inputs. While it is desirable to build the best possible clusters, there is no way to define the best clusters, since
there are many correct, context-dependent ways to arrange
the documents for a given corpus. Clustering quality may be
evaluated by means of internal and external criteria. An internal criterion measures intra-cluster similarity (documents
belonging to the same cluster should be similar) and intercluster similarity (documents belonging to different clusters
should be dissimilar). While good scores on an internal criterion are desirable, they do not necessarily translate into good
effectiveness in an application [14]. An external criterion, on
the other hand, measures how well the clustering solution
matches a set of classes produced by human judges, or gold
standard. Thus, it is desirable for a clustering algorithm to
produce clusters that approximate the gold standard classes.

C. Search result clustering

Many clustering algorithms take vectors as input. According to [15], the vector space model can be used to represent
text documents as vectors of terms. The document collection
is represented as a matrix where each document is a row and
each term is a column representing a different dimension. In
this way, a document collection containing documents and
terms can be represented by the matrix presented in Table I,
where is an attribute that represents the term frequency of
term in document . This is also known as the bag-of-words
model, or simply BOW.
For the purpose of the present work, binary input vectors
will be used. The matrix may be modeled as a binary incidence matrix, where is 1 if term occurs in document and is
0 otherwise.
TABLE I. Bag-Of-Words model

Even moderately sized document collections often have
several tens of thousands of different terms, with each

A common representation of search results is a simple
list the user must scan from top to bottom until she finds
the information that addresses her information needs. In
the context of computer forensics examinations where each
search request may return hundreds to thousands of results,
it can be confusing and time-consuming to wade through
all of them.
Document clustering can also be applied to a subset of the
document collection. Search result clustering can be used to
cluster the documents that were returned in response to a
query. In [16] van Rijsbergen presents the cluster hypothesis
which states that “Closely associated documents tend to be
relevant to the same requests”. In other words, if there is a
document from a cluster that is relevant to a search request,
then it is likely that other documents from the same cluster
are also relevant. This is because clustering puts together
documents that share many terms [14]. Thus, if the searching
results are clustered, similar documents will appear together
in coherent groups, which are arguably easier to scan than
a disorganized list. If the cluster hypothesis holds, when the
examiner finds a cluster where the first few documents are
relevant to the query then the whole cluster can be flagged
for more detailed analysis; conversely, a cluster where the
first few documents are judged irrelevant can be discarded
right away.
Search result clustering has been found to offer promising
results, both in traditional text-based information retrieval
and web-based information retrieval [17,18,19]. This paper
focuses on the use of ART1 clustering algorithm to apply to
search results returned from queries to computer forensic
text corpora. The scenario investigated is that of hard
clustering, where each document is a member of exactly
one cluster.
The rest of this paper is organized as follows: in Section II
we present related research work; in Section III we discuss
the Adaptive Resonance Theory with the architecture
and the ART1 algorithm; in Section IV we describe our
proposed approach to deal with clustering in the computer
forensics domain; in Section V we detail the experiments;
and finally, in Section VI we present the discussion and
conclusions of our work.
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2. Related Work
Document clustering of forensic text corpora has been
done by researchers using different techniques and models,
such as Kohonen’s Self-Organizing Maps (SOM) [9] and the
k-means algorithm [20]. Beebe and Dietrich in [8] proposed
a new process model for text string searches that advocated
the use of machine learning techniques, clustering being one
of them.
Beebe and Clark in [9] used the Scalable Self-Organizing
Map (SSOM) algorithm, which takes advantage of the
sparseness of input vectors, to cluster search hits returned
from queries to computer forensic text corpora. The results
were reported to be promising. Beebe researched the subject
further in a PhD thesis [21], where some issues and limitations
that warrant further discussion are described.
1.

2.

3.

First, the author performed searches at a physical
level, completely skipping the file system. This
approach is likely to miss documents that are not
stored as plain text (Microsoft Office 2007 user files,
PDF, among others), or stored in noncontiguous
areas of the media being examined.
Second, the author also argues against full-text
indexing, and states that “Simply put, the startup
cost for index creation is prohibitive – the return
on investment is too low to make full text indexing
worthwhile.” Both FTK and EnCase, two widely used
computer forensic software packages [5], enable fulltext indexing by default during pre-processing. This
step is known to be resource-intensive, but by no
means prohibitive. No evidence of said unfeasibility
is presented.
Third, the user was required to input the size of the
2-dimensional map that would display the clusters.
The work does not mention how to determine or
even suggest this value. The author states that “… the
primary purpose of this research was to ascertain the
feasibility of clustering digital forensic text string search
results and draw general conclusions regarding possible
improvement in IR1 effectiveness, studying cluster
granularity optimization was out of scope”, and follows
stating that “Future research should experimentally
examine optimal map and document vector sizes
given various data set and query characteristics.” The
present work builds on the ideas discussed on Beebe’s
research [21].

The approach based on the k-means algorithm required
the user to input the number of clusters, , that the algorithm
would create; Decherchi et al. [20] chose , stating that “…
this choice was guided by the practical demand of obtaining a
limited number of informative groups,” and clustered the whole
forensic text corpus they chose for their experiment. After
the clustering was done, the words considered to be the most

1
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descriptive among the twenty most frequent words present
in the documents belonging to each cluster were assessed
and the results were reported to range from “interesting”
to “extremely interesting”. The authors did not discuss the
technical details of the implementation.
As far as we are concerned, no other work related to
document clustering of forensic text corpora was found;
although there is a very large number of published works
about document clustering. L. Massey published several
research papers [22,23,24] and a PhD thesis [25] on the
subject of document clustering using the ART1 algorithm.
3. Adaptive Resonance Theory
Adaptive Resonance Theory (ART), inspired by human
cognitive information processing, was introduced by
Grossberg in 1976 [26]. It describes a number of selforganizing artificial neural networks that employ an
unsupervised learning process, and one of its main goals is
to overcome the stability/plasticity dilemma. The stability/
plasticity dilemma lies in that a system is desired which is able
to learn new patterns without forgetting what it has already
learned. A number of other previous neural network models
are not plastic because they cannot learn from new patterns
after the network is first trained. They are also not stable
because even though they can be retrained from scratch
to process new patterns, they do so at the cost of quickly
forgetting old knowledge.
ART neural networks, on the other hand, are plastic
because they can dynamically learn new patterns even after
the network has stabilized, and are also stable since they
preserve knowledge about past input patterns as new ones
are presented. Each cluster corresponds to an output neuron,
and the algorithm creates and updates them on-the-fly as
required by the input data, meaning the network is selforganizing. These properties make ART neural networks
suitable for incremental clustering of data. The present work
focuses on document clustering with ART1, an ART neural
network designed to work with binary input vectors.
The foundations of ART are laid out in detail in a large
number of publications by Grossberg, Carpenter and
other researchers [27,28]. A clear and concise introduction
that skips the mathematical underpinnings of ART and
concentrates on the architecture of the network and the
operation of the algorithm can be found in [29].
A. ART1 architecture
Fig. 1 presents a typical ART architecture using a block
diagram. There are two main components, the attentional
and orienting subsystems. The attentional subsystem
contains, among other components, two layers of neurons, F1
and F2. The comparison layer F1 has input neurons, and the
recognition layer F2 has output neurons. is the input size,
i.e. the number of input patterns (in this case, documents).
is the number of clusters produced by the algorithm, and is

calculated dynamically. Neurons are fully connected with
both feed-forward and feedback weighted links. The orienting
subsystem contains the reset layer for controlling the overall
dynamics of the attentional subsystem.

is the choice parameter, a small positive number that is
added to the denominator in step 2 of the algorithm in order
to avoid division by zero should it happen that . The limit
is called the conservative limit because small values of tend
to minimize recoding, i.e. updating of the prototype vectors,
during the learning process [27]. is used in the category
choice function described in step 2 and also in the distance
test in step 3 of the algorithm.

Figure 1. ART1 architecture [28]

Binary input patterns are presented to the F1 layer, and
the feed-forward links present the inputs to the F2 layer.
The feedback links from F2 to F1 store the prototype vectors,
i.e. the vectors that represent the clusters embodied by the
output neurons. The output neurons (clusters) in the F2
layer compete for activation. The neuron with maximum
activation takes the value 1 and inhibits the others, which
take the value 0. If the input presented in F1 and the winning
neuron in F2 “match”, i.e. share enough dimensions in
common, resonance occurs; reset occurs otherwise and
the search is repeated. If no matching prototype vector is
found, a new cluster is created based on the input vector.
An input vector and a prototype vector are said to match if
the vigilance test is passed. Vigilance () is a dimensionless
parameter that dictates how close an input must be to a
prototype vector for resonance to occur.
B. ART1 algorithm
The original work about ART1 describes its architecture
and operation by means of differential equations, and does
not supply a reference implementation [28]. Fig. 2 presents
the Cluster-ART-I algorithm described in [30] and cited
in [27,31], with additional remarks for clarification. This
algorithm is used in this paper as the basis of the software
package developed and validated in the experiments. The
Cluster-ART-I algorithm will be referred to simply as ART1
algorithm from now on.
The ART1 algorithm groups binary input vectors into
categories or clusters. Each cluster has a prototype vector,
and each input vector is classified into the cluster that has the
nearest prototype vector. The algorithm will create as many
clusters as required by data. The number of clusters and their
size depend on two parameters, and .

Figure 2. ART1 algorithm [30]

is the vigilance parameter, , that tests the similarity between
the input and prototype vectors in step 3’ of the algorithm
and directly influences the number of clusters the algorithm
creates, as well as their size. Low vigilance leads to coarsegrained generalization and abstract prototype vectors that
represent many input vectors, the result being fewer clusters
containing each a larger number of input vectors. High
vigilance leads to fine-grained generalization and prototypes
that represent fewer input vectors, the result being more
clusters containing each a smaller number of input vectors.
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Though ART1 is unsupervised, the user is allowed a limited
amount of supervision by means of tuning the vigilance
parameter. Such tuning is useful when the number and size
of the clusters is considered too small or too large.

standard classes defined by the domain experts (as presented
in Section D of IV).

It is stated in [27] that both Fuzzy ART (another member
of the ART family) and ART1 take three parameters: a choice
parameter , a learning rate , , and vigilance ; although [30]
mentions only two, choice parameter and vigilance . Even
though each work describes a different set of parameters for
the ART1 algorithm, it is the same algorithm. This is because
the ART1 algorithm described in [27] implements the fast
learning mode described in [28], where the learning rate is set
to 1, and uses the symbol for the choice parameter instead of .

This description in based on [32]. Let D={d1,d2,…,dn} be
the set of documents matching the query expression, and
U={u1,u2,…,uR} and V={v1,v2,…,vC} two partitions of the
documents in D such that and for and . Partition has subsets
(clusters) and represents a clustering solution, and partition
has subsets (classes) and represents the gold standard. Let
and be a pair of documents chosen from . The total number
of possible combinations of pairs in is , and the pairs can be
of four different types:

B. Comparison of clusterings

•

4. Proposed Approach

•

The proposed approach consists of the development of a
software package and a validation method used during the
experiments with a real world case.

•
•

A. Software package
Two command line programs were produced. The first
one was the indexer, whose task was to traverse a file system
exposed from a mounted image file looking for: (i) all
Microsoft Office user files (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx,
.pps, .ppsx); (ii) text files (.txt and .rtf) files; (iii) PDF files
(.pdf); (iv) HTML and XML files (.htm, .html and .xml). The
program also runs the following pre-processing steps:
Extract text from structured documents.
Look for text in Portuguese; documents where no
text in Portuguese was found were discarded.
•
Remove stopwords from the extracted text.
•
Tokenize and stem the extracted text.
•
Build an index with the metadata from each file
and its respective extracted text for later query and
retrieval.
The second program was the searcher, whose task was to
query the index and present the results i.e. the documents
that matched the query. Upon execution, the program would
return up to 1,000 documents in the index that matched
the query expression, cluster them together with the ART1
algorithm, and then write a number of HTML files presenting
all clusters and their respective documents along with the most
frequent 20 terms (based in [20]) present in the documents
belonging to each cluster, which allow to examiner to obtain a
general picture of the documents in each cluster. Clusters are
numbered sequentially and have no labels other than their
numbers. The searcher program was written in Java and was
based on the source code available in [31]. The program took
three parameters: the first and the second were mandatory
– case number and query expression, while the third was an
optional vigilance value.

a – objects in a pair are placed in the same cluster in
and in the same class in
b – objects in a pair are placed in the same cluster in
and in different classes in
c – objects in a pair are placed in different clusters in
and in the same class in
d – objects in a pair are placed in different clusters in
and in different classes in

A contingency table can be computed to indicate overlap
between and .
TABLE II. Contingency Table for Comparing Partitions U and V

•
•

After the searcher program is executed and retrieves the
documents that match the query expression and clusters
them, the clustering solution must be compared to the gold
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In Table II represents the number of documents that were
clustered in the ith subset (cluster) of partition and in the jth
subset (class) of partition . The values of a, b, c and d can be
computed from the values present in Table II.
Intuitively, a and d can be interpreted as indicators of
agreement between and , while b and c can be interpreted
as indicators of disagreement. Several indices based on these
four types of pairs have been proposed in the literature.
This study uses an information theoretic based measure, the
Normalized Mutual Information (NMI).
C. Normalized Mutual Information
The Normalized Mutual Information (NMI) is a measure
with a strong background rooted in Information Theory
that gives a sound indication of the information shared
between a pair of clusterings [33]. Let be the Mutual
Information (MI) between the random variables described
by clusterings and , and be the entropy2 of the random

2

A clear and concise review of the fundamental concepts involved can be
found in [34].

variable described by the cluster labeling . The Mutual
Information, or MI, defined by is a metric or distance. As
it has no upper bound, a normalized version that ranges
between 0 and 1 is desirable [33]. The NMI is defined as
presented in Equation 1, which needs to be estimated from
the sampled quantities provided by the clusterings. To meet
this need, the normalized mutual information estimate
presented in Equation 2 is used [33].

TABLE III. Total Number of Documents

File type

# of documents

Microsoft Office user files (.doc, .docx,
.xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx)

701

Text files (.txt,.rtf)

79

PDF files (.pdf)

400

HTML and XML (.htm, .html,.xml)

2,818

B. ART1 parameters
As presented in Section B of III, the choice parameter was
set to the small value of in step of the algorithm as described
in Fig. 2.

The NMI has a fixed lower bound of 0, and a fixed upper
bound of 1. It takes the value of 1 when two clusterings
are identical, and takes the value of 0 when they are
independent, i.e. they do not share any information about
each other.

The default vigilance parameter was set to . This value was
set as a starting point as discussed in [25], where it is suggested
that the value for the minimal useful vigilance () as for a
document collection with a maximum dimensionality of , and
in practice much less ( to ). Such a value is not adequate for the
purpose of this study because no dimensionality reduction
techniques other than stopword removal and stemming are
performed, which causes search results returned by queries to
possess high dimensionality (). Although the default vigilance
was calculated at runtime, it was only used as a suggestion
and the user could quickly review the produced clusters and
run the software again as many times as desired, supplying
a value for vigilance, in order to find clusters that the user
considers more adequate.

D. Validation method
The search results for each query expression are classified
by a human expert, i.e. a domain specialist, to form the classes
that represent the gold standard. Then the clusters produced
by the software package are compared to the classes, and
is computed. Since is a quantitative measure, a subjective
evaluation will also be performed by another domain
specialist, who will assess the produced clusters to define
whether they are “good” and “useful”; in other words, judge
whether the algorithm managed to group similar documents
and give a good general picture of their contents.

C. Results
Table IV lists the results. Company and individual names
were masked to protect their rights. Tables V and VI are the
contingency tables for each query expression. Cells whose
value is 0 were left blank to improve legibility.

5. Experiments
An image file acquired from the hard drive of a computer
seized by a law enforcement agency during the course of an
actual investigation was processed. The computer contained
a single hard drive and was seized while executing a search
warrant for collecting evidence of fraud in public purchasing
contracts. The hard drive contained a single NTFS file system.

TABLE IV. Results

A. Document count
Table III presents the number of documents which were
used in our experiments, categorized by document type.

Query
expression

# of
results

# of classes

# of clusters

Person#1

90

15

15

0.831

0.05

Company#1

325

23

26

0.7473

0.08

TABLE V. Contingency Table for Query Expression “Person#1”
1

2

3

4

5

6

1
1

2

5

8

9

10

11

12

13

14

15

Sums
23

1

3
1

3
4

7
23

5
1

1

2
1

2

2

111

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

6
7

7

14

15

Sums

1

5

1

8

15

8

15

2

9

3

5

10

10

10

11

5

5

1

12
1

13

2

1

2

1

4
1

14

2

1

15
Sums

1

1

1

1

10

1

5

23

1

1

2

19

1

3

18

3

1

90

TABLE VI. Contingency Table for Query Expression “Company#1”
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

2

16

17

18

19

3

5

2

1
1

1

90

2
1

4

1

3
2
3
1

1

1
1
80

3
22

6

11
12

Sums

5

1

10

7

2

3

2

3

1

81

14

6

15

1

2
2

16
1

17

16

2

4

10

10

6

23

1

11

4

22
7

23
1

5

3
11

4

21

9

5

2

20

1

1

3

19

112

23

2

21

25

22

1

9

24

21

4

1

6

18

20

2

4

13

15

1

3

8

14

86

1

7

13

1

1

1

2

1

2

11

1

2

9
2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

4

26
Sums

18

1

1

80

1

1

4

1

82

1

2

1

4. Discussion and Conclusions
The results of the experiments raise a number of topics for
discussion and present opportunities for future work. Some
conclusions are also drawn.

2

86

In the case of query expression “Company#1”, tuning of the
vigilance was based on the subjective evaluation by the domain
specialist of document labels (file names) in each cluster. is lower than with query expression “Person#1”, but still high at . As
for the subjective evaluation, the domain specialist considered
the generated clusters “good” and “useful”.

1

1

1

10

4
10

26

1

4

2

325

results, but the work of [21] compared to our results shows
that:
•

A. Discussion
At first, the searcher program generated 20 clusters for query
expression “Person#1” with automatically calculated vigilance .
In order to find out how close the ART1 algorithm could get to
the gold standard of 15 classes for this particular case and query
expression, vigilance was decreased until the searcher program
output 15 clusters. Table IV presents the final vigilance of which resulted in . Considering that the upper bound for NMI is ,
this can be considered a good result – there is high agreement
between the clustering solution and the gold standard. This
agreement is portrayed in Table V, where the dispersion of documents between clusters and classes is arguably small.

6

Sums

•

It is possible to generate good clusters without
the need to specify runtime parameters (vigilance
was calculated at runtime and could be tuned if so
desired).
It is not enough to cluster only results obtained at the
physical level.

Nevertheless, there is much more investigation to be done
in this area. The use of the ART1 algorithm was found to
be feasible and useful for clustering of computer forensic
documents, but the algorithm should still be improved
considering the processing time efficiency since the
document-term matrix is usually very sparse.
This work presented research that is justified in the
basis that it can be confusing and time-consuming to
wade through hundreds to thousands of search results
returned from queries to computer forensic text corpora.
Document clustering in computer forensic examinations
using ART1 neural networks was proved to allow forensic
examiners to quickly and effectively obtain a general
picture of document contents, leveraging van Rijsbergen’s
cluster hypothesis.

Even in the cases where the documents belonging to a particular class were dispersed among several clusters, they were not
randomly fragmented between clusters, but rather were mostly concentrated on a small number of clusters. One possible
explanation for this is that the documents, although belonging
to the same class, were not considered similar enough to be included in the same cluster by the clustering algorithm. This was
verified to be true when two documents that were classified in
class “CONTRACTS” had few words in common other than
the word “CONTRACT” in their first page and file names; the
specialist would put them in the same class, even though their
content was very different.

Although, apart from the use of different techniques,
nothing can compare to thorough and careful review of each
search result by a human examiner, document clustering can
help provide quick insights into the contents of seized media.
Such a capability can be useful, for example, when the goal is
to gather intelligence quickly prior to performing a complete
examination.

The domain specialist complained that the searcher program
did not give descriptive labels to the clusters, but rather just displayed a number and the labels (file names) of the documents.
Cluster labeling is a research topic by itself and was not addressed in this work.
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Abstract — The use of Optical Character Recognition (OCR)
technology is an alternative when it is desired to search by keywords
in image documents. In the field of computer forensics, this
technology was recently incorporated into the version 3.1 of Access
Data Forensic Toolkit (FTK). In this paper, we propose a method
to evaluate the effects of OCR errors on information retrieval in
Portuguese and English texts using this FTK feature. The method
is described in detail and tools and public data were used. The
experiments results showed that keywords search hits in OCRed
texts are directly affected by the type of degradation suffered by the
images. Success rates in searches of the English texts were around
95% and below 80% in Portuguese texts.
Keywords — computer forensics; OCR; image degradation;
keyword search; FTK.

1. Introduction
The concept of paperless office began in 1975 [1] and was
intended to reduce or eliminate the use of paper in offices.
That did not happen as expected and today still remains
a myth [2], since the use of paper continues to be intense.
Several factors contribute to the continued use of paper. For
example, the ease that people have to read and understand
printed text and low-cost and increase quality of printers and
photocopiers [3] has lead people to print digital documents.
On the other hand, other factors lead to the need for the use
of documents in digital format. The cost to physically store
paper documents is very high compared to digital documents,
in addition to difficulty of retrieving information stored in
them [2]. Printed documents have their access restricted to
where they are, while digital documents have a great facility of
movement. Digital documents can be transferred to various
places on the planet with a simple mouse click. Also, while a
printed paper can be used only by one person at a time [2],
a digital document can be easily replicated to other people
using the Internet.
With the increased use of computers, easy Internet access
and low prices of devices for scanning documents, the
presence of scanned documents is becoming more common.
Although many documents are born digital, they are often
printed at any given time and then digitized to be stored or
transferred to other locations. This movement brings with
it a problem for information retrieval. A document, when
printed and scanned, becomes stored in image format,
making it impossible to perform keyword search without the
application of optical character recognition (OCR).

This global trend is also perceived in computer forensics
that works primarily with computer equipment from
government agencies, businesses and residences. One of
the techniques used in computer forensics that helps in the
treatment of large amounts of data is the use of keywords
search, because it allows information of interest to be found
quickly. However, in cases of printed documents that are
digitized again, these searches are inefficient because they are
not able to find text in images. Thus, this work is often done
manually by looking image by image.
In 2010, AccessData FTK (Forensic Toolkit) [4], one of the
most used programs in the computer forensics field brought
into version 3.1 the ability to recognize characters in images
documents via OCR. However, to the best of our knowledge,
there was no work in the literature to evaluate the efficiency
of this functionality of FTK. Thus, this study aims to answer
the following questions:
• Is it possible to perform keyword search in images using
OCR technology on computer forensics?
• How does keyword search in images behave with different
types of images degradation?
• Does the OCR functionality of the FTK provide equivalent
results for different language texts?
This paper is organized as follows: section 2 presents some
important aspects related to the OCR technology, some image
defects and how this technology is inserted into the field of
computer forensics. The description of the experiment is
detailed in Section 3. Section 4 presents and analyzes the results.
The conclusion and future work are presented in section 5.
2. Background
Important aspects related to OCR, as well as the use of
this technology in the field of computer forensics will be
discussed below.
2.1. OCR and its Accuracy
Optical Character Recognition or simply OCR, is the
process of automatic conversion of characters present in the
images to text format. The OCR has emerged in the early ‘50s
and has been the subject of many studies and has advanced
greatly in performance and accuracy [5].
OCR process can be summarized in four steps [6]. The first
step is the acquisition, which is the act of digitize the printed
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document, usually done through a scanner. The second is
the image processing, which will analyze aspects like skew,
image segmentation, filtering, among others, depending on
the program used for OCR. The third step is the characters
identification, where the image obtained in previous step is
analyzed, usually through artificial intelligence techniques.
The last step is the output file generation. Depending on the
output format (txt, rtf, etc.), figures and text fonts identified
in the previous steps can be reproduced.
The acquisition stage is largely dependent on the user and
when can be inserted various image defects. Some image
defects commonly inserted during the acquisition phase are:
• Skew: while scanning, the document can be positioned at
an angle different than zero degree on the scanner optical
reader, creating a skewed image that can compromise
the OCR result. Some OCR tools are able to detect and
correct certain types of skews without causing damage in
the detection process [7];
• Salt-and-pepper noise: it consists in the presence of white
pixels (salt) in dark regions and dark pixels (black) in
bright regions, which may occur due to variation of the
surface of the material or lighting and also in the process of
converting analog to digital [8], as occurs in the scanners.
For example, an image that has such a degradation of 1%
means that 1% of the image pixels are randomly converted
to black or white ones;
• Low Resolution: in general, higher resolutions provide
greater accuracy. However, according to a study [9],
resolutions higher than 300 dpi will not cause relevant
improvements in accuracy rates.
To illustrate these image defects, Figures 1 (a), 1 (b) and 1
(c) display the same text applying these three different defects.
(a)

In order to evaluate the accuracy of OCR tools under
various types of images, many experiments were conducted
in the past. The measure of accuracy of OCR tools can be
done in various ways, such as calculating the number of errors
per page, number of errors in words, total number of errors,
among other options. To be able to carry out these measures, it
is first necessary to compare the original text with the OCRed
text, and then count the differences between them. One of the
ways to accomplish this task is by calculating the edit distance
between the texts. The edit distance is a measure that counts
the number of operations (insertion, deletion or replacement)
required to transform one string into another [10].
Between 1992 and 1996 the Information Science Research
Institute at the University of Nevada, Las Vegas, USA, held
an annual series of tests to verify the accuracy of commercial
OCR tools and research prototypes available at the time. In
many experiments, the accurate recognition of characters
was about 99%. Although it is a high success rate, it still can
greatly affect the retrieval of text information. For illustration,
if a page contains 3000 characters, words within an average
size of 6 characters and all errors occurring in different words,
this rate implies 30 misspelled words in a single page.
Another study [7] evaluated how defects applied to
image, such as skew and downsampling, can influence error
rates in OCR. One of the programs evaluated kept high
rates of accuracy when the documents were skewed for up
to 12 degrees. However, in another program evaluated, the
precision was more than 99% to a document when skewed
by 1 degree and dropped to 33% when skewed 3 degrees.
For different resolutions ranging from 75 dpi to 250 dpi, six
tools were evaluated for accuracy. For three of these tools, the
variation in accuracy, considering the correct recognition of
words, when the resolution was decreased from 250 to 150
dpi, was small (about 2%). However, it fell dramatically to
resolutions of 100 dpi and 75 dpi, reaching up to 0% detection.
Such behavior could also be observed in another study [9].
In the experiments, there was a substantial increase in the
number of errors when the resolution has dropped from 300
dpi to 200 dpi. On the other hand, the increased resolution of
400 dpi showed practically no change in errors rates.

(b)

(c)

Fig. 1. (a) skewed image; (b) image with salt-and-pepper noise added; (c)
image with low resolution.
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2.2. OCR and Computer Forensics
The use of OCR in the computer forensics is very recent
and was first observed on a large scale when the Access Data
released in the first half of 2010 the version 3.1 of Access Data
FTK [4]. This version brought the functionality of optical
character recognition built into the tool. According to [11],
the feature works as follows “Scans graphics files for text and
converts graphics-text into actual text. That text can then be
indexed, searched and treated as any other text in the case”.
One of the factors that influence the error rates in optical
character recognition is the OCR software used. The FTK has
embedded to him the Tesseract OCR [11]. It is a program
developed by Hewlett-Packard (HP) between 1984 and

1994 but never exploited commercially [12]. In 1995, it was
very well qualified in the tests conducted by the University
of Nevada, USA [10]. Currently the software is in version
3 and supports several languages(including English and
Portuguese).

Table 1. Selected files from the Corpus Summit-it.

Number of Characters
File Name from Corpus

Portuguese

English
(translated)

CIENCIA_2001_19858.txt

2921

2822

3. Experiments

CIENCIA_2002_22005.txt

2841

2724

In order to assess the accuracy of FTK OCR keyword
search functionality, we first made experiments to verify how
FTK can deal with different languages, such as Portuguese
and English. The experiments aim to verify how the keyword
search in images documents behaves using the OCR
functionality of the FTK software for both texts in Portuguese
and in English. The intention is to unveil how many of the
searched words are returned by the tool and compare it with
ideal, which would be 100% match.

CIENCIA_2002_22023.txt

2406

2197

CIENCIA_2002_22027.txt

2952

2720

CIENCIA_2003_24212.txt

2896

2733

CIENCIA_2004_26417.txt

2748

2591

CIENCIA_2005_28743.txt

2632

2468

CIENCIA_2005_28752.txt

2778

2630

CIENCIA_2005_28754.txt

2838

2665

CIENCIA_2005_28756.txt

2790

2620

Total Number of Characters

27802

26170

To do this, searches were carried out by known keywords in
several sets of images, each containing a different degradation.
The degradations selected to be applied to the images in this
experiment were: downsampling, skews and salt-and-pepper
noise. The version 3.2 of FTK was used in the experiments.
This experiment ranges from the generation of documents
to be scanned until verification of the results of the keyword
search in FTK. An overview of this process is illustrated in
Figure 2. In the following subsections each of these steps will
be detailed.
3.1. Document Generation
The documents were created from simple text files,
obtained from the corpus “Summ-it” [13]. This corpus
consists of 50 newspaper articles in Portuguese from the
Science supplement of “Folha de São Paulo” newspaper.
Ten files were chosen from this corpus to perform the
experiments. English texts were obtained from these ten text
files after automatic translation done by Google Translate
[14]. Table 1 displays the file name from the original corpus
Summ-it, the number of characters in each one of them in
Portuguese and English and the total number of characters
for each language.
The set was formatted in 12 pts “Times New Roman” using
LaTeX [15]. By running the program pdflatex, these files were
converted to PDF format, resulting in twenty documents of
just one page each one.
All pdf documents were printed in a Hewlett-Packard
Laserjet 3800 DTN printer with resolution of 300 dpi and

printed in A4 white paper with 75 g/m2 and 210x297mm.
Then these printed texts were carefully scanned in order
to avoid the inclusion of noise and skew, using a HewlettPackard Scanjet 8270 with a resolution of 300 dpi, generating
TIFF images.
3.2. Image Degradation
The images created in the previous step are considered
high-quality images for use in optical character recognition,
because there are no page layout variations, only with known
font set, not skewed, and with a resolution considered optimal
for use in OCRs.
Because most of the images in computer forensic
examinations do not have such good quality, a series
of degradation has been applied to them, to simulate a
behavior closer to the real world. The degradations were
applied separately in the images. One of the advantages of
the synthetic images degradation is the ability to keep them
under control [16], changing according to the goals of the
experiment.
An image processing software called imagemagick [17]
was used to apply resolution and skew degrade to the
images. To apply salt-and-pepper degradation was used the
GNU Octave [18] imnoise command. Table 2 shows the
types of degradations applied, the imagemagick and Octave
commands used and the name of each set created, for further
reference.

Fig. 2. Overview of the experiment.
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Table 2. Types of degradation applied to images.

Degradation

Command-line

Group Name

Resolution 200 dpi

convert -resample 200 -depth 8 -type Grayscale [pdf_file] [tif_file]

Res200

Resolution 150 dpi

convert -resample 150 -depth 8 -type Grayscale [pdf_file] [tif_file]

Res150

Skew +3

convert –rotate 3 -depth 8 -type Grayscale [pdf_file] [tif_file]

Skw3

Skew +6

convert –rotate 6 -depth 8 -type Grayscale [pdf_file] [tif_file]

Skw6

Salt-and-pepper 1%

imnoise([tif_file],’salt & pepper’, 0.01)

S&P1

Salt-and-pepper 3%

imnoise([tif_file],’salt & pepper’, 0.03)

S&P3

3.3. Keyword Selection

3.4. FTK OCR Search

The texts in Portuguese and English created in Section 3.1
(Document Generation) were processed to identify all the
words that occur in them. In order to do this separation, were
considered tokens the following characters: “[space] . , ; : - “
( ) [ ]”. Thereafter, the words that appear only once in each
set of texts were identified, which were separated into two
groups: words with 5 or more characters and less or equal 7,
and words with 8 or more characters.

The stage of Image Degradation generated 12 sets of images
(6 for each language), each one containing 10 documents
images. For each of these sets was created a folder. Then a
new FTK case was created for each folder, using the default
settings of the FTK and enabling the conversion of images
to text using OCR. All limitations on the minimum and
maximum size of image files to be converted were removed.

For Portuguese texts, 451 unique words were identified
between 5 and 7 characters and 561 words greater than 7
characters. For English texts were identified 398 and 368
words, respectively. These words were then saved in two text
files, encoded in UTF-8, with one word per line.
In preliminary experiments, it was found that the OCR
functionality used by FTK does not work well with accented
words typically found in the texts of the Portuguese language.
Thus was created one more set of tests for the category of texts
in Portuguese. This set consists of all words in Portuguese
already created, except those with at least one of the following
characters in its formation: “á ã â é ê í ó ô õ ú ü ç”. Table 3
shows the keywords files created, along with the number of
words contained in each one.
Table 3. Keywords files created.

Statistics
(number of
words)

File ID

Portuguese with accents
(words 5 and 7 chars)

451

pt1

Portuguese with accents
(words 8 chars)

561

pt2

Portuguese without accents
(words 5 and 7 chars)

375

pt3

Portuguese without accents
(words 8 chars)

424

pt4

English
(words 5 and 7 chars)

398

en1

English
(words 8 chars)

368

en2

File Description
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After processing the case by FTK, was performed an
indexed search using the words from the files listed in Table 3.
To perform the search, the keywords file was imported in the
appropriate language and then searches were conducted in all
OCRed files.
All searches were carried out using exact search, i.e., strings
that had any difference with the searched keyword were not
considered a match.
3.5. Results Validation
In order to validate the results, a comparison between the
number of hits returned by the indexed search against the
number of words in the imported file was made. If the OCR
result was 100% accurate, these numbers should be equal.
However, with the occurrence of OCR errors, the exact search
returns fewer hits. Let be the number of keywords to search
and the number of hits obtained, the hit rate is calculated as
follows:
				

h/k			

(I)

Table 4 identifies groups of documents images that were
used in the experiment, with their main characteristics. For
the group labeled “ptDOC” in Table 4 were both carried out
keywords searches using accented words and non-accented
words (see Table 3). Figure 3 illustrates the entire proposed
method, identifying each of the steps described above and
their interactions.
4. Results and Discussions
The results obtained after applying the proposed method
was summarized in four charts. Figures 4 and 5 are related
to documents in Portuguese and the other two to the
documents in English. The charts show the percentage of

Table 4. Identification of the groups used in the experiment.

Group

Documents in Portuguese
(ptDOC)

Documents in English
(enDOC)

Subgroup

Subgroup Name

Keywords Files Used
(from Table 3)

Resolution 200 dpi

Res200

pt1, pt2, pt3, pt4

Resolution 150 dpi

Res150

pt1, pt2, pt3, pt4

Skew +3

Skw3

pt1, pt2, pt3, pt4

Skew +6

Skw6

pt1, pt2, pt3, pt4

Salt-and-pepper 1%

S&P1

pt1, pt2, pt3, pt4

Salt-and-pepper 3%

S&P3

pt1, pt2, pt3, pt4

Resolution 200 dpi

Res200

en1, en2

Resolution 150 dpi

Res150

en1, en2

Skew +3

Skw3

en1, en2

Skew +6

Skw6

en1, en2

Salt-and-pepper 1%

S&P1

en1, en2

Salt-and-pepper 3%

S&P3

en1, en2

searched keywords that were found in the OCRed
texts, based on equation (I). In all charts the
images noises were presented in increasing order
of success.
Through analysis of Figures 4 and 5 it is possible
to identify that the success rate from non-accented
words was considerably higher. The analysis of the
OCRed texts generated by FTK led to the conclusion
that in most cases the accent was ignored or caused
confusion in the recognition process, resulting in
errors, as can be seen, for example, in exchange for
the letter “ç” for “e” several times.
For the group of documents in English, the
variation in the word length influenced the success
rate for different types of image degradation, as seen
in Figures 6 and 7. In English documents the saltand-pepper 3% degradation significantly decreased
the success of searches compared to others.
Although it was expected that applying a higher
skew would result in worse results for searches, it
did not happen. The causes of this behavior were
not identified, but may be related to the OCR
software’s ability to skew detection and correction.
In general the search results for texts in English
were considerably more accurate than those applied
to Portuguese texts. While the average number of
hits for the texts in Portuguese was below 80%, in
English texts the rate leaped to about 95%.
The developed method may lead to a small
degree of error since some words can be recognized
by the OCR in the wrong way, creating another
word that is also on the list of keywords. While this
can happen, the chance is very small and does not
invalidate the achieved results.

Fig. 3. Proposed method for OCR errors evaluation on keywords searches in images.
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5. Conclusion and Future Work
The need for tools to automate part of the computer
forensics experts work is increasingly and OCR functionality
built into one of the most used tools in the world is certainly
a breakthrough.
In this paper, we proposed a method to evaluate the effects
of OCR errors on information retrieval in the context of
computer forensics. The method was described in detail and
tools and public data were used, allowing the experiment to
be reapplied to other versions of OCR, with another set of
images, another language or even another software.
Fig. 4. Search results for keywords in Portuguese (with and without accent)
with length ≥ 5 and ≤ 7.

Fig. 5. Search results for keywords in Portuguese (with and without accent)
with length ≥ 8.

The experiments showed that the search results for English
texts achieved high success rates. However, the same was not
observed for the texts in Portuguese. Possibly the reason for
this large difference in success between the two languages is

the fact that the FTK is not prepared to use Tesseract OCR
on Portuguese texts, although Tesseract already supports
Portuguese texts.
Image degradation, in particular the application of saltand-pepper 3% noise, had a great influence on the results
obtained. Since it is impossible to guarantee the quality of
images that computer forensics experts receive during the
digital storage media exams, the image degradation can be a
great villain in the use of OCR technology. Thus, it is necessary
to create mechanisms to improve search results. One way
would be to implement approximate search algorithms that
consider the most common OCR errors in order to ensure
that important documents can be retrieved. Although the
FTK has the fuzzy search feature, this is not the ideal solution,
because the common OCR errors are not taken into account,
which can lead to many false positives.
Identify the most common errors that occur using the
OCR functionality of FTK is a theme that can be examined
in depth in future work.
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Resumo — É cada vez mais comum o uso de programas de
mensagens instantâneas para a comunicação entre as pessoas.
Não obstante, eles podem ser utilizados para a realização de
atividades ilícitas, tais como pedofilia, vazamento de informações
corporativas confidenciais, ou qualquer outro crime digital.
Devido a essas atividades, muitas vezes é necessário que se faça
uma investigação criminal para capturar vestígios deixados
por essas ferramentas. Para que essa captura seja feita de
forma eficaz, pode ser necessária a utilização de ferramentas de
software que consigam extrair e apresentar esses vestígios. Apesar
da diversidade de ferramentas de mensagens instantâneas elas
possuem praticamente o mesmo conjunto de funcionalidades e
requisitos, de forma que é possível conceber uma metodologia
para a captura e apresentação dos seus vestígios. Este trabalho
define uma arquitetura de referência para a construção de
ferramentas de software que vão capturar vestígios deixados
por comunicadores de mensagens instantâneas. A proposta
da arquitetura é ser extensível, promover o reuso de parte dos
seus módulos e ser utilizada para capturar vestígios de mais de
uma ferramenta de mensagens instantâneas. Para validar essa
arquitetura, foi implementado um protótipo de um programa de
captura de vestígios que são deixados pelo Skype 5.0.0.156 e pelo
Windows Live Messenger 2009.
Palavras-chave — Arquitetura de software; Arquitetura de
Referência; Computação Forense; Ferramentas de Mensagens
Instantâneas.
Abstract — Nowadays it is popular to use Internet instant
messengers for personal communications. Also, they are used
for illicit activities, such as pedophilia, leaking confidential
corporate information, any other digital crimes. Due to these
activities, it is often necessary to make a criminal investigation
to capture traces left by these tools. To do that effective, it is
important to use software tools that can extract and present these
traces. Despite the variety of messengers, they share virtually the
same set of features and requirements, so it is possible to devise
a methodology for the capture their traces. This work define
a reference architecture for building software tools that will
capture traces left by communicators for instant messaging. The
proposed architecture is extensible, to promote the reuse of part
of its modules and can be used to capture traces of more than one
instant messaging tool. To validate this architecture, we built a
prototype to capture program traces left by Skype 5.0.0.156 and
Windows Live Messenger 2009.
Keywords — Software Architecture; Reference Architecture;
Computer Forensics; Instant Messaging Tools.
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1. Introdução
É crescente o número de indivíduos que utilizam
ferramentas de mensagens instantâneas (Instant Messengers
- IM), tais como Microsoft Windows Live Messenger (WLM)
e Skype para interagirem com outras pessoas. Apesar dos
benefícios, tais ferramentas podem ser usadas para fins
ilícitos. Essas práticas podem deixar vestígios possíveis
de serem encontrados nos diversos dispositivos em que
ferramentas de IM são utilizadas.
De acordo com [1] as principais ferramentas de análise
forense do mercado não oferecem os métodos apropriados
de extração de listas de contatos, conversações ou dados
trocados entre participantes de uma conversação.
Além disso, devido ao diversificado número de
ferramentas de IM, à quantidade crescente de novas versões
disponibilizadas e ao conjunto dos tipos de vestígios que
podem ser deixados por esse tipo de ferramenta, devem-se
adotar boas práticas da arquitetura de software para evitar que
sejam criadas ferramentas de difícil extensão, manutenção,
atualização e integração.
Este trabalho tem como objetivo propor uma arquitetura
de software que sirva de referência para a construção
de ferramentas que tenham como função a captura e
apresentação de vestígios deixados por IMs. Objetiva-se que
essa arquitetura sirva de diretriz, informando o que deve ser
feito por essas ferramentas, elencando algumas funções que
são obrigatórias e outras que são opcionais, permitindo que
se desenvolva módulos de captura para novas ferramentas de
IM que surjam no decorrer do tempo. Essa extensibilidade
deve ser concebida com o menor impacto possível na
estrutura geral do sistema. Para alcançar essa meta, serão
propostos mecanismos de reusabilidade em boa parte dos
componentes da arquitetura e mecanismos de variabilidade
e extensibilidade nos pontos de especificidades de cada IM.
Este artigo está organizado como segue. Na seção II serão
feitas breves observações sobre as ferramentas de IM e na seção
III é feita uma proposta de arquitetura de software que capture
vestígios deixados pelas ferramentas de IM e que ao mesmo
tempo seja extensível para suportar novos mecanismos de
identificação, captura, análise e apresentação desses vestígios.
A Seção IV apresenta as principais visões arquiteturais da
arquitetura proposta e na seção V serão explicados os pontos

de variação da arquitetura, que a torna extensível para se
adaptar às novas ferramentas de IM que podem surgir e até
mesmo às ferramentas já existentes, mas que ainda não estão
implementadas. Na Seção VI é apresentada uma ferramenta
construída para capturar os vestígios deixados pelo Skype
5.0.0.156 e pelo Windows Live Messenger 2009 e que utiliza
as diretrizes da arquitetura de referência proposta. Por fim, na
Seção VII os trabalhos futuros serão apresentados.
2. Ferramentas de Mensagens Instantâneas
Há milhões de usuários de ferramentas de IM no Brasil [9].
Ao redor do mundo, estima-se que o número de usuários que
utilizam ferramentas de IM ultrapassa dois bilhões. Percebese na Tabela 1 que as ferramentas de IM utilizadas no contexto
global são bastante diversificadas. Essa diversidade de
serviços de IM dificulta o trabalho de construção de software
para capturar os seus vestígios, pois será necessário construir
programas de captura de vestígios para as mais variadas
ferramentas. Essa pluralidade de comunicadores dificulta o
desenvolvimento de ferramentas de captura de vestígios, pois
pode ser custoso criar diversas ferramentas para atender a
todas essas possibilidades.
De acordo com [2] apesar de existirem diferentes tipos
de ferramentas de IM, as funcionalidades oferecidas são
praticamente iguais, tais como: lista de contatos, troca de
mensagens instantâneas, envio de mensagens off-line, envio
de arquivos, emoticons, conferências por voz, conferências
por vídeo, envio de e-mails, envio de mensagens SMS, chat
multi-usuário e compartilhamento de arquivos.
Devido a essa similaridade de funcionalidades entre as
ferramentas de IM, os tipos de vestígios produzidos por
esse tipo de software possuem semelhança semântica.
Assim sendo, surge a oportunidade de se criar uma
padronização de captura, armazenamento e processamento
desses dados.

específicos de um sistema de extração de vestígios de
ferramentas de IM. Além disso, pode-se encontrar em [4] :
Uma parte do conhecimento do investigador relacionado
à etapa de análise das evidências encontradas, que envolve
uma série de raciocínios e tomadas de decisões, pode ser
transferida para um sistema automatizado de análise forense.
O investigador deve ser capaz de configurar cada etapa do
processo de investigação, de acordo com suas experiências de
investigações anteriores.
Dessa forma já reconhecemos mais duas responsabilidades:
A. Configuração do software que irá fazer o
processo de análise forense;
Análise dos vestígios encontrados através de técnicas data
mining ou de inteligência artificial, por exemplo.
Tabela 1 - Número de usuários de algumas ferramentas de IM

Serviço
Gadu-Gadu
IBM Lotus
Sametime
ICQ
Skype

A. Requisitos para software de captura de vestígios
A análise das ferramentas WMM [1] e WMM 2009 [2]
evidencia que as suas principais tarefas são:
•
•
•
•

Identificação da localização dos vestígios;
Extração dos vestígios (contatos e conversações);
Integração dos vestígios;
Apresentação dos vestígios.

Se pensarmos em termos de divisão de responsabilidades,
já encontramos quatro funções desempenhadas por módulos

Data

Mais de 15 milhões no total
Mais de 6,5 milhões ativos
(maioria na Polônia)

Fev/10

40 milhões no total

Dez/09

50 milhões ativos (especialmente Fev/10
na Alemanha, Rússia, Leste
Europeu e Israel)
23 milhões online (pico)

Out/10

521 milhões no total

Set/10

100 milhões online (pico)
(maioria na China)

Dez/10

600 milhões de contas ativas
Tencent QQ (maioria na China)

Dez/10

990 milhões de contas
registradas no total. (maioria
na China)

Out/09

VZOchat

1,1 milhão de usuários

Jan/10

Windows
Live
Messenger

330 milhões de usuários ativos

Jun/09

Xfire

16 milhões no total

Mai/10

Yahoo!
Messenger

248 milhões de usuários ativos
registrados no Yahoo (não se
refere a todos os usuários do
Yahoo Instant Messaging)

Jan/08

Facebook

Mais de 500 milhões de usuários
ativos

Dez/10

3. A arquitetura de referência proposta
A arquitetura proposta nesse artigo foi inspirada nos
trabalhos de [1] e [3], que descrevem implementações de
ferramentas para capturar vestígios produzidos pelo WLM 8.0 e
WLM 2009 respectivamente. Ideias importantes e que também
tiveram influência na arquitetura foram adquiridas em [4], que
descreve a automatização do processo de análise forense.

Número de usuários

Com isso encontramos seis principais responsabilidades
que fazem parte do escopo de um software que automatiza
o processo da captura de vestígios deixados por ferramentas
de IM. Diante desses requisitos propomos um modelo de
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processo que os satisfaça, obedecendo a uma sequência
lógica. Nesse modelo de processo os seguintes requisitos
funcionais (RF) devem ser contemplados:
1.

RF 01 – Configuração do processo: O objetivo é usar
o conhecimento do investigador para estabelecer
parâmetros sobre as etapas que serão realizadas. Por
exemplo, pode ser configurado:
•
•
•
•

2.

3.
4.

5.

6.
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A identificação  automática dos vestígios, ou se
o investigador informará a localização destes;
O capturador de vestígios a ser utilizado (entre
os implementados). Ex.: Tecent QQ, WLM
2009, Yahoo Messenger;
O local de armazenamento dos resultados
produzidos pelo sistema;
As análises (entre as disponíveis) a serem
aplicadas sobre os vestígios;

RF 02 – Identificação dos vestígios: Tem como
função identificar se existem vestígios na unidade
investigada, descobrir qual o tipo de vestígio,
identificar qual ferramenta o gerou e qual a sua
localização;
RF 03 – Captura dos vestígios: Possui a função
de extrair os vestígios que foram identificados e
(eventualmente) decifrá-los;
RF 04 – Integração dos vestígios: O objetivo é
integrar os vestígios que foram capturados e decifrados.
Essa integração compreende:
•

Relacionar as entidades que representam os
vestígios capturados. Por exemplo: os contatos
com seus grupos de contatos e as conversações
com os devidos contatos;

•

Unir todos os tipos de conversações em ordem
cronológica. Por exemplo: o Skype armazena
em diferentes locais os seus eventos, tais como
trocas de mensagens de chat, chamadas de
áudio, chamadas de vídeo e troca de arquivo.
Há a necessidade de integrar esses diferentes
vestígios em uma ordem cronológica para seja
possível o investigador identificar qual o real
conteúdo da interação entre os participantes de
uma conversação;

RF 05 – Análise dos vestígios: Seu objetivo é ajudar
o investigador com uma análise automatizada dos
vestígios que foram capturados. Um tipo de análise
que pode ser realizada é detectar se os arquivos
trocados (e ainda encontrados durante a captura
de vestígios) referem-se a fotos contém nudez
humana [10].
RF 06 – Apresentação dos vestígios: A meta
dessa atividade é apresentar os vestígios que foram
integrados em um formato que tenha valor semântico
para o investigador. Os vestígios podem ser exibidos
em uma interface gráfica ou salvos em arquivos no
formato XML, HTML ou texto;

Além dos requisitos e trabalhos já citados, [2] e [5]
fornecem mais alguns requisitos importantes (alguns nãofuncionais: RNF) a serem contemplados em uma ferramenta
de captura de vestígios deixados por IM. São elas:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

RNF 01 – Precisão na captura dos vestígios: O
trabalho de captura de vestígios deve ser completado
da forma mais eficiente possível, mas sem sacrificar a
precisão;
RNF 02 – Suportar mais de uma ferramenta de IM:
É importante que possam ser capturados vestígios de
mais de um tipo de ferramenta de IM;
RF 07 – Usar carving para capturar vestígios:
Alguns vestígios podem ser capturados através do
processo de data carving [12];
RF 08 – Armazenar os resultados em uma unidade
diferente da que está sendo investigada: O processo
de captura de vestígios será realizado em uma
unidade “somente-leitura”. Os resultados devem ser
armazenados em outra unidade;
RF 09 – Armazenar os vestígios capturados em
um repositório: Os vestígios capturados e também
aqueles que já foram integrados e analisados podem
ser salvos em um repositório para serem reutilizados
em etapas subsequentes do processo;
RF 10 – Exibir os vestígios capturados em uma
interface gráfica com o usuário: Os vestígios que
foram capturados e estão armazenados no repositório
devem ser exibidos em uma interface gráfica para que
o investigador possa analisá-los.

Outros requisitos também foram propostos para
direcionar a arquitetura para um modelo de reusabilidade e
extensibilidade, tais como:
7.

RNF 03 – Possibilidade de extensão: Alguns módulos
da arquitetura devem possibilitar a extensão de suas
funcionalidades sem que seja necessário afetar a
estrutura central do sistema desenvolvido;

Com base nas seis principais responsabilidades e nos
demais requisitos identificados é que será proposta uma
arquitetura de software que possa atender ao processo de
captura de vestígios de ferramentas de IM. Como essa é uma
proposta de arquitetura de referência, será dada ênfase ao que
é necessário e não como se deve implementar os componentes
que serão apresentados.
B. Módulos da arquitetura proposta
A arquitetura de referência possui seis módulos principais,
cujas responsabilidades podem ser descritas da seguinte
forma:
1.

Controle: esse módulo é responsável por receber os
comandos advindos do usuário que está utilizando o
software, além de servir de entrada para as opções de
configuração que serão usadas em etapas posteriores
do processamento. É nesse módulo, por exemplo, que
o usuário informa se quer que a ferramenta descubra

2.

3.

4.

5.

6.

os vestígios ou se prefere informar quais vestígios
procurar e onde eles estão.
Identificação de vestígios: esse módulo possui
a função de identificar quais as ferramentas de
mensagens instantâneas estão instaladas no
computador, identificando suas respectivas versões
e quais os tipos de vestígios encontrados, tais como:
histórico de conversações, catálogo de contatos,
etc. Alguns vestígios podem estar presentes no
computador alvo até mesmo se o software que o
gerou não está mais instalado. Até mesmo nesses
casos, o módulo deve identificar esses vestígios.
Captura de vestígios: Esse módulo possui a
responsabilidade de capturar os vestígios que foram
identificados pelo módulo de identificação de
vestígios e decifrar as informações, se necessário. A
arquitetura também deve prover a possibilidade do
usuário definir explicitamente qual vestígio ele deseja
capturar independentemente do resultado alcançado
pelo módulo de identificação de vestígios. Esses
vestígios devem ficar armazenados no módulo de
repositório de vestígios.
Integração de vestígios: A função desse módulo
é integrar e relacionar os vestígios que foram
capturados pelo módulo de captura de vestígios para
que eles possam ser apresentados de uma forma mais
clara ao usuário final e também para que possam ser
utilizados pelo módulo de análise de vestígios. Os
vestígios integrados também devem ser armazenados
no repositório de vestígios.
Análise de Vestígios: A função desse módulo
é analisar os dados que estão armazenados no
repositório de vestígios e inferir algumas informações
que podem ser relevantes para a descoberta de ações,
comportamentos e relacionamentos do utilizador
da ferramenta de mensagem instantânea. Uma vez
descobertas, essas informações devem ser exibidas
ao usuário.
Apresentação de vestígios: Esse módulo possui a
responsabilidade de mostrar ao usuário final quais os
vestígios encontrados. Essa exibição é feita utilizando
os vestígios que estão no repositório de vestígios. A
apresentação pode ser feita em interface gráfica, mas
opcionalmente pode-se de exportar os vestígios em
arquivos do tipo texto, XML ou HTML, por exemplo.

Além dos módulos acima, a arquitetura define um
repositório de vestígios que tem a função de armazenar os
principais resultados que são processados pelos módulos que
capturam, integram e analisam os vestígios. Apesar desse
repositório não ser um módulo da arquitetura, ele possui
bastante relevância, pois servirá como canal de comunicação
entre os módulos do sistema. O resultado de um módulo é
armazenado no repositório e serve de entrada para outro
módulo.
Pode ser visto em [9] o mapeamento entre os requisitos e
os módulos da arquitetura de referência proposta.

4. Visões arquiteturais
da arquitetura de referência
A arquitetura de referência proposta será exibida em
duas das visões, são elas: visões de módulos e visões de
componentes-e-conectores (C&C). Em cada uma destas
visões serão apresentados um ou mais estilos, para
complementarmente caracterizar a arquitetura.
A. Visão de Módulos
A visão de módulos, de uma forma geral, mostra como
o software é decomposto em módulos e quais são os
relacionamentos entre eles.
Para essa visão, serão apresentados os estilos de
decomposição e de uso, contendo dois diagramas: um de mais
alto nível, que apresenta apenas os módulos mais altos na
hierarquia da arquitetura e outro diagrama mais detalhado,
mostrando os submódulos e seus componentes de software.
•
Estilo de decomposição
Para esse estilo, o critério de decomposição utilizado foi
o princípio da divisão de responsabilidades. Cada módulo
possui uma função bem definida e são decompostos em
submódulos, que serão decompostos, e assim sucessivamente,
até a granularidade ser fina o suficiente para ser viável sua
implementação.
A Figura 1 mostra que uma decomposição de primeira
ordem produziu seis módulos e um repositório (em notação
UML [11]). Os módulos apresentados nesta figura foram
ainda decompostos em submódulos conforme mostra a
Figura 2. A descrição completa de cada um desses módulos e
componentes pode ser encontrada em [9].

Figura 1 - Visão de decomposição em alto nível da arquitetura proposta

•
Estilo “usa”
O estilo “usa” é utilizado para mostrar as relações de
dependências entre os diversos módulos de um sistema.
A Figura 3 contém o diagrama do estilo “usa” da arquitetura.
Esse diagrama mostra quais são as relações de dependência
entre os módulos de nível mais alto da arquitetura proposta,
onde cada módulo possua sua responsabilidade bem definida

125

Figura 2 - Visão de decomposição refinada da arquitetura de referência proposta

e não influencia no comportamento interno de outro módulo,
mas a dependência entre eles é inevitável, pois cada um faz
apenas uma parte do processo completo.

C. Visão componente-e-conector (C&C)
A visão C&C descreve os aspectos comportamentais da
arquitetura e os seus elementos são componentes em tempo
de execução e conectores [6], [7] e [8].
Na arquitetura proposta serão evidenciados três tipos
diferentes de conectores:
1.

2.

Figura 3 - Visão “usa” dos módulos de mais alto nível da arquitetura

Para a compreensão em maiores detalhes das dependências
funcionais dos módulos, submódulos e componentes da
arquitetura, é apresentada a Figura 4, que contém um
diagrama mais minucioso do estilo “usa”. Nesse novo
diagrama as dependências entre cada um dos elementos da
arquitetura fica visível e dessa forma tem-se uma visão bem
mais precisa de como são as dependências entre cada um dos
seus elementos de software.
A descrição completa de cada um dessas dependências
funcionais pode ser encontrada em [9].
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3.

Pipe-and-filter: É caracterizado por sucessivas
transformações do fluxo de dados. Os dados chegam
às portas de entrada de um filtro, são transformados e
depois são passados, através de suas portas de saídas
e utilizando o conector pipe, para o próximo filtro.
Call-return: Incorpora um modelo computacional
em que componentes fornecem um conjunto de
serviços que podem ser invocados por outros
componentes. Um componente que invoca o serviço
pausa (ou fica bloqueado) até que o serviço tenha
sido concluído. Assim, é o equivalente arquitetônico
de uma chamada de procedimento em linguagens de
programação. Os conectores são responsáveis por
transmitir a solicitação de serviço do requerente para
o provedor e pelo regresso de todos os resultados.
Repository: Contem um ou mais componentes,
chamados de repositórios, que normalmente
mantêm grandes coleções de dados persistentes.
Outros componentes podem ler e gravar dados
dos repositórios. Em vários casos, o acesso a
um repositório é mediada por um sistema de
gerenciamento de banco de dados (SGBD) que
fornece uma interface call-return para a recuperação
e manipulação de dados.
•
Estilo pipe-and-filter

Figura 4 - Visão “usa” da arquitetura

A Figura 5 mostra os componentes que fazem parte
do estilo pipe-and-filter. As funções de cada um desses
componentes nesse estilo são:
1.

Figura 5 - Componentes que compõem o estilo pipe-and-filter da arquitetura
proposta

Controlador de Captura de Vestígios: Captura os
vestígios que foram encontrados, transforma-os na
representação interna padrão e envia o resultado
desse processamento, através da sua porta Integrador,
para a porta Capturador do componente Integrador
de Vestígios.
2. Integrador de Vestígios: Recebe os vestígios que
foram capturados, integra-os e em seguida envia o
resultado desse processamento, através da sua porta
Analisador, para a porta Integrador do componente
Controlador de Análise de Vestígios.
3. Controlador de Análise de Vestígios: Recebe os
vestígios já integrados e, se configurado, faz a análise
desses dados.
•
Estilo call-return
Esse estilo está sendo utilizado na arquitetura para que um
componente solicite um serviço a outro componente. Maiores
informações sobre esse estilo podem ser vistos em [9].
•

Estilo Repository
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A Figura 6 mostra como estão dispostos os componentes do
estilo repository da arquitetura proposta. A arquitetura provê um
repositório para o armazenamento das configurações do sistema
e três repositórios para armazenamento dos vestígios que foram
capturados e processados. Maiores informações sobre as funções
da cada um desses componentes podem ser vistos em [9].
5. Pontos de variação da arquitetura
Os pontos de variação de uma arquitetura são os locais
onde se define que uma determinada flexibilidade deve
estar presente. A flexibilidade é alcançada através do uso
intencional de decisões específicas que deixam a arquitetura
aberta. Nessa seção serão descritos os quatro pontos de
variação da arquitetura proposta.
Em um sistema baseado nessa arquitetura pode ser
necessário dar suporte a uma ferramenta de IM que não
estava prevista anteriormente. Para alcançar esse objetivo, os
módulos de identificação de vestígios e o módulo de captura
de vestígios precisarão ser estendidos para que seja possível
atender a este requisito. É mandatório que ambos módulos
sejam incrementados para que o objetivo seja alcançado, pois
não é coerente identificar um vestígio e não ter um capturador
correspondente. Não deve ser possível capturar um vestígio
de uma ferramenta de IM que não foi identificada, pois o
conjunto dessas ferramentas suportadas é repassado para o
módulo de controle e somente de posse dessa informação
que o controlador geral de processamento solicita ao módulo
de captura que realize o processo de captura de vestígios de
determinado IM que foi selecionado dentre os suportados.

A. Variação no módulo de Identificação de Vestígios
Para que este módulo identifique os vestígios de uma
ferramenta que não estava prevista, serão necessárias
extensões nos componentes de identificação de ferramentas
e de identificação de vestígios. Esses componentes em si não
identificam ferramentas e nem vestígios. Ao invés disso, eles
delegam essa tarefa para um dos identificadores específicos
das ferramentas de IM que estão registrados no módulo.
Por exemplo, para dar suporte à nova versão do Skype, será
necessário criar um componente que identifique a presença
do Skype e outro componente que identifique vestígios
deixados por essa nova ferramenta de IM. O primeiro
componente ficará registrado no identificador de ferramentas
de IM e o segundo ficará registrado no identificador de
vestígios. A partir desse registro o módulo pode usar esses
novos componentes quando estiver fazendo identificação de
ferramentas ou vestígios.
Dessa forma, o módulo possuirá um conjunto de pares de
identificadores específicos (um identificador de ferramenta e
um de vestígios) e poderá ser estendido para dar suporte a
uma nova ferramenta de IM com o registro de um novo par
de identificadores.
B. Variação no módulo de Captura de Vestígios
Para dar suporte a uma nova ferramenta de IM que não
estava prevista, um novo submódulo capturador (e seus componentes) precisa ser implementado e registrado no controlador de captura de vestígios. Apenas a fachada desse módulo
precisa ser registrada, mas os componentes de extração e decifração precisam ser implementados especificamente para a
nova ferramenta de IM que será suportada. De posse desse
conjunto de submódulos de captura que estão registrados, o
controlador do módulo pode delegar a tarefa de capturar os
vestígios para o submódulo competente.

Figura 7 - Ponto de variação no módulo de Captura de Vestígios
Figura 6 - Componentes que compõem o estilo repository da arquitetura
proposta

A arquitetura de referência proposta não suporta apenas a
evolução da arquitetura com a adição de novos mecanismos.
Há também a possibilidade de substituição de um dos seus
componentes de identificação, captura, análise e apresentação
de vestígios por outro componente que faça a mesma
operação com um desempenho melhor ou que corrija algum
possível problema.
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Observa-se na Figura 7 que o elemento Fachada de Captura
de Vestígios corresponde a uma interface para três diferentes
tipos de capturadores de vestígios. Dessa forma, pode ser
observado que a arquitetura dá suporte à captura de vestígios
de múltiplas ferramentas de IM. Os possíveis capturadores
das ferramentas de IM devem ser implementados de forma
independente (e devem implementar a interface Fachada de
Captura de Vestígios) e podem ser adicionados ao sistema
como forma de estender as suas funcionalidades.

C. Variação no módulo de Análise de Vestígios
Para que seja adicionado ao sistema um novo mecanismo
de análise de vestígios, deve ser criado um componente
independente e este deve ser registrado no controlador do
módulo de análise. O controlador então informa ao módulo
de controle quais são os possíveis mecanismos da análise
disponíveis. O investigador pode usar nenhum, um, ou vários
dos mecanismos disponíveis durante o processo de extração
de vestígios. Pode ocorrer a situação de não haver nenhum
analisador disponível.
D. Variação no módulo de Apresentação de Vestígios
Esse módulo também provê extensibilidade à arquitetura,
pois possui um mecanismo de registro de compositores de
resultados, que funcionam de forma independente e utilizam
os dados que estão armazenados nos repositórios de vestígios
para realizar seu trabalho.
Para que seja adicionado ao sistema um novo mecanismo
de composição de resultados deve ser criado um componente,
que implemente a interface Compositor de Resultado, e
registrado no Controlador de Apresentação. Este controlador
informa ao módulo de Interface com o Usuário quais são
os mecanismos de apresentação disponíveis para que o
investigador possa selecioná-los.

2.
3.

4.

Módulo de Captura de Vestígios: A captura de
áudio, vídeo e dos arquivos que foram transferidos
durante conversações não foi implementada;
Módulo de Análise de Vestígios: Os mecanismos de
análise criados servem para que se tenha uma noção
da potencialidade das análises que podem ser feitas a
partir dos vestígios capturados.
Repositório de Vestígios: Os vestígios não serão
armazenados em um sistema gerenciador de banco
de dados. Ao invés disso, estarão apenas na memória
RAM do computador, enquanto o programa estiver
sendo executado.

B. Módulo de Controle
Esse módulo serve para controlar as operações que serão
realizadas pelo usuário, para configurar o sistema e controlar
o processamento dos outros módulos. Ele não precisa ser
alterado para dar suporte a uma nova ferramenta de IM.
Quando for o caso, é necessário apenas adicionar os módulos
que identificam e capturam os vestígios.
A Figura 8 apresenta a tela inicial do programa. Podem ser
observadas as opções para executar cada uma das etapas do
processo de captura de vestígios. Há também a opção para
executar todas as etapas do processo e, por fim, a opção para
definir as configurações do sistema.

6. Implementação de uma arquitetura
Nesta seção será demonstrada a implementação de uma
ferramenta de captura de vestígios deixados por IMs que
utiliza a arquitetura proposta. O software captura vestígios
deixados pelas ferramentas Skype (versão 5.0.0.156) e WLM
2009. A escolha destas duas ferramentas deve-se ao fato delas
serem bastante populares no Brasil.
A captura de vestígios do Skype 5.0.0.156 foi desenvolvida
durante o período de elaboração da dissertação de mestrado
[9] e obedece desde o início ao modelo aqui proposto. Por
outro lado, a captura de vestígios do WLM 2009 foi adaptada
do trabalho de [3]. Como a implementação desta última
não foi concebida de acordo com o modelo de arquitetura
proposto, foram necessários alguns refactorings no código
fonte da ferramenta WMM 2009 para obedecer às diretrizes
definidas na arquitetura. A linguagem de programação
utilizada foi C# para facilitar o reaproveitamento do código
fonte do WMM 2009.
A. Implementação dos módulos
Os seis módulos propostos na arquitetura foram implementados, mas alguns com pequenas restrições. São elas:
1.

Módulo de Identificação de Vestígios: os
componentes de identificação de ferramentas de
IM e de vestígios de IM não foram implementados
na sua totalidade. Eles apenas estão simulando o
processamento e devolvendo uma lista de resultados
já pré-definidos;

Figura 8 - Tela Inicial do software de captura de vestígios

C. Módulo de Identificação de vestígios
Esse módulo tem a função de identificar ferramentas de
IM e os vestígios deixados por elas. O processo de identificação é feito por componentes que foram criados para dar
suporte a uma determinada ferramenta e que, para isto, implementam as interfaces de identificação de ferramentas e de
identificação de vestígios. Por exemplo, no caso da identificação de ferramentas e vestígios do Skype 5, foram criados os
seguintes componentes: IdentificadorDoSkype5 e IdentificadorDeVestigiosDoSkype5, que implementam respectivamente
as interfaces IPluginIdentificadorDeFerramentas e IPluginIdentificadorDeVestigios.
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Sempre que for necessário dar suporte a uma nova
ferramenta de IM, este módulo precisará ser expandido. As
modificações necessárias são:
1.

2.

3.
4.

Adicionar o componente específico de identificação
da nova ferramenta que será suportada. Este
componente deve implementar a interface
IPluginIdentificadorDeFerramentas;
Adicionar o componente específico de identificação
de vestígios da nova ferramenta que está sendo
suportada. Este componente deve implementar a
interface IPluginIdentificadorDeVestigios;
Registrar, no componente de identificação de
ferramentas de IM, o novo componente que faz a
identificação da nova ferramenta que será suportada;
Registrar, no componente de identificação de
vestígios, o novo componente que faz a identificação
de vestígios deixados pela nova ferramenta que será
suportada.

Registrar um componente significa torná-lo um plugin
para outro componente, geralmente chamado de hospedeiro,
que reconhecerá quais são os plugins disponíveis para realizar
determinada tarefa. Tal estrutura é uma boa estratégia para
prover a extensibilidade da arquitetura, pois eles podem ser
adicionados ou removidos sem causar impacto na sua estrutura.
Diversas abordagens podem ser utilizadas para prover
o mecanismo de plugins, mas de uma forma geral, este tipo
de componente implementa uma interface que o identifica
como plug-in e o componente hospedeiro implementa
outra interface que o caracteriza como hospedeiro. Os
métodos oferecidos por essas duas interfaces serão utilizados
na comunicação entre eles. Podem ser encontradas mais
informações sobre esse módulo em [9].
D. Módulo de Captura de Vestígios
Esse módulo é o responsável por capturar, decifrar e
armazenar, nos repositórios, os vestígios que foram deixados
pelas ferramentas de IM. Para que esse processo ocorra devem
ser informados ao Controlador de Captura de Vestígios os
seguintes parâmetros:
1.
2.
3.

Ferramenta de IM e sua versão: serve para delegar
o processamento para um componente capturador
específico de uma ferramenta de IM;
Tipo de vestígio: informa qual o tipo de vestígio
que deve ser capturado, por exemplo: contatos,
conversações, áudio, vídeo, etc;
Localização do vestígio: informa ao componente
de captura onde se encontra o vestígio que será
capturado.

O processo da captura é feito por componentes
específicos da versão da ferramenta que gerou os vestígios.
Esses componentes devem implementar a interface
IPluginFachadaDeCapturaDeVestigios e se registrar no
controlador de captura de vestígios, pois este é o hospedeiro
de plug-ins de capturadores de vestígios.
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Dependendo do parâmetro que informa a
ferramenta de IM e a sua versão, o controlador de captura
de vestígios irá delegar o processamento para determinado
capturador de vestígios. Este, por sua vez, usará o parâmetro
que informa o tipo de vestígio e delegará o processamento
para o componente de captura específico, por exemplo:
capturador de conversações, contatos, etc.
•
Captura de vestígios do Skype 5.0.0.156
Os vestígios do Skype, na sua versão 5.0.0.156, ficam armazenados em um banco de dados no formato SQLite10. Nesse
banco de dados há 17 tabelas, que possuem relacionamento
entre si, e armazenam os vestígios que são deixados por essa
ferramenta de IM. O conteúdo dessas tabelas não está cifrado
e, portanto não foi necessário implementar os componentes
que decifram os vestígios.
Foram implementados o componente de captura dos contatos, que utilizou as tabelas Contacts e ContactsGroups, e
o componente de captura das conversações, que utilizou as
tabelas Calls, CallMembers, Chats, ChatMembers, Conversations, Messages, Participants, SMSes e Transfers.
•
Captura de vestígios do WLM 2009
Conforme [3], os contatos do WLM 2009 estão organizados
sob a arquitetura do banco de dados ESENT. Este não possui
drivers de acesso com interfaces ODBC ou JDBC, por isso é
necessário utilizar a Esent Win32 API que está encapsulada
em uma DLL (EsentInterop.dll) para extrair os contatos do
WLM 2009. O WMM 2009 que fora produzido no trabalho
[3] foi adaptado a essa arquitetura para que fosse possível
capturar os vestígios referentes a contatos e conversações
dessa ferramenta de IM.
E. Módulo de Integração de Vestígios
Esse módulo possui a função de integrar os vestígios que
estão armazenados no repositório de vestígios. Ele não precisa
ser modificado para que o sistema passe a fornecer suporte
a uma nova ferramenta de IM, haja vista, que o formato dos
dados armazenados nos repositórios de vestígios obedece a
um padrão para todas as ferramentas que o sistema suporta.
F. Módulo de Análise de Vestígios
Esse módulo possui a função de realizar as análises dos
vestígios que estão armazenados no repositório. Para que esse
processo seja realizado devem ser informados ao controlador
de análise de vestígios quais são os mecanismos de análises
que serão utilizados. Como esse controlador é o hospedeiro
dos componentes de análise ele implementa a interface
IPluginHostAnalisadorDeVestigios.
A análise é feita por componentes específicos e que
implementam a interface IPluginAnalisadorDeVestigios e que
se registram no controlador de análises de vestígios. Não é
necessário alterar esse módulo para dar suporte a uma nova
ferramenta de IM, pois a arquitetura do sistema provê o acesso
de maneira uniforme aos vestígios que estão armazenados no
repositório.

A.

B.

C.

D.

E.

Figura 9 - Diagrama de classes do módulo de Análise de Vestígios

A Figura 9 mostra um diagrama com as principais classes e
interfaces do módulo de análise de vestígios. Os componentes
que executam a análise, tais como: ContadorDeMensagens
e VerificaPrimeiroContato implementam a interface
IPluginAnalisadorDeVestigios.
G. Módulo de Apresentação de Vestígios
A responsabilidade deste módulo é montar as
apresentações dos vestígios que estão armazenados nos três
níveis do repositório. Essa apresentação pode ser resumida
como recuperar os vestígios do repositório e convertê-los
para arquivos com layout e formatos específicos, tais como
XML, HTML ou apresentá-los em uma interface gráfica.
Para que esse processo seja realizado devem ser informados
ao controlador de apresentação quais mecanismos de
composição serão suportados. Como esse controlador é o
hospedeiro dos componentes de apresentação ele implementa
a interface IPluginHostApresentadorDeVestigios.
Este módulo não necessita modificação para suportar uma
nova ferramenta de IM, pois seus componentes farão acesso
ao repositório que é fornecido pela arquitetura do sistema. Se
um novo mecanismo de análise de vestígios for adicionado ao
sistema, este módulo também não precisará ser modificado,
pois os resultados das análises também serão recuperados do
repositório de vestígios.
7. Trabalhos futuros
Como o software que foi implementado ainda é um
protótipo, não está pronto para ser usado em uma investigação
criminal real. As atividades seguintes podem torná-lo uma
ferramenta efetiva para computação forense:

Módulo de Controle:
1. Criar mecanismos para consultar as investigações que já foram realizadas;
2. Implementar novas formas de visualizar os vestígios na interface gráfica. Por exemplo, colocar
mecanismos para filtrar os vestígios que foram
capturados.
Módulo de identificação de Vestígios:
1. Implementar os mecanismos de identificação
de ferramentas e de identificação de vestígios.
Atualmente essas duas funcionalidades foram
simuladas no protótipo para as ferramentas
Skype 5.0.0.156 e WLM 2009;
Módulo de captura de vestígios:
1. Implementar o mecanismo de armazenamento
de vestígios em um SGBD. Nesse protótipo, os
vestígios estão apenas na memória RAM.
Módulo de análise de vestígios:
1. Implementar mecanismos de análises que sejam
relevantes em uma investigação criminal, por
exemplo: quais arquivos trocados fazem apologia à pornografia infantil ou a outro crime.
Módulo de apresentação de vestígios:
1. Implementar a apresentação dos vestígios em
arquivos HTML com hiperlinks entre os dados
correlatos, por exemplo: Ao se clicar em um
contato, pode-se exibir quais as conversações
que foram feitas com aquele contato.
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Abstract - The growth of mobile telephony in Brazil has generated
a significant increase in the number of cell phones subjected to
forensic examinations. Specialized tools aimed to the forensic
examination of mobile phones and SIM cards help to tackle
this problem, but they usually provide reports with limited
customization options. Most tools, however, allow exporting the
captured data in XML (eXtensible Markup Language) format.
Using the LibreOffice suite and XSLT (eXtensible Stylesheet
Language for Transformation) transformation filters, it is
possible to automatically convert the data captured by various
forensic tools directly into customized and standard reports. The
use of these filters allowed an enormous gain in productivity and
quality on cell phone forensic reports.
keywords - cell phones; XSLT filters; LibreOffice; report
customization.

1. Introduction
The great expansion of the mobile phone market, combined
with the rapid evolution of the mobile phones themselves
(smartphones already behave like small computers), has
generated a significant increase both in quantity and
complexity of the forensic examinations performed in these
type of equipments.
The notorious lack of forensic examiners in Brazil requires
the use of specialized tools and techniques to accelerate
forensic examinations in mobile phones, at the risk of the
impossibility to meet the current and future demand.
This paper presents the experiences and tools developed
and used in the Computer Forensics Laboratory of the
Criminalistics Institute of Curitiba-PR, to face the current
reality of cell phone forensics. In particular, a series of
XSLT (eXtensible Stylesheet Language for Transformation)
filters developed by this paper’s author are discussed, which
transform the data captured by various forensic tools directly
into standard and customized reports, using the LibreOffice
suite. These reports are then used as annexes to the resulting
forensic examination reports written by the experts.
Section II presents a review of existing equipment and tools
for cell phone forensics. Section III presents a brief review of
the XML (eXtensible Markup Language) technologies used in
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the creation of XSLT filters, which are presented, exemplified
and evaluated in Section IV. Conclusions and future work are
presented in section V.
2. Cell Phone Forensics
Cell phones contain a wealth of information that can be
useful for criminal investigations, such as records of made
and received calls, phonebook entries, sent and received text
messages, audio recordings, photos, videos, web browsing
history, GPS records, among others. Unfortunately, the police
or judicial authorities do not usually ask specific questions,
regularly requiring all content to be transcribed, which
increases the amount of work required to prepare the forensic
reports.
The major difficulty is the lack of standardization. There are
dozens of manufacturers and thousands of models of mobile
phones. Each device has its own characteristics, such as the
operating system used (usually proprietary of the respective
manufacturers), type of communication connector, storage
capacity, among others. This diversity makes it necessary to
use specific tools for cell phones forensics.
The most basic form of data extraction is the manual
transcription, through the manipulation of the device. Under
a forensic point of view, this approach has problems because
it can not guarantee the preservation of the evidence found
on the devices [1]. Moreover, this procedure is extremely
unproductive and error prone. However, it is a “last resort”
option always available to the expert, if the device is not
supported by any other tool.
Most manufacturers of mobile devices usually provide
a set of software and communication cables to extract data
from them. However, these tools are designed for ordinary
users, not for the forensic needs. They require the installation
of several different device drivers, sometimes mutually
incompatible. They usually do not return all the information
present in the devices. If not used carefully, they can easily
modify the contents of the device being examined, through
the automatic synchronization between phone and computer.
Still, these tools save time in examinations, compared with
the manual transcription.

The next step on the convenience scale for the expert is the
software-based cell phone forensic tools. There are free tools,
but support for different models of devices is very limited. Some
popular commercial software-based cell phone forensic tools
are “MOBILedit! Forensic” from Compelson Laboratories,
and Paraben’s “Device Seizure”. Both require the installation
of device drivers from the cell phone manufacturers, but
have the option of providing a package containing several
communication cables in addition to the forensic software.
They allow the acquisition of information stored in SIM cards
used in GSM handsets, and as a great advantage, they ensure
the read-only access to the equipment being examined,
which prevents unintended changes in them. In addition,
they support a wide range of manufacturers and models,
generating standardized reports within the tool framework.
However, these reports provide only minimal customization,
which often makes them unsuitable as annexes to the forensic
reports written by the experts.

to export the gathered information in XML format, it was
only needed a way to convert these XML files created from
different tools to a single standard representation suitable as
a forensic report annex. Section III presents the technologies
that enable this.

Finally, there are the dedicated equipments to cell phone
and SIM card forensics. These are the most complete solutions
because they integrate both the hardware and software for data
extraction, including the necessary communication cables
with the mobile devices without the need to install device
drivers from the manufacturers. The best known are the
“Cellebrite UFED” (Universal Forensics Extraction Device)
and “Micro Systemation XRY”. The UFED, for example, avoids
the need to use a computer, being able to capture data from
mobile phones directly into a USB flash drive, besides having
its own battery which makes it portable for field operations
[2]. Being forensic equipments, they ensure the integrity of the
evidence present in cell phones and SIM cards, avoiding any
change on the examined devices. In addition, some versions
are able to extract and analyze physical memory dumps of the
devices in order to recover deleted data from them.

In the case of cell phone forensic tools, each one ends up
defining a different XML file format. Although not usually
having available schemas, the analysis of files generated
by them allows inferring the specification adopted in each
one.

However, even the dedicated forensic equipments do not
fully meet the forensic needs. Some phone models are supported
only partially, e.g. only the phonebook is extracted. For other
models, simply there is no support. Despite having report
generators, customization is usually restricted to the headers
and footers, with the body of the report not being customizable
at all. In the case of UFED, Portuguese reports have incorrect
terms, as “Tagged Numbers” to indicate outgoing calls; some
tables are poorly structured, spending a lot of space, or mixing
information, e.g. sent and received text messages are reported
together. This ultimately makes these reports unsuitable as
annexes to the forensic reports written by the experts.
From the critical analysis of the available solutions, some
conclusions can be made: the ideal is to have as many tools
as possible so that if one does not support a given cell phone
model, another can be adopted; and there should be a way to
transparently combine the data returned by the various tools
in a clear and compact report, suitable for the use as an annex
to the forensic report written by the expert.
It was this latter need that led to the development of XSLT
filters for the LibreOffice suite. As most of the tools are able

3. XML Technologies
The XML (eXtensible Markup Language) specification is a
set of rules for encoding data into text files, and comes from
the W3C (World Wide Web Consortium). This format is
very popular on the Internet and for application developers,
thanks to its flexibility and broad support in both free and
commercial tools [3].
The XML specification, as it is a set of rules, can not be
used directly. Each specific application defines the elements
and attributes of the XML files that it uses. These settings are
usually described in schemas.

The great advantage of using the XML format to the specific
problem of generating customized and standardized reports
from data gathered from mobile phones is the existence of
the mechanism XSLT (eXtensible Stylesheet Language for
Transformation). XSLT is a declarative language based on
XML, and is used to convert an XML representation into
another form of representation, e.g. XML, XHTML or text.
XSLT was also been specified by the W3C [4].
Conveniently, the LibreOffice suite represents their
documents in XML format, following the ODF (Open
Document Format) specification. It also provides native
support for XSLT filters. This makes the process of converting
any source XML file into a formatted document to depend
only on the development of a specific XSLT filter that
converts the source XML to the internal XML representation
of LibreOffice documents.
A. LibreOffice and ODF
The LibreOffice suite is a derivative of the OpenOffice suite
from Oracle. It implements the ODF specification to store
its documents, and is able to read and write Microsoft Office
documents. It is free software, supported on Windows and
Linux platforms.
The ODF specification is maintained by a committee of
the OASIS (Organization for the Advancement of Structured
Information Standards), from the initial specification created
by Sun Microsystems [5]. It is an open specification, which
means that any manufacturer can adopt it without copyright
restrictions. The big advantage of an open specification for
documents is to ensure future accessibility of them, regardless
of the direction that technology and applications will take.
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This format was adopted as the technical standard NBR ISO /
IEC 26300:2008 from ABNT.
The ODF documents (which have file extensions ODT,
ODS or ODP, among others) are represented by XML files,
which are then compressed using the ZIP format. Images and
other media are also incorporated into the documents, being
part of the compressed file.
LibreOffice, because of its native support for XSLT filters,
is suitable for importing XML files containing extracted
information from cell phones, as presented in Section IV.

3.

4. XSLT Filters for Cell Phone Forensic Reports
Given data reports extracted from mobile phones, the
purpose of XSLT import filters is to convert those reports,
originally in proprietary XML formats specific to each tool, to
the XML representation of a LibreOffice ODF document. The
resulting document should be suitable for use as an annex to
forensic reports. In addition, data from different tools should
generate standard documents, which allow their combination
in a transparent way.
The author of this paper has developed XSLT import
filters for the “Motorola Phone Tools” software, “MOBILedit!
Forensic” software, and the “Cellebrite UFED” equipment.
The latter is the filter used as an example in the following
explanations, since the UFED (see Fig. 1) is the main tool used
in cell phone and SIM card forensics in the Criminalistics
Institute of Curitiba-PR. The adopted procedure in the
examinations is as follows:
1.

2.

Using the UFED equipment the information from
mobile phones and SIM cards are extracted and saved
to USB flash drives. By default, the UFED saves the
captured data in HTML and XML formats, creating a
folder for each device or SIM card captured, identified
with the final four digits of the IMEI or ICC-ID. Media
files such as images, videos and audio files are stored in
subfolders.
The data from the flash drive are copied to the expert’s
computer. Inside the LibreOffice Writer application,

Figure 1. Cellebrite UFED.
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4.

5.

the expert uses the “File / Open” option, selects the file
type called “Cellebrite XML”, and opens the “report.xml”
file present in each folder copied from the flash drive.
Data captured from the cell phone or SIM card are
sorted, formatted and listed in items and tables that are
automatically numbered.
Each cell phone or SIM card examined generates a
different document, when opened in LibreOffice Writer.
To avoid this multitude of files, other files are selected
entirely by choosing “Edit / Select All”, copied and
pasted at the end of the first file. The items and tables
are automatically numbered sequentially. The resulting
single file is annexed to the expert report.
In parallel to importing each captured XML file, the
expert will prepare the main report itself, which contains
the information obtained only by manual means,
such as description of the equipments, component
identification numbers, and references to each device’s
corresponding items in the annex. Answers to specific
questions are presented after the description of the
examined materials. A series of auto texts and a
document template are used to ease the preparation of
the main forensic report.
According to the authorities’ request, media files
(photos, videos, audio recordings, etc.) are stored in a
CD-R or DVD-R that is attached to the report. Such
files, along with their MD5 hashes and other metadata,
have already been listed in the annex generated by the
XSLT import filter during step 3.

It is clear that through XSLT filters the import of data
captured from mobile devices is made easy and simple. The
filters add new file types to the list of known LibreOffice files,
such as “Cellebrite XML”, “MOBILedit XML” or “Motorola
XML”. No matter which tool was used, the generated reports
have the same format, making their combination seamless.
The XSLT filters themselves are stored in files with XSL
extension, and must be configured on LibreOffice to enable
the new file types. For this, the “Tools / XML Filters” option
of LibreOffice is used, through the specification of the name
of the import XSL file and the description of the new file type
that it implements, e.g. “Cellebrite XML”.
The development of XSLT filters is nontrivial. Initially, the
resulting XML files from cell phone forensic tools should be
analyzed. Samples from acquisitions containing all possible
types of information that may be returned are necessary,
so that the specific XML elements and attributes can be
discovered. Then, the resulting document template should
be produced in LibreOffice, and the corresponding XML files
should be interpreted. Finally, for each type of information
contained in the input file, an XSLT template should be
created to convert it to the desired LibreOffice XML format.
Important operations, such as the chronological ordering
of calls and text messages should also be encoded into the
XSLT template. Failure cases, such as information that are
not available, should also be properly treated. For that, any

“blank” fields should be tagged and adequate remarks added.
As an example, the XSLT filter for the Cellebrite UFED has
over 3,700 lines of code and 300 KiB in size.
The UFED allows the physical capture (memory dump) of
the data present in the internal memory of some cell phone
models, and through the “UFED Physical Analyzer” software,
the result of the capture is interpreted. Data (including deleted
records) such as calendar entries, call logs, text messages and
files can be recovered. Although the retrieved data can be
exported in XML format, some omissions have been detected;
e.g. there is no indication whether the phonebook entry, call
or text message was deleted or not. To overcome this flaw, a
Python script (language supported by the Physical Analyzer)
was developed which exports the recovered information to a
file using the native XML format used by the UFED on logic
acquisitions, with some additional XML entities to support
deleted data. This XML file exported by the Python script is
then processed by the standard XSLT filter for the UFED.
B. Examples
In Fig. 2 and Fig. 3 partial examples of the main report and
the annex generated by the XSLT filter for Cellebrite UFED
can be seen.

that the device is not supported by forensic tools, so their
information could not be obtained; or transcribe its data
manually in the annex, consigning such procedure as a note
that follows the manually transcribed data.
C. Results
The adoption of the forensic equipment Cellebrite UFED
and the corresponding XSLT filters allowed an enormous
gain in productivity and quality of the forensic reports on cell
phone examinations in the Computer Forensics Laboratory
of the Criminalistics Institute of Curitiba-PR.
The gain in quality is due to the standardized reports,
and the large decrease in the amount of reports that require
manual transcription, which is very error prone. In addition,
the report format of the data captured with the forensic tools
was customized, aiming the generation of clear and compact
annexes.
The gain in productivity can be observed on Fig. 4. By the
end of 2010, the reports were prepared primarily through
manual transcription, supplemented with data obtained from
the cell phone manufacturers’ software, when possible. This
produced an average of 50 cell phones examined by month,

When a cell phone model is not supported by UFED,
other tools can be used, and the resulting reports combined.
However, there is always the possibility that no tool supports
the device. In this case, there are two options: to indicate

Figure 2. Partial example of a main forensic report.

Figure 3. Partial example of a forensic report annex, generated using the XSLT
filter for Cellebrite UFED.
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while the average incoming requests in the same period
were 140 devices per month. In December 2010, the use of
UFED has begun, while the XSLT filter was developed for it.
From January 2011, the average examination rate rose to 170
devices per month, a productivity increase of 240% compared
to 2010.

Paraben’s Device Seizure and Micro Systemation XRY; and to
check the possibility to deploy XSLT filters or some similar
transformation for the Microsoft Office suite.
The XSLT filters already developed, the report templates
and the Python script used in conjunction with the UFED
Physical Analyzer (see Section IV) are freely available. Just
contact the author by the e-mail alexandre.vrubel@ ic.pr.gov.
br, requesting access to the filters, scripts and report templates.
It is hoped this will contribute to improve the productivity in
cell phone forensics.
Acknowledgment

Figure 4. Statistics on cell phone examinations. Vertical axis is the number of
devices, and horizontal axis is the month / year.
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Abstract — Forensic programs, such as Guidance EnCase, allow
the use of hashes of known files, to ease the selection of files to
be analyzed or ignored in Computer Forensics examinations.
However, these same programs do not allow an effective
maintenance of their hash libraries. To remedy this deficiency,
the HashManager tool was developed, which is able to create,
manage and use libraries of millions of MD5 hashes in seconds.
HashManager allows the calculation of the union, intersection
and difference of hash libraries. These libraries are stored
and processed as simple text files, but HashManager is able to
convert them to the EnCase format, if needed. Hash libraries of
files related to child pornography have been built, with the aim
of increasing productivity in these types of examination. These
hash libraries, HashManager and other auxiliary tools are freely
available to the community of Computer Forensics.
Keywords — hash libraries, child pornography, pedophilia, MD5,
HashManager

1. Introduction
The computer forensic examinations use routinely file
hashes. Hashes are codes of fixed length, typically represented
in hexadecimal notation, resulting from the application of
algorithms (hash functions) on an original file of arbitrary size.
Two properties are important for the use of hashes. The
first is that the hash functions are one-way, i.e. one cannot
reconstruct the original file from its hash. The second is that
given a file x is computationally infeasible to find another
file y different from x that generates the same hash code.
These properties make the hash of a file to work as a kind of
fingerprint of it, i.e. a small code that uniquely identifies the
file. A good introduction on hashes is provided on [1].
Forensic tools such as Guidance EnCase or AccessData
FTK allow the use of hash libraries of known files, and their
comparison with the hashes of the files present in the case
being examined. There are two uses: files to be ignored (e.g.
files shipped with the operating system), and suspicious files
to be analyzed by the examiner (e.g. known pornographic
images involving children).

Despite the effective use of hash libraries, the same forensic
tools do not provide practical ways to manage custom libraries
of forensic hashes. They allow the import or update of third
party hash libraries, or the addition of hashes of files present
in the case being examined to libraries. Operations such as
intersection between libraries, or subtraction of one library
from another, are not available. This means that the expert
is dependent on third parties libraries, not possessing the
means to easily create and maintain their own hash libraries.
To meet these needs, as well as to allow hash analysis of cases
without the need for paid forensic tools, the HashManager
tool was developed. It allowed the creation and maintenance
of hash libraries related to child pornography, among other
applications. It was developed and improved by crime lab
experts to solve real problems found in everyday computer
forensic examinations.
Section II analyzes the existing tools for the management of
hashes. Section III presents HashManager and some auxiliary
tools that increase its scope of use. Its application, especially
in cases of child pornography, is presented in Section IV.
Conclusions and future work are presented in Section V.
2. Existing Tools
The hash function adopted by HashManager is MD5.
Although now no longer safe enough for cryptographic
applications, it is widely used by forensic tools and hash libraries
in the public domain. Besides, in comparison with other hash
functions, its calculation time is one of the fastest [1].
There are several tools that can calculate MD5 hashes
for both Windows and Linux systems. For Linux, there is
the native command “md5sum”, which calculates the MD5
hash of a single file. Used in combination with the native
command “find”, one can generate a text file containing the
hashes of the files present in a folder and its subfolders. For
the Windows system, there are the free applications “fsum”
and “corz checksum”, among others. Both of them generate
text files compatible with those generated by the “md5sum”
command. Another useful tool is “md5deep”, which can be
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used to create and check hashes on both Windows and Linux
systems.
A forensic tool related to hash analysis is the command
“hfind” from “The Sleuth Kit” package, and its “Autopsy”
interface. This package offers a free set of forensic tools, and
is mainly used in Linux. The “hfind” command allows the
import and indexing (sorting) of hash libraries, and optimized
searches of a list of hashes within a library previously indexed.
The problem with all those tools is that they were not
designed with the idea of management of hash libraries in
mind. Therefore, they are useful to create, check and calculate
hashes of files, but not to make operations between hash
libraries. What was wanted was a tool which understands
hash libraries as sets, and performs basic operations between
these sets, such as union, intersection and difference. i.e.,
given two input libraries, perform an operation between
them and generate a new library as a result. No tool with
these characteristics was found in our research.
For the hash libraries themselves, there are NSRL and
HashKeeper. The NSRL (National Software Reference
Library) is a project of the U.S. Department of Defense that
collects hashes of software installation media, and currently
offers over 19 million hashes of known files. This library, by
law, does not contain illegal files such as images and videos
relating to child pornography. On the other hand, HashKeeper
was a project of the U.S. National Drug Intelligence Center,
which collected MD5 hashes of known files, even illegal,
to assist criminal investigations. However, the project was
discontinued. In practice, obtaining hash libraries of files
relating to child pornography is not easy for forensic experts.
As for the forensic tools aimed at investigations of child
pornography, some highlights are “NuDetective”, from
Brazilian Federal Police [2], and Bluebear’s LACE (Law
Enforcement against Child Exploitation). Both tools use hash
libraries as part of the techniques for identifying images and
videos related to child pornography.

This format has several advantages: hash libraries can be
created, read or edited manually in any text-file editor; and
they are easily processed by other tools, such as operating
system shell scripts or scripts executed by forensic tools such
as Guidance EnCase (EnScripts).
HashManager treats the hash libraries as sets, allowing
operations such as union, intersection and difference, among
others. The HashManager command line syntax is as follows:
“hashmgr <operation> <1 or 2 input files> <output file>”.
Table I lists the supported operations. According to the
chosen operation, it takes one or two input text files, each
containing a set of MD5 hashes. The last argument is always
the name of the resulting text file. There is no restriction in
using one of the input files as the target of the operation.
The resulting text file from the operations of HashManager
has always its hashes sorted in ascending order. In cases of
hashes with the same value, the line used comes from the first
TABLE I. Operations supported by HashManager.

Operation
sort

sort2

add or merge

inboth or
intersection

inboth2 or
intersection2

3. Hash Manager
The HashManager tool was developed at the Computer
Forensics Laboratory of the Criminalistics Institute of
Curitiba-PR, in order to remedy the shortcomings cited in
Section II. Since 2011, the tool became part of the standard
procedures in several examinations, particularly those relating
to child pornography, as will be presented in Section IV.
HashManager was developed in C++ as a command line
application (without a GUI). This simplified the portability of
it, with compiled versions for Windows and Linux available.
MD5 hash libraries are stored in text files, using the
“md5sum” standard format adopted by the several tools cited
in Section II. Basically, each line of text file begins with the 32
hexadecimal characters of the MD5 hash, optionally followed
by the name of the file that generated the hash. Lines that do
not follow this pattern are ignored and treated as comments.
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sub

sub2

encase

hsh
strip

Description
Sorts the hashes of the input file
in ascending order, eliminating
duplicates
Sorts the hashes of the input file
in ascending order, preserving
duplicates
Calculates the union of the hashes of
two input files, generating an output
file without duplicates
Computes the intersection of
the hashes from two input files,
generating an output file without
duplicates
Computes the intersection of
the hashes from two input files,
generating an output file that
preserves the duplicates of the 1st
input file
Eliminates from the 1st input file
hashes present in the 2nd input file,
generating an output file without
duplicates
Eliminates from the 1st input file
hashes present the 2nd input file,
generating an output file that
preserves the duplicates of the 1st
input file
Converts the input file to a binary
output file used by the forensic tool
EnCase
Converts an input file in HSH format
(HashKeeper) to an output file in
text format
Deletes the optional file names of
each line of the input file

input text file. Input files are sorted automatically if necessary.
Text files in Unicode format (where all characters are encoded
in 16 bits) are still not supported, and must be first converted
to UTF-8 encoding, for example.
A. Algorithmic Analysis
One of the design goals of HashManager was its ability to
manage huge hash libraries, i.e. text files containing millions
of lines. In addition, the tool should be fast enough to be of
practical use.
The ordering of the input data is important to speed up
operations of the tool. Consider two input files with n and
m hashes, respectively. If these hashes were not ordered, we
would need to compare each one of the n hashes of the first file
with all m hashes the second file to perform the operations of
intersection, difference and union, which it is an algorithm of
quadratic time complexity O(n × m). On the other hand, for
sorted input files all three operations examine each hash only
once (single pass), in an algorithm of linear time complexity
O(n + m). This method of combining two sorted lists to
generate the desired result of the operation is similar to the
core of the mergesort algorithm [3].
The fact that MD5 hashes have a fixed length of 32
hexadecimal characters allowed the use of the radix-sort
algorithm to sort the input hashes. This algorithm has
linear time complexity O(n), being asymptotically faster
than the commonly used quicksort algorithm, which has
time complexity O(n log n). Moreover, the worst case time
complexities for the radix-sort and quicksort are respectively
O(n) and O(n²). In-depth analysis of the radix-sort and
quicksort can be found in [3].

Runtime results of HashManager can be seen in Table II.
The computer used in the tests was a PC with a Core i7 3.4
GHz processor, 16 GiB of RAM and a Windows 7 Home
Premium 64-bit operating system. The code was compiled
using Microsoft Visual C++ Express Edition 2010. It can be
noted that even when performing operations on very large
libraries, the response time of HashManager is fully acceptable.
Its performance in real cases is even better, as a typical case
usually has ten to one hundred times less hashes than the
amount tested here.
TABLE II. Execution times of HashManager

Operation
sort
add
intersection
sub
encase
hsh
strip

The adopted data structure consists of arrays of pointers,
which point directly to the hash strings in the image of the
input file saved in memory. For sorting by radix-sort, only the
pointers switch positions in the vector, which prevents the
movement of large blocks of memory. Likewise, results of the
operations between two input files are represented by an array
of pointers to the lines of the input text files already in memory.
Thus, the resulting output file does not spend additional space
in memory other than the array of pointers.

Time in
seconds
40.18
22.06
28.55
29.63
27.67
29.92
27.91

B. Auxiliary Tools
HashManager is not used alone when performing the
analysis of forensic cases. Usually, it is part of a procedure, and
other additional tools were developed to further explore the
potential of HashManager. They are:
1)

Thus, the overall time complexity of HashManager is a linear
O(2n + 2m) for any operation involving two input files, already
taking into account the operations of sorting through radixsort of both input files. If the input files are already pre-sorted,
this condition is detected during their loading and sorting is
omitted, speeding up the execution of the tool to a O(n + m)
time complexity.
To optimize disk access operations, the input files are
read entirely into memory, and then analyzed. Despite
limiting the maximum size of the input files, this approach
causes no problems in practice, as a library with more than
19 million hashes has an input file of about 624 MiB of size,
which represents a memory cost fully acceptable for current
computers.

Number of hashes
input
output
15,858,540
4,813,472
4,813,472
9,625,984
4,812,512
19,248,432
3,297,701
6,155,774
6,155,774
2,858,073
19,248,432
19,248,432
19,248,432
15,858,540
15,858,540
19,248,432
19,248,432

2)

3)

EnScript for EnCase called BookmarkFromHashList
(currently available for versions 4 and 5 of EnCase): This
EnScript reads a text file containing hashes (possibly
resulting from HashManager), and marks the files of
the case that have the hashes present in the text file into
a bookmarks folder specified by the user. It is often used
when multiple files are extracted from EnCase for analysis
in other applications. After this analysis outside of EnCase,
some files may be pertinent to the case being investigated.
Now there is the need to select these files again within
the EnCase environment. To avoid the manual search for
these files from the thousands of files commonly found in
a typical case, the script BookmarkFromHashList is used;
Export Option of EnCase: This native option can become
very useful when used in combination with HashManager.
It allows the export of metadata of selected files in a case
to an output text file. In this case, the fields exported are
“HashValue” and “FullPath”, which are exported for some
(or all) files of the case. The resulting text file is in encoded
in Unicode format, and after being converted to UTF-8
encoding (e.g. with Notepad), it can be used as a input
parameter for HashManager;
Shell script for Linux called “hashcp.sh”: This script reads
a text file (usually resulting from HashManager) that
follows the “md5sum” convention, i.e. lines with a hash
followed by the file name that originated it. The script
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discards the hashes and comment lines, keeping only
the paths and files names, and then copies these files to
a specified folder. There are variations of this shell script,
called “hashrm.sh” and “hashmv.sh”, which respectively
delete or move files listed within the text file instead of
copying them. These three scripts are useful in procedures
using HashManager for exclusion or separation of files, as
described in Section IV.
4. Applications
Following are presented some types of examinations using
HashManager, and their technical procedures as adopted in the
Computer Forensics Laboratory of the Criminalistics Institute
of Curitiba-PR.
C. Child Pornography
These examinations typically have a standard question that
is: “There are, in the equipments sent for examination, images
or videos with pornographic content involving children or
adolescents?” If the answer to this question is yes, then other
questions are answered, such as whether the files were shared
on the Internet. There are two typical scenarios when these
types of files are found: or they were created by the users of
the equipment being analyzed, or they were obtained from
third parties, usually through the Internet. Hash libraries are
useful only for the second case, where the same files are copied
between different users.
For the classification of the biological maturation of
individuals present in the images and videos, the experts use
the criteria proposed by Bonjardim and Hegg [4], according
to the stages presented by Tanner [5], and following the
recommendations proposed by Amorim [6]. It should be
noted that there is an age range (from about 14 to 18 years
old), where the classification of person as a minor may not be
conclusive. This happens because some individuals reach the
last stage of biological maturity of the genital areas and the
hairy distribution before 18 years of age.
Using HashManager, two hash libraries related to child
pornography were created. The first (“pedophilia.txt”) consists
of hashes of image files or videos undoubtedly involving
children or adolescents. Such files possess a conclusive and
reliable classification, as they were found in real cases analyzed
by the experts of the Criminalistics Institute of Curitiba-PR,
with each file having been examined and classified individually.
The second library (“suspicious.txt”) was built by merging
hashes related to child pornography obtained from various
sources, such as the “NuDetective” tool from the Brazilian
Federal Police [2]. In addition to these third party hashes, files
whose age classification is not conclusive are also found in this
library. Despite possessing a huge amount of hashes (more
than 1.2 million), some false positives can found when using
this library, mainly due to the fact that most of these hashes
have been obtained from third parties, without the analysis of
image files or videos from which they were obtained. As they
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are detected in real cases, false positives are eliminated from
the library, and files for which their classification is conclusive
are deleted from the “suspicious.txt” library and added to the
confirmed “pedophilia.txt” library. Both libraries have hashes
of compressed files that have been shared on the Internet (ZIP,
RAR, 7Z, etc.), containing relevant images or videos.
The library of known hashes from the NSRL (see Section II)
was also converted to the format used by HashManager (“nsrl.
txt”), to discard files that are not related to child pornography
during examinations.
The procedures used in child pornography examinations are
as follows. It should be noted that Linux and Windows tools
are used simultaneously. This is accomplished using virtual
machines running Windows over an Ubuntu Linux host. The
main used tool is EnCase, after the acquisition of the case
evidence files from the source devices.
1.

2.

3.

4.

Hashes of all files present in the case being analyzed
are exported from EnCase (see Section III.B.2). The
intersection of the hashes exported with the libraries
“pedophilia.txt” and “suspicious.txt” is calculated, using
the operation inboth of HashManager. If there are
intersections, they are marked within EnCase with the
EnScript BookmarkFromHashList (see Section III.B.1),
and the bookmarked files are exported and analyzed.
This first step already provides an idea of what will be
found in the case under consideration. This sequence
of operations is used because EnCase becomes very
sluggish if the “suspicious” library, containing more
than 1.2 million hashes, were used directly as a Hash Set
within EnCase.
The other images and videos are exported from EnCase.
To avoid analysis of non-relevant files, hashes of the
exported files are computed with “md5sum” or any
equivalent tool. Then the intersection of these exported
hashes with the “nsrl.txt” library is calculated using the
operation inboth2 of HashManager. With the shell script
“hashrm.sh” (see Section III.B.3), files known through
NSRL are deleted, leaving only the files that need to be
analyzed and classified individually.
The acquisition files in EnCase format (E01) are
converted to a single file in the raw format (DD). This file
serves as input to the “foremost” tool [7], used to recover
deleted images and video. This step aims at detecting
files embedded inside other files, and deleted files whose
directory entries had already been overwritten, which
hindered their recovery by EnCase.
To prevent the re-analysis of the files present in EnCase,
the hashes of the files recovered through “foremost” are
calculated with “md5sum” or any equivalent tool. Then
the intersection between these “foremost” hashes and the
EnCase hashes exported in step 1 is calculated using the
operation inboth2 of HashManager. With the shell script
“hashrm.sh”, the already examined files from EnCase are
excluded from the output folder of “foremost”. A similar
procedure is performed to eliminate files possessing

5.

6.

7.

known hashes from the NSRL library from the output
folder of “foremost”.
The text file containing the hashes of the “foremost”
output folder (generated in step 4) is updated through the
subtraction of the EnCase and NSRL hashes, using the
sub2 operation of HashManager. Then the intersection of
the updated file with the “suspicious.txt” and “pedophilia.
txt” libraries is calculated with HashManager, in order to
identify illegal files in the output folder of “foremost”. If any
illegal files are found, they are moved to another folder
with the shell script “hashmv.sh” (see Section III.B.3).
The remaining files in the output folder of “foremost” are
analyzed individually.
An optional step before the analysis of individual files is to
remove duplicate files from the export folders of EnCase
or “foremost”. That can be accomplished through the sort
operation of HashManager, which removes duplicates
from a source hash list. The resulting hash list can then
be used with “hashmv.sh” or “hashcp.sh” to respectively
move or copy the “unique” files to another folder for
examination.
Hashes of illegal files found during the analysis are added
to the appropriate libraries with the add operation of
HashManager. False positives or reclassifications of files
also cause updates to the libraries.

Those procedures may seem complex, but the net result on
the quality and productivity of child pornography examinations
is very positive. Two complementary techniques of file recovery
are performed (directory-based with EnCase, and file carving
through “foremost”), and several possible types of known files
(“pedophilia.txt”, “suspicious.txt” and “nsrl.txt”) are used to
reduce the number of files that should be individually analyzed.
D. Search for specific files
The HashManager and other auxiliary tools presented in
Section III work as a “Swiss army knife” for examiners, allowing
their application in many cases, not necessarily just child
pornography.
As presented in Section IV.A, HashManager can be used
to eliminate known or already analyzed files from files
recovered with the “foremost” tool, regardless of the case under
consideration.
Another case where HashManager was applied was to search
for specific files, sent in a CD, on different equipments. After
calculation of the hashes of the media files and hard drives, the
intersection operation of HashManager was used to perform
the search.
5. Conclusion
This paper presented the features of HashManager and other
auxiliary tools. Its main application has been the search of files

relating to child pornography, as presented in section IV.A. Its
use has increased efficiency in these examinations, allowing
the automatic identification of files already found in previous
cases. The tool is very versatile and is also used in other types
of examinations.
Some possible future works are:
The creation of a graphical interface for HashManager,
making it friendlier to users;
•
Add support to hash libraries larger than the amount of
available memory;
•
Allow the use of other hash algorithms such as SHA1 or
SHA256;
•
Enhance the NSRL library of known hashes with postinstallation images and videos related to the operating
system or other widely used applications, or the result of
web browsing, found during the examinations;
•
Integration of other existing libraries, related to either
child pornography files or files to be ignored.
The HashManager tool is being supplied with its source
code, along the hash libraries mentioned in the paper, free of
charge. Just contact the author by the e-mail alexandre.vrubel@
ic.pr.gov.br, requesting access to the tools and hash libraries. It is
hoped this will contribute to improve the quality and efficiency
of the computer forensics examinations.
•
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Abstract — Model order selection (MOS) schemes are frequently
applied in several signal processing applications. In this paper,
we propose a new application for such state-of-the-art model
order selection schemes, which is an automatic method for
blind identification of malicious activities in honeypot systems.
Our proposed blind automatic techniques are efficient and need
no previous training nor knowledge of attack signatures for
detecting malicious activities. In order to achieve such results,
we model network traffic data as signals and noise, which allows
us to apply modified signal processing methods. We adapt model
order selection schemes to process network data, showing that
RADOI achieves the best performance and reliability in detecting
attacks. The efficiency and accuracy of our theoretical results are
tested on real data collected at a honeypot system located at the
network border of a large banking institution in Latin America.
Keywords-Intrusion — Detection; Honeypot; Model Order
Selection; Principal Component Analysis

1. Introduction
The Problem. A honeypot system collects malicious traffic
and general information on malicious activities directed
towards the network where it is located [23]. It serves both as
data source for intrusion detection systems as well as a decoy
for slowing down automated attacks [13], [16]. Efficient
algorithms for identifying malicious activities in honeypot
data are particularly useful in network management statistics
generation, intelligent intrusion prevention systems and
network administration in general as administrators can
take actions to protect the network based on the results
obtained [28]. Even though honeypots provide a reliable and
representative source for identifying attacks and threats [1],
they potentially produce huge volumes of complex traffic and
activity logs making their efficient and automated analysis
quite a challenge.
Previous Works. Several methods have been proposed
for identifying and characterizing malicious activities in
honeypot traffic data based on a variety of approaches and
techniques [21], [9], [7]. Classical methods typically employ
data mining [9], [7] and regular file parsing [21] for detecting
patterns which indicate the presence of specific attacks in
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the analysed traffic and computing general statistical data
on the collected traffic. These methods depend on previous
knowledge of the attacks which are going to be identified
and on the collection of significant quantities of logs in order
to work properly. Recently, machine learning techniques
have also been applied to honeypot data analysis and attack
detection [24] yielding interesting results as those techniques
are able to identify malicious activities without relying on
previously provided malicious traffic patterns and attack
signatures. However, it is necessary to run several analysis
cycles during a learning period in order to train the system
to recognize certain attacks before such methods are able to
work effectively, rendering them computationally expensive.
Furthermore, if the legitimate traffic patterns are altered by
any natural causes, machine learning based methods may
yield a significant number of false positives, identifying
honest connections as malicious activities. These systems are
also prone to failure in not detecting attacks which were not
included in the learning process or whose traffic resembles
honest patterns.
Principal component analysis (PCA) based methods
[2], [3] came on to the scene as a promising alternative to
traditional techniques. PCA based methods identify the
main groups of highly correlated indicators (i.e. principal
components) which represent outstanding malicious
activities in network traffic data collected at honeypots. Such
methods are based on the clever observation that attack
traffic patterns are more correlated than regular network
traffic. Since they solely rely on statistical analysis of the
collected data, these methods need not be provided with
previous information on the attacks to be detected neither
need to be trained to recognize attacks and separate them
from legitimate traffic. This characteristic makes PCA based
honeypot data analysis methods suitable for automatic attack
detection and traffic analysis. However, current PCA based
methods [2], [3] still require human intervention, rendering
them impractical for automatic analysis and prone to errors
such as false positives.
Our Contributions. We propose a method for
automatically identifying attacks in low interaction honeypot
network traffic data based on state-of-the-art model order

selection schemes [6], [4]. In order to obtain this result we
present the following contributions:
•

•

•

•

We propose to model network traffic as signals and
noise data, interpreting highly correlated components as significant network activities (in this case,
malicious activities).
It is possible to identify malicious activities in
honeypot network flow datasets without any previous
information or attack signatures by applying model
order selection schemes.
Blind malicious detection schemes in the literature
[3], [2] require human inspection to detect malicious
activities. In this paper, we obtain a blind automatic
detection method without the need of any human
intervention by using model order selection schemes.
We adapt RADOI to successfully identify the main
attacks contained in the simulation data set, efficiently
distinguishing outstanding malicious activities from
noise such as backscatter and broadcast packets.

More generally, our method is an intrusion detection system
which does not require previous knowledge of attack signatures and might find interesting applications in contexts other
than honeypot systems. Finally, being based on eigenvalues decomposition techniques, our method is efficiently implementable in hardware [14] and can also be parallelized [10].
Roadmap. The remainder of this paper is organized as
follows. In Section 2, we define the notation used in this
paper. In Section 3, we formally introduce the concept of
honeypots, discuss classical analysis methods and present
an analysis of related work on PCA based methods for
honeypot data analysis. In Section 4, we describe the dataset
preprocessing method through which we transform the
data before Model Order Selection (MOS). In Section 5, we
introduce classical MOS and also state-of-the-art schemes and
propose our analysis method based on RADOI. In Section 6,
we evaluate several MOS schemes in experiments with real
data, presenting experimental results which attest the validity
of our approach. In Section 7, we finally conclude with a
summary of our results and direction for future research.
2. Notation
Throughout the paper scalars are denoted by italic letters
), vectors by lower-case bold-face letters (a, b)
(
and matrices by bold-face capitals (A, B). Lower-order parts
are consistently named: the (i, k)-element of the matrix A is
denoted as .
We use the superscripts and
matrix inversion, respectively.

for transposition and

3. Related Works
In this section, we introduce the concept of honeypot
systems and discuss the several methods used for obtain and
analysing data in such systems. Special attention is given to

methods based on principal component analysis, which are
the focus of our results.
A honeypot is generally defined as an information system
resource whose value lies in unauthorized or illicit use of that
resource [23], although various definitions exist for specific
cases and applications. Honeypot systems are designed to attract the attention of malicious users in order to be actively
targeted and probed by potential attackers, differently from
intrusion detection systems (IDS) or firewalls, which protect
the network against adversaries. Generally, network honeypot
systems contain certain vulnerabilities and services which are
commonly targeted by automated attack methods and malicious users, capturing data and logs regarding the attacks directed at them. Data collected at honeypot systems, such as
traffic captures and operating system logs, is analyzed in order
to gain information about attack techniques, general threat
tendencies and exploits. It is assumed that traffic and activities
directed at such systems are malicious, since they have no production value nor run any legitimate service accessed by regular users. Because of this characteristic (inherent to honeypot
systems) the amount of data captured is significantly reduced
in comparison to network IDSs which capture and analyze as
much network traffic as possible.
Network honeypot systems are generally divided into
two categories depending on their level of interaction with
potential attackers: Low and High interaction honeypots.
Being the simplest of network honeypots, the Low Interaction variant simply emulates specific operating systems
TCP/IP protocol stacks and common network services,
aiming at deceiving malicious users and automated attack
tools [15]. Moreover, this type of honeypot has limited interaction with other hosts in the network, reducing the risks
of compromising network security as a whole if an attacker
successfully bypasses the isolation mechanisms implemented in the emulated services. High interaction honeypots are
increasingly complex, running real operating systems and
full implementations of common services with which a malicious user may fully interact inside sandboxes and isolation
mechanisms in general. This type of honeypot captures more
details concerning the malicious activities performed by an
attacker, enabling analysis systems to exactly determine the
vulnerabilities which were exploited, the attack techniques
utilized and the malicious code executed.
Depending on the type of honeypot system deployed
and the specific network set up, honeypots prove effective
for a series of applications. Since those systems concentrate
and attract malicious traffic, they can be used as decoys for
slowing down or completely rendering ineffective automated
attacks, as network intrusion detection systems and as a data
source for identifying emergent threats and tendencies in the
received malicious activity [13]. In the present work, we focus
on identifying the principal malicious activities performed
against a low interaction network honeypot system. Such a
method for malicious activity identification may be applied
in different scenarios, e.g. network intrusion detection.
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A. Data Collection
Among other logs which may provide interesting
information about an attacker’s action, low interaction
honeypots usually collect information regarding the network
connections originated and directed at them, outputting
network flow logs. These log files represent the basic elements
which describe a connection, namely: timestamp, protocol,
connection status (starting or ending), source IP, source
port, destination IP and destination port. The following line
illustrates the traffic log format of a popular low interaction
honeypot system implementation [18]:

DBSCAN is applied in [7] to group packets captured in
a honeypot system, distinguishing malicious traffic from
normal traffic. Multiple series data mining is used to analyze
aggregated network flow data in [9] in order to identify
abnormal traffic features and anomalies in large scale
environments. However, both methods require previous
collection of large volumes of data and do not efficiently
extract relevant statistics regarding the attacks targeting the
honeypot with adequate accuracy.

It is possible to extract diverse information from this
type of log while reducing the size of the analysis dataset
in comparison to raw packet captures, which contain each
packet sent or received by the monitored node. Furthermore,
such information may be easily extracted from regular traffic
capture files by aggregating packets which belong to the same
connection, obtained the afore mentioned network flows

A network flow analysis method based on the MapReduce
cloud computing framework and capable of handling large
volumes of data was proposed in [12] as a scalable alternative
to traditional traffic analysis techniques. Large improvements
in flow statistics computation time are achieved by this
solution, since it distributes both processing loads and storage
space. The proposed method is easily scalable, achieving the
throughput needed to efficiently handle the sheer volumes
of data collected in current networks (or honeypots), which
present increasingly high traffic loads.This method may be
applied to honeypot data analysis, providing general statistical
data on the attack trends and types of threats.

B. Data Analysis Methods

C. Methods based on Principal Component Analysis

2008-06-04-00:00:03.7586 tcp(6) S 56.37.74.42 4406
203.49.33.129 1080 [Windows XP SP1]

Various methods for honeypot data analysis with different
objectives have been developed in order to accompany the
increasing size of current honeypot systems, which are
being deployed in progressively larger settings, comprising
several different nodes and entire honeynets (networks of
decoy hosts) distributed among different sites [1]. Most of
the proposed analysis techniques are focused on processing
traffic captures and malicious artefacts (e.g. exploit binaries
and files) collected at the honeypot hosts [21]. Packet
capture files, from which it is possible to extract network
flow information (representing network traffic received and
originated at the honeypot), provide both statistical data
on threats and the necessary data for identifying intrusion
attempts and attacks [22].
Classical methods for analysis of honeypot network traffic
capture files rely on traffic pattern identification through file
parsing with standard Unix tools and custom made scripts
[18]. Basically, these methods consist of direct analysis of
plain-text data or transferring the collected data to databases,
where relevant statistical information is then extracted with
custom queries. Such methods are commonly applied for
obtaining aggregate data regarding traffic, but may prove
inefficient for large volumes of data. Recently, distributed
methods based on cloud infrastructure have been proposed
for traffic data aggregation and analysis [12], efficiently
delivering the aggregated traffic information needed as input
for further analysis by other techniques.
In order to extract relevant information from sheer
quantities of logs and collected data, data mining methods
are applied to honeypot data analysis, specifically looking
for abnormal activity and discovery of tendencies detection
among regular traffic (i.e. noise). The clustering algorithm
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Several honeypot data analysis methods have been
proposed in current literature, among them are principal
component analysis (PCA) based techniques [3], [2]. Such
methods aim at characterizing the type and number of
malicious activities present in network traffic collected at
honeypots through the statistical properties and distribution
of the data. They are based on the fact that attack traffic
patterns are more correlated than regular traffic, much like
principal components in signal measurements. The first
step of PCA is the estimation of the number of principal
components. For this task, model order selection (MOS)
schemes can be applied to identify significant malicious
activities (represented by principal components) in traffic
captures. Automatic MOS techniques are crucial to identify
the number of the afore mentioned principal components in
large network traffic datasets, this number being the model
order of the dataset.
Basically, the model order of a dataset is estimated as
the number of main uncorrelated components with energy
significantly higher than the rest of components. In other
words, the model order can be characterized by a power
gap between the main components. In the context of
network traffic, the principal components are represented
by outstanding network activities, such as highly correlated
network connections which have, for example, the same
destination port. In this case, the principal components
represent the outstanding groups of malicious activities
or attacks directed at the honeypot system and the model
order represents the number of such attacks. The efficacy
and efficiency of PCA based methods depend on the
MOS schemes adopted, since each scheme has different
probabilities of detection for different kinds of data

(depending on the kind of noise and statistical distribution
of the data itself) [4].
A method for characterizing malicious activities in
honeypot traffic data through principal component analysis
techniques was introduced in [2]. This method consists in
mainly two steps, dataset preprocessing and visual inspection
of the eigenvalues profile of the covariance matrix of the
preprocessed honeypot traffic samples in order to obtain
the number of principal components (which indicate the
outstanding groups of malicious activities), i.e. the model
order. First, raw traffic captures are parsed in order to obtain
network flows consisting of the basic IP flow data, namely
the five-tuple containing the key fields: source address,
destination address, source port, destination port, and
protocol type. Packets received or sent during a given time
slot (300 seconds in the presented experiments) which have
the same key field values are grouped together in order to
form these network flows. The preprocessing step includes
further aggregation of network flow data, obtaining what the
authors define as activity flows, which consist of combining
the newly generated flows based upon the source IP address
of the attacker with a maximum of sixty minutes interarrival time between basic connection flows. In the principal
component analysis step, the preprocessed data is denoted
representing the
by the p-dimensional vector
network flow data for each time slot. First, the network flow
data obtained after the preprocessing is transformed into zero
mean and unitary variance with the following equation:
		

			

(1)

for i = 1, ..., p, where is the sample mean and is the sample
variance for . Then the sample correlation matrix of is
obtained with the following expression:
		

		

(2)

After obtaining the eigenvalues of the basic network
flow dataset correlation matrix , the number of principal
components is obtained via visual inspection of the screen
plot of eigenvalues in descending order. The estimation of the
model order by visual inspection is performed by following
subjective criteria such as considering only the eigenvalues
greater than one and visually identifying a large gap between
two consecutive eigenvalues.
The same authors proposed another method based on the
same PCA technique and the equations described above for
detecting new attacks in low-interaction honeypot traffic [3].
In the proposed model new observations are projected onto
the residuals space of the least significant components and
their distances from the k-dimensional hyperspace defined
by the PCA model are measured using the square prediction
error (SPE) statistic. A higher value of SPE indicates that the
new observation represents a new direction that has not been
captured by the PCA model of attacks seen in the historical

honeypot traffic. As in the previous model, the model order of
the preprocessed dataset is estimated through different criteria,
including visual inspection of the eigenvalues screen plot.
Even though those methods are computationally efficient,
they are extremely prone to error, since the model order
selection schemes (through which the principal components
are determined) are based on subjective parameters which
require visual inspection and human intervention. Apart from
introducing uncertainties and errors, the requirement for
human intervention also makes it impossible to implement
such methods as an independent automatic analysis system.
Thus these PCA based analysis methods are impractical
for large networks, where the volume of collected data is
continuously growing. Moreover, the uncertainty introduced
by subjective human assistance is unacceptable, since it may
generate a significant number of false positive detections.
4. Applying Model Order Selection to Honeypot
Data Analysis
Our method for MOS based honeypot data analysis
bascially consists in applying state of the art MOS schemes
to identify principal components of pre-processed aggregated
network flow datasets. Each principal component represents
a malicious activity and the number of such principal
components (obtained through MOS) represents the number
of malicious activities. In case this number is equal to zero, no
malicious activity is present and in case it is greater than zero,
there is malicious activity. Our objective in this paper is to
automatically estimate the number of principal components
(i.e. model order) of network flow datasets collected by
honeypots. In this section, we introduce our method in
details and the steps of data pre-processing necessary before
model order selection is performed on the final dataset.
It has been observed that the traffic generated by outstanding malicious activities targeting honeypot systems has significantly higher volumes than regular traffic and is also highly
correlated, being distinguishable from random traffic and background noise [2]. Due to these characteristics it is viable to
apply model order selection schemes to identify the number of
principal components which represent malicious activities in
network traffic captured by honeypot systems. Assuming that
all traffic directed to network honeypot systems is malicious
(i.e. generated by attempts of intrusion or malicious activities),
outstanding highly correlated traffic patterns indicate individual malicious activities. Hence, each principal component
detected in a dataset containing information on the network
traffic represents an individual malicious activity. Analysing
such principal components is an efficient way to estimate the
number of different hostile activities targeting the honeypot
system and characterizing them.
In order to estimate the number of principal components
(i.e. malicious activities) the application of model order
selection schemes arises naturally as an efficient method.
After an appropriate preprocessing of the raw network traffic
capture data, it is possible to estimate the model order of the
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dataset thus obtaining the number of malicious activities.
The preprocessing is necessary in order to aggregate similar
connections and network flows generated by a given malicious
activity. It is observed that, after applying the preprocessing
described in the previous section, groups of network flows
pertaining to the same activity (e.g. groups which represent
connections to and from the destination and source ports,
respectively) have high correlated traffic profiles, yielding
only one principal component. Thus, hostile activities which
generate multiple connections are correctly detected as a
single activity and not several different events.
Our method consists in applying RADOI with noise prewhitening, a state-of-the-art automatic model order selection
scheme based on the eigenvalues profile of the noise covariance
matrix, to network flow datasets after preprocessing the data
with the aggregation method described in the next sub-section.
RADOI with noise pre-whitening was determined to be the
most efficient method for performing model order selection of
this type of datasets through experiments with real honeypot
data where several classical and state-of-the-art MOS schemes
were evaluated (refer to Section VI for the results).
Since it is generally assumed that all traffic received
by network honeypot systems is malicious, the
model order obtained reflects the number of
significant malicious activities present in the
collected traffic, which are characterized by highly
correlated and outstanding traffic. In our approach,
the model order d obtained after applying the MOS
scheme is considered as the number of malicious
activities detected and the d highest dataset
covariance matrix eigenvalues obtained represent
the detected malicious activities. Further analysis
of these eigenvalues enables other algorithms or
analysts to determine exactly which ports were
targeted by the detected attacks [3].
D. Data Pre-Processing Model
Before performing model order selection on the collected
dataset it is necessary to transform it in order to obtain
aggregate network flow data which represents the total
connections per port and transport layer protocol. The
proposed preprocessing method considers an input of
network flow data extracted directly from log files generated
by specific honeypot implementations (e.g. honeyd [18]) or
from previously parsed and aggregated raw packet capture
data (such parsing may be easily performed via existing
methods [2]). It is possible to efficiently implement this
preprocessing method based on a cloud infrastructure,
providing nice scalability for large volumes of data [12].
Network flow data is defined as lines which represent the
basic IP connection tuple for each connection originated or
received by the honeypot system, containing the following
fields: time stamp, transport layer protocol, connection
status (starting or ending), source IP address, source port,
destination IP address and destination port.
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First, the original dataset is divided into n time slots
according to the time stamp information of each network
flow (n is chosen according to the selected time slot size).
Subsequently the total connections directed to each m
destination ports targeted during each time slot are summed
up. We consider that the total connections to a certain
destination port m during a certain time slot n is represented
as follows:
		
where xm(n) Є ℝ is the measured data in the port, x0m(n) Є ℝ is
the component related to the outstanding malicious activities
and nm(n) Є ℝ is the noise component, mainly consisting of
random connections and broadcasts sent to port m. Note
that in case that no significant malicious activity is present,
the traffic is mostly composed of port scans, broadcasts and
other random non-malicious network activities, for instance.
Therefore, the noise presentation fits well in (3).
In the matrix form, we can rewrite (3) as
			

		

Where X Є ℝMXN is the total number of connections directed to
M ports during N time slots. Particularly, if a certain port m has
not been targeted by outstanding malicious activities, the m-th
line of X0 is fulled with zeros. On the other hand, if a certain
i-th host is responsible for a malicious activity resulting in
connections to Pi ports, these ports have a malicious traffic S i Є
ℝPiXN highly correlated. Therefore, mathematically, X0 is given by
			

		

where
is a zero padding matrix, such that the product
Ji by Si inserts zero lines in the ports without significant
malicious activities. The total number of hosts with malicious
traffic is represented by d. In an extreme case, when each line
of Si has very high correlation, the rank of Si is 1. Therefore,
the rank of X0 is d which is also known in the literature as
model order or the total number of principal components,
representing the total number of outstanding malicious
activities detected in the honeypot dataset.
In order to represent the correlated traffic of the malicious
traffic, we assume the following model
Si = Qi S’i,

		

(6)

represents totally uncorrelated traffic and Qi
where S’i Є ℝ
Є ℝPiXPi is the correlation matrix between the ports. Note that
if the correlation is not extremely high, the model order d
represents the sum of the number of uncorrelated malicious
activities of all hosts which interacted with the honeypot
environment. Therefore, the model order d is at least equal to
the total number of malicious hosts.
PiXN

The correlation matrix of X defined in (4) is computed as
		
		

Rxx = E{XX T}
= R0xx + Rnn'

where E{.} is the expected value operator and Rnn = I Є ℝMxM
is valid for zero mean white noise, where
is the variance
of the noise samples in (3). Note that we assume that the
network flows generated by outstanding malicious activities
are uncorrelated with the rest of traffic.

Several model order selection schemes exist, each of them
with different characteristics which may affect their efficacy
when applied to network traffic data. In this section, we
present an overview of model order selection schemes and
propose the necessary modifications in order to apply those
schemes to malicious activity identification in honeypot
data.
Usually, model order selection techniques are evaluated by
comparing the Probability of Correct Detection or PoD (i.e.
the probability of correctly detecting the number of principal
components of a given dataset) of each technique for the type
of data that is being analysed, since the different statistical
distributions, noise and characteristics of specific datasets may
alter the functioning and accuracy of different MOS schemes
[4]. In other words, it is necessary to evaluate different MOS
schemes with different characteristics in order to determine
which MOS scheme is better suited for detecting malicious
activities in honeypot network flow data. In this sense, we
propose methods based on different schemes and evaluate
them in the experiments presented in the next section.
In Subsection V-A, we show a brief review of the 1-D
Akaike’s Information Criterion (AIC) [26], [6] and 1-D
Minimum Description Length (MDL) [26], [6], which are
classical MOS methods, serving as a standard for comparing
and evaluating novel MOS techniques and applications. Since
RADOI [20] is one of the most robust model order selection
schemes mainly for scenarios with colored noise, we propose
the RADOI together with a noise prewhitening scheme in
Subsection V-B.
Considering data preprocessed with the procedures
described in the previous section, our method proceeds to
performing model order selection of the dataset obtained.
Similarly to [2], we also apply the zero mean in the measured
sample. Therefore,
x zM = xm - xm , 		
m

xx

=  zM

, 			

where xx is an estimate of Rxx. In contrast to [4], we do
not apply the unitary variance reviewed in (1), since the
variance, which is the power of the components, is an useful
information for the adopted model order selection schemes.
The eigenvalue decomposition of

5. Model Order Selection Schemes

		

		

(8)

where the vector xi Є ℝ1xN has all temporal samples of network
flows directed to the port i, xi is the mean value, and x zMi
contains the zero mean temporal samples. Such procedure is
applied for each group of network flows directed to a single
port in order to obtain Xn zM. By applying (8), the assumption
that the samples have zero mean is fulfilled.
The techniques shown here are based on the eigenvalues
profile of the noise covariance matrix Rxx. Since the covariance
matrix is not available, we can estimate it by using samples
of the traffic. Therefore, we can approximate the covariance
matrix to the following expression

		

xx

xx

is given by

= EΛE ,

where Λ is a diagonal matrix with the eigenvalues λ1, λ2, ... , λα
with α = min(M, N) and the matrix E has the eigenvectors.
However, for our model order selection schemes, only the
eigenvalues are necessary.
E. 1-D AIC and 1-D MDL
In AIC, MDL and Efficient Detection Criterion (EDC)
[29], the information criterion is a function of the geometric
mean, g(k), and arithmetic mean, a(k), of the k smallest
eigenvalues of (10) respectively, and k is a candidate value for
the model order d.
In [5], we have shown modifications of AIC and MDL for
the case that M > N, which we have denoted by 1-D AIC and
1-D MDL. These techniques can be written in the following
general form
= argminJ(k)
where
		
(11)
J(k) = — N (α — k)log

( ) + p(k, N, α),
g(k)
a(k)

where represents an estimate of the model order d. The
penalty functions for 1-D AIC and 1-D MDL are given by
p(k, N, α) = k (2α — k) and p(k, N, α) =  k(2α — k) log (N)
respectively. According to [13] α = min[M, N], while according
to [21], we should use α = M, and 0 ≤ k ≤ min[M, N].
F. RADOI with Noise Prewhitening
The RADOI model order selection scheme is an empirical
approach [20]. Here we propose to incorporate the noise
prewhitening to the RADOI scheme in order to improve its
performance. In order to apply the noise prewhitening, first
samples containing only noise traffic are collected. Such noise
samples can be obtained from Mn ports where no significant
malicious activities are observed. In practice, we can select
the Mn ports with lowest traffic rates (i.e. ports which received
an insignificant number connections during the time span
observed, for example, less than 1 connection per minute).
By using the noise samples, we compute an estimate of the
noise correlation matrix
		

nn

=  zM

,

		

where N zM contains the zero mean noise samples computed
similarly as in (8). With nn, the noise prewhitening matrix
can be computed by applying the Cholesky decomposition
nn

= LL T, 		
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where L Є ℝMn xMn is full rank.
The noise prewhitening of X is given by
		

stack of different operating systems. It is also capable of
providing arbitrary network services and routing topologies
for an arbitrary number of virtual systems.

X pwt = L-1 X			

We compute the eigenvalues λ1, λ2, ... , λα of the covariance
matrix of X pwt and we apply them on the RADOI cost
function, which is given by
= argminRADOI(k)
		
k
		

where

Among other monitoring and management related data,
honeyd automatically generates network activity logs in the
form of network flow data as described in Section III-A. A
dataset comprised of such network flow logs is analysed in the
following experiments. For experimental purposes, the data
preprocessing model and the different model order selection
schemes were numerically implemented, providing accurate
results. However, the issues of efficiency [14], [10] and
scalability [12] for large volumes of data are not addressed,
which is left as subject for future works.

where
and α is given by
		
In [20], it is shown that RADOI outperforms the
Gerschgoerin disk estimator (GDE) criterion [27] in the
presence of colored noise, while its performance in the
presence of white noise is similar to the GDE criterion.
6. Simulations
In this section, we describe a series of experiments that
were performed in order to validate our proposed scheme for
detection of malicious activities in honeypot network traffic.
Throughout this section we consider a dataset collected at a
large real world honeypot installation. First, in Subsection
VI-B, we manually determine the number of attacks in the
experimental dataset and then analyse the data preprocessing
model. In Subsection VI-C, we compare the performance of
several model order selection schemes presented in Section
V, determining that RADOI with zero mean and noise prewhitening is the most efficient and accurate method for
analysing such data.
G. Experimental Environment
In the experiments presented in this section we consider
a dataset containing network flow information collected
by a large real world honeyd virtual network honeypot
installation. The reader is referred to [4], [6] in order to check
the performance of the MOS schemes for simulated data.
Extensive simulation campaigns are performed in [4], [6].
Honeyd is a popular framework which implements virtual
low interaction honeypots simulating virtual computer
systems at the network level [18]. The simulated information
system resources appear to run on unallocated network
addresses, thus avoiding being accessed by legitimate users. In
order to deceive network fingerprinting tools and honeypot
evasion methods, honeyd simulates the networking protocol
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Figure 1: Traffic over M different ports vs N time slots. Each time slot spans
10 minutes. The total amount of M ports and the total amount of N time slots
are 29 and 37, respectively.

H. Data model fitting based on collected data
It is necessary to manually analyse the experimental dataset
in order to obtain an accurate estimate of the number of attacks
that it contains. Notice that this manual analysis is not part of the
proposed method, which is completely automatic. The results
obtained in this analysis are merely utilized as a reference value
to be compared with the results obtained by the different MOS
schemes in the process of validating our automatic results.
Besides the number of connections per port, this manual
analysis takes into consideration common knowledge on
which services are mostly targeted in such attacks. First, we
are interested in obtaining summarized information on the
total number of connections per port. Thus, we evaluate our
proposed data preprocessing model, obtaining a preprocessed
summarized dataset from the original network flow data.
A time slot of 10 minutes is considered, with data collection
starting at at 2007-08-02-13:51:59 and spanning approximately
370 minutes (or 37 slots). During the data collection period
considered, network activities targeting 29 different TCP and
UDP ports were observed, thus yielding a preprocessed data
matrix X Є ℝMxN with M = 29 different ports and N = 37 time
slots, representing the total number of connections directed to
or originated from the M ports during each of the N time slots.
In Fig. 1, the preprocessed data matrix X is depicted, providing
graphical information on the traffic profiles. Although it is not
possible to distinguish all curves, notice that some ports have

outstandingly higher traffic while the traffic profile pertaining
to the rest of the ports are close to zero, behaving akin to noise.
Thus, we show that some traffic profile curves are significantly
higher than others due to the attacks directed at them. Once
again note that this is not part of the blind automatic method
proposed, serving only as a reference for our experiments.
According to Fig. 1, the traffic profiles of some ports clearly
indicate malicious activities and attacks. By manually analysing
the collected network flow data and visually inspecting the traffic
plot, it is possible to determine that a threshold of more than an
average of 100 connections per 10 minutes time slots to a certain
port during the observed time span indicates malicious activities.
Traffic profiles of less than an average of 100 connections per
10 minutes to a given port (or 0.17 connections per second)
are considerably less than the number of connections to the
highly attacked ports, being considered noise and not indicating
significant malicious activities. Therefore, we conclude that
outstanding malicious activities are observed on ports m = 1,
2, 7, 8, 12, 15, 20, that in Fig. 1 respectively correspond to the
following ports: TCP 1080, TCP 445, TCP 1433, TCP 135, TCP
8555, TCP 23293, and TCP 17850.
Further analysis of the traffic profile of each port indicates
that the pair of ports TCP 135 and TCP 23293 are destination
and source ports for the same connections respectively.
Therefore, their traffic profiles are almost identical, i.e.,
highly correlated. The ports TCP 445 and TCP 8555 are also
destination and source ports for a certain group of connections,
as well as the ports TCP 1433 and TCP 17850. The destination
ports of the pairs described before along with TCP port 1080 are
typically opened by commonly probed and attacked services,
which explains the intense activity observed and confirms
the hypothesis that the traffic directed to those ports actually
represents malicious activities.
Although a high level of network activity is observed in 7
different ports, 3 pairs have very highly correlated patterns and
for this reason can be considered as only 3 main components
(representing 3 different significant malicious activities
which, in this case, are easily identifiable as attacks to services
commonly present in popular operating systems and network
equipment). Hence, given the traffic profile in Fig. 1 we
conclude that the model order for the dataset being analysed in
the following experiments is equal to 4, since it is the number
of malicious activities or attacks identified after manually
analysing network data.
In Fig. 2, the traffic profile of all ports which received or
originated less than an average of 100 connections per time
slot is depicted. Notice that, once again, it is not possible to
distinguish the traffic profiles but this figure clearly shows
that traffic not generated by attacks behaves like random
noise. Thus, the traffic in those ports is considered noise
(generated by broadcast messages, faulty applications and
other random causes) and we consider, therefore, that it does
not characterize malicious activities. This analysis is not part of
the method proposed, serving only as reference for analysing
our experiments.

Based on the data model presented in Section 4, the data
shown in Fig. 2 is that of the noise components represented by
matrix N Є Mn xN. Note that since P1 = 7 and m= 1, 2, 7, 8, 12,
15, 20 , the zero padding matrix J Є MxP1 described in (5) which
indicates the ports with outstanding malicious activities has
j(i,k) = 1 only for the following values of (i, k) = {(1,1), (2,2) (7,3),
(8,4), (12,5), (15,6) (20,7)}, otherwise, j(i,k) = 0.

Figure 2: Noise traffic over Mn ports vs N time slots (Mn = 22 and
N = 37). This traffic profile represents noise which does not indicate
significant malicious activities.

We now compute the eigenvalues of the covariance matrix
of obtained from the preprocessed dataset depicted in Fig.
1 and the eigenvalues of the covariance matrix of obtained
from the noise only components of the preprocessed dataset
depicted in Fig. 2. The eigenvalue profiles of the covariance
matrices obtained from the full preprocessed dataset and the
noise only components of are depicted in Fig. 3 and in Fig. 4,
respectively. Comparing both eigenvalues profiles in log scale,
the eigenvalues in Fig. 4 which do not represent malicious
activities fit much better to the linear curve than the eigenvalues
which indicate outstanding malicious activities.1 In addition,
by visual inspection, it is possible to estimate the model order
in the malicious traffic in Fig. 3, which is clearly equal to 4
(as indicated by the break up in the linear eigenvalues profile,
which behaves as a super-exponential profile).

Figure 3: Malicious activity traffic plus noise eigenvalues profile compared
to the linear fit. Plot of the logarithm base 10 of the eigenvalues λi vs the
index i of the eigenvalues. The total of eigenvalues is α = min(M, N) = 29. The
covariance matrix is computed via obtained from the complete preprocessed
dataset shown in Fig. 1.

1 The exponential profile of the noise eigenvalues is a characteristic already
observed in the literature. [8], [19], [5]
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After analysing the eigenvalue profile in Fig 3, the raw
collected honeypot network activity logs and the traffic
profiles obtained in the preprocessed dataset it is possible
to consistently estimate the model order as 4. While the
traffic profile and the network activity logs indicate a high
level of network activity in certain ports, further analysis
of the collected data confirms that the connections to such
ports pertain to 4 significant malicious activities, since the
4 destination ports targeted are typically used by commonly
probed and attacked services. Furthermore, the break up in
the eigenvalue profile of the covariance matrix obtained from
the full preprocessed dataset also indicates that the model
order is 4. Therefore, we conclude that the model order of
the dataset used for the experiments proposed in this section
is equal to 4, and consider this value as the correct model
order for evaluating the accuracy of the several MOS schemes
tested in the remainder of this section.

Figure 4: Noise only eigenvalues profile compared to the linear fit. The total
of eigenvalues is α = min(Mn, N) = 22. The covariance matrix is computed via
obtained from the noise only preprocessed dataset shown in Fig. 2

As shown in this subsection, it may be possible to estimate
the model order by visual inspection, manually determining
the amount of malicious activities present in the dataset.
Note that it was necessary to correlate raw collected network
data, traffic profiles and information on common attacks in
order to verify the correctness of the estimated model order.
However, by visual inspection, the model order estimation
becomes subjective, i.e., the model order of a same eigenvalue
profile may vary for each person who inspects it, introducing
an unacceptable uncertainty in the malicious activity
identification process. Since the PoD of human dependent
MOS schemes varies uncontrollably, it is impossible to
guarantee a minimal probability of correctly detecting attacks
and an average false positive percentage. Moreover, for real
time applications and scenarios involving large quantities
of data, it is necessary to employ an automatic scheme to
estimate the model order.
I. Model order selection on the preprocessed
dataset
In several scenarios it is not possible to visually identify
the malicious traffic. However, in our data, this is possible.
Therefore, in Section VI-B, we estimate the amount of
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malicious traffic, i.e., the model order, through human
intervention. Once the model order is known for our
measured data from Section VI-B, we can apply our model
order selection schemes presented in Section V. In this
section, we verify the performance of these model order
selection schemes, determining that RADOI with zero mean
and noise pre-whitening is the most efficient and accurate
method for analysing such data.
First, the zero mean zero mean is applied to the preprocessed
dataset according to (8). After the application of zero mean (8)
in the dataset shown in Fig. 1, the total amount of connections
directed and originated from each port assumes negative
values, which have no physical meaning but affect the PoD of
several MOS schemes. The effect on the eigenvalues profile is
almost insignificant when comparing the pure preprocessed
dataset to the dataset after the application of zero mean.
However, the accuracy of the model order selection schemes
may vary when the zero mean is applied, even though it is
insignificant for visual inspection purposes.
Note that the eigenvalues profiles obtained for the noise
only and full dataset cases after applying the zero mean have
similar characteristics to the eigenvalues profiles obtained
for the preprocessed data before applying the zero mean,
in the sense that the eigenvalues which do not represent
malicious activities fit much better to the linear curve than
the eigenvalues which indicate outstanding malicious
activities. Moreover, it is also possible to clearly estimate the
model order as 4 by visual inspection of the signal plus noise
eigenvalues profile after zero mean.
Having preprocessed the original network flow dataset,
applied the zero mean in the noise only dataset and applied
the zero mean in the full dataset, we now proceed to actually
estimating the model order of the original dataset. In order to
evaluate each MOS scheme the model orders of both the full
dataset (containing both noise and outstanding traffic) and
the noise only dataset are estimated. In these experiments we
estimate the model order using the following MOS schemes:
1-D AIC [26], [6], 1-D MDL [26], [6], efficient detection
criterion (EDC) [29], Nadakuditi Edelman Model Order
selection scheme (NEMO) [21], Stein’s unbiased risk estimate
(SURE) [25], RADOI [20] and KN [11].
Finally, the model order of the complete dataset after
applying the zero mean is estimated, yielding the results
shown in Table I.
Table 1: Model order selection via the eigenvalues
of the covariance matrix of the signal plus noise samples.
AIC

MDL

EDC

SURE

RADOI

RADOI
w/ PKT

KN

NEMO

21

21

13

11

3

4

11

13

In Table I, note that RADOI with prewhitening returns
the correct estimation of the model order while the other
MOS schemes fail. In other words, RADOI correctly detects
the number of attacks in the analysed dataset. These results

validate our assumption that RADOI can successfully detect
attacks in network traffic flow data obtained in honeypot
systems, since it correctly estimates the model order as the
number of attacks present in the dataset. Hence, we conclude
that RADOI has the best performance in real world honeypot
network flow data analysis via PCA.

[2]

[3]

7. Conclusions
In this paper we presented a blind automatic method
for detecting malicious activities and attacks in network
traffic flow data collected at honeypot systems. First we
propose a dataset preprocessing model for network flow
data obtained by many honeypot systems and we verify the
validity of our approach through simulation results with real
log files collected at a honeypot system in operation at the
network of a large banking institution. Several model order
selection methods were experimented with the preprocessed
simulation data, showing that RADOI yields the best results
for this type of data.

[4]

Honeypot traffic flow data behaves like measurements in
signal processing, in the sense that if the traffic in honeypots
does not represent significant attacks, the eigenvalues of the
covariance matrix of the traffic samples have an exponential
profile, linear in log scale. On the other hand, if connections
are highly correlated (indicating significant malicious
activities), a break appears in the exponential curve of the
eigenvalues profile of the traffic samples covariance matrix.
This break in the exponential curve profile indicates the
model order which, in this case, represents the number of
significant malicious activities observed in the honeypot
data. The principal components and eigenvalues obtained
can also be further analysed for identifying the exact attacks
which they represent depending on which ports they are
related to.

[8]

Since it does not require previous collection of large
quantities of data nor adaptive learning periods, the solution
proposed in the present work is an interesting alternative
to classical honeypot data analysis methods, such as data
mining and artificial intelligence methods. Since it is solely
based on the correlation between network flows, it is capable
of automatically detecting attacks in varying volumes of
honeypot traffic without depending on human intervention
or previous information. Thus, it eliminates the need for
attack signatures and complex rule parsing mechanisms. As
a future work, we point out further experimentation with
other model order selection schemes in order to obtain an
attack detection method that yields correct results even when
malicious activities are not present in the analysed dataset
(i.e. yield model order equal to zero).

[13]

[5]
[6]
[7]

[9]
[10]
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[12]
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Abstract — This paper compares positive results of searching for
MSN conversations in real cases at SETEC/DPF/MA, obtained
with WMM 0.2.0 and MSN_Extractor script in EnCase 6.18. This
script extracts conversations obtained with an EnCase search for
content compatible with MSN protocol messages.
Keywords— Conversation; MSN; search; carving, WMM, EnCase.
Resumo - Serão apresentados casos reais periciados no Setor
Técnico Científico da Polícia Federal no Maranhão (SETEC/
DPF/MA) em que foram obtidos resultados positivos com a
busca de conversas do MSN através das ferramentas WMM 0.2.0
e do script MSN_Extractor no EnCase 6.18. Este script extrai as
conversas após busca no EnCase de palavras-chave com conteúdo
compatível com mensagens do protocolo MSN. Os resultados são
confrontados neste artigo.
Palavras-chave— Conversas; MSN; busca; carving, WMM,
EnCase.

1. INTRODUÇÃO
Ferramentas para busca de conversas de bate-papo são
utilizadas pelos peritos de informática sempre que os casos em
que eles estão envolvidos demandem busca por mensagens
deste tipo de conversação, que é um meio de comunicação
muito utilizado por usuários da Internet, inclusive criminosos
que atuam utilizando a Internet como meio para suas fraudes.
Na Polícia Federal (PF) do Brasil foi desenvolvida uma
ferramenta chamada WMM que possui duas versões
diferentes:
•
•

WMM 0.2.0 [1], para buscar conversas do Windows
Live Messenger, ou simplesmente MSN, a partir da
sua versão 8.0.
WMM 2009 [2], para Windows Live Messenger 2009.

Neste trabalho, foi utilizada a versão WMM 0.2.0, porque
foi ela que encontrou os vestígios de conversas do MSN nos
materiais testados. Durante este artigo, esta versão do programa
será referenciada simplesmente por WMM. Ele realiza
opcionalmente a técnica de carving para busca de fragmentos
deixados pelo protocolo MSN. Essa técnica é importante
porque as conversas de MSN não são gravadas no disco do
usuário por padrão, sendo comum identificar conversas apenas
em forma de fragmentos encontrados pela técnica de carving.

Uma segunda ferramenta que permite programar a busca
por padrões compatíveis com as conversas do protocolo
MSN é o software EnCase. Depois de localizadas, podem-se
extrair essas conversas para um formato legível e agrupadas
por usuário. Uma programação desta extração de conversas
para arquivos foi desenvolvida pelo Perito Criminal Federal
Rogério Dourado (SETEC/BA), em formato de script do
EnCase, denominado MSN_Extractor [3], transcrito no
ANEXO I. Esse script utiliza como universo o resultado de
uma busca (Search Hits) do EnCase por padrões de mensagens
de entrada e de saída do MSN, que deve ser realizada sobre
todas as entradas e registros do caso. É possível utilizar o
EnCase para realizar previamente a recuperação de arquivos
apagados - Recover Folders (não é carving, mas recuperação
de arquivos apagados na área de clusters não alocados [4])
para incrementar o universo de arquivos para a busca por
bate-papo.
Esse trabalho apresenta o resultado das duas ferramentas
WMM e EnCase/MSN_Extractor na busca de conversas do
MSN em discos rígidos (HDs) periciados no SETEC/DPF/
MA. Verificou-se que há semelhanças de resultado entre elas,
no entanto não foram obtidos resultados iguais. A análise do
universo de arquivos utilizados na busca orienta a explicação
para as diferenças encontradas.
Na Seção II são listados os materiais que foram utilizados
nos experimentos e é apresentada a metodologia de trabalho,
incluindo a preparação dos materiais e a utilização de cada
ferramenta, com exemplos de resultados obtidos. Na Seção
III são apresentados e analisados os resultados obtidos, que
levam às conclusões presentes na Seção IV.
2. Exames E Metodologia
A. Identificação dos materiais utilizados
Na Tabela I é apresentada a identificação junto com uma
descrição dos materiais que foram periciados e passaram pelas
duas ferramentas de busca de conversas de bate-papo, cujos
resultados serão apresentados na Seção III – Resultados. É
informado também o número do Laudo relativo à perícia de
cada material, que pode ser acessado pelos Peritos Criminais
Federais através do sistema interno de Criminalística. Esses
materiais são todos referentes a uma mesma apreensão.
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TABELA I – Materiais utilizados
Material
Descrição
Laudo
Um disco rígido
1. 1011/2010- (HD) de 500 GB e
012/2011-SETEC/
SETEC/SR/DF sistema Windows
SR/DPF/MA
XP SP 3.
Um notebook com
2. 1049/2010um HD de 100 GB 124/2011-SETEC/
SETEC/SR/DF
e sistema Windows
SR/DPF/MA
XP.
Um disco rígido
3. 936/2010(HD) de 320 GB e
128/2011-SETEC/
SETEC/SR/DF
sistema Windows
SR/DPF/MA
XP SP 3.
Um disco rígido
4. 1012/2010- (HD) de 250 GB e
139/2011-SETEC/
SETEC/SR/DF sistema Windows
SR/DPF/MA
XP SP 3.
Um disco rígido
5. 1014/2010- (HD) de 80 GB e
144/2011-SETEC/
SETEC/SR/DF sistema Windows
SR/DPF/MA
XP SP 3.
Um disco rígido
6. 1015/2010- (HD) de 250 GB e
163/2011-SETEC/
SETEC/SR/DF sistema Windows
SR/DPF/MA
XP SP 3.
Verificou-se a versão do Windows através do arquivo
“software” que se encontrava na pasta “C:\WINDOWS\
system32\config” e foi aberto utilizando o programa Mitec
Windows Registry Recovery, seção Windows Instalation.

B. Preparação do material para o WMM
As informações do material periciado (Tabela 1)
foram duplicadas por meio dos equipamentos Solo III
Forensics (Software Version 2.0.10.8f) ou Forensic Dossier
(Software:V1.19RCx3), gerando arquivos imagens de
tamanho 2GB e extensão iniciando por “.001”. Outra forma
de duplicação utilizada foi conectando o material ao sistema
de análise através de interface USB protegida contra escrita
via software Windows 7 SP1 e utilização do software FTK
Imager 3.0.0.1442 com a opção de compressão “9” para
geração dos arquivos imagens do tipo “.E01”.
Em seguida, para utilização com o WMM, as imagens
de cada material foram montadas utilizando o software
AccessData® FTK® Imager 3.0.0.1442, nas opções: Mount
Type: Physical and Logical, Mount Method: Block Device/
Writable. Após ter a unidade de disco montada, abre-se
o programa WMM 0.2.0 para configuração das opções de
busca. A interface do programa, com todas as opções de
configuração, é ilustrada na Fig.1. Nessa interface, informase a unidade de disco para a busca e deve-se confirmar ou
alterar as informações sugeridas para alguns diretórios
na unidade de busca, como, por exemplo, Documents and
Settings e Local Settings a respeito de Configuração do
Windows ou Received Files para Configuração do WLM
(MSN). Para solicitar a realização de carving, é preciso
digitar “0” (Carve all disk) no campo Max chat logs to carve,
em destaque na Fig. 1.

Fig. 1. Interface do programa WMM 0.2.0.
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C. Preparação do material no EnCase
Para utilização com o EnCase, as imagens equivalentes aos
materiais foram acrescentadas a um caso, através da opção
File/Add Raw Image, Image Type: Disk, e selecionadas para
inclusão todos os arquivos das imagens de um material, do
último até o primeiro, de extensão “.001”. No caso de imagem
do tipo “.E01”, ela foi aberta junto com o EnCase após duplo
clique sobre o arquivo E01 no Windows Explorer.
Após o EnCase abrir o material, ele faz a busca por
arquivos perdidos (Lost Files) e, na sequência, solicitou-se a
recuperação de arquivos apagados, através do clique com o
botão direito do mouse sobre letra indicativa da unidade de
disco e escolha da opção Recover Folders. Feito isso, foram
acrescentadas as duas palavras-chave que representam as
assinaturas de mensagens de saída e de chegada do MSN:
•
•

Outcoming
MSN:

MSG #+ [A-Z] #+[^\x0D\x0A]+

MSG [a-z#~_\.!\#$%\^&\*\(\)\Incoming MSN: ]+@[a-z#_\-]+\.[a-z#_\-\.]{2,3} [^\
x0D\x0A]+

Essas duas palavras-chave devem ser criadas com a opção
de GREP marcada e devem ser em seguida selecionadas para
a busca, conforme ilustrado na Fig. 2.

compatíveis com as palavras-chave, conforme ilustrado na
Fig. 3.

Fig. 3. Janela de busca do EnCase.

As mensagens resultantes da busca são apresentadas na aba
Search Hits (Fig. 4). Havendo resultados nesta aba, deve-se
acionar o script MSN_Extractor que processará o resultado
disponível nos Search Hits para arquivos texto contendo as
mensagens, conforme explicado na Seção D a seguir.
O acionamento do script é feito através do clique duplo no
mesmo, que se encontra na aba EnScript, conforme destacado
na Fig. 4. Antes o arquivo do script deve ser copiado no
diretório EnScript do EnCase.

Fig. 4. Exemplo de resultado da busca do EnCase (Search Hits) e localização
do script MSN_Extractor na aba EnScript.

D. Exemplo do resultado das ferramentas

Fig. 2. Exemplo no EnCase da criação e seleção das palavras-chave da busca.

Em seguida, aciona-se a busca (menu Tools/Search)
sobre todas as entradas do caso, à procura das mensagens

O WMM apresenta seu resultado em forma de arquivos
html, sendo sua saída como a exemplificada na Fig. 5. Para
os materiais utilizados, não houve recuperação de Usuários
de MSN e suas listas de contatos. As mensagens recuperadas
são apresentadas agrupadas em dois tipos: Conversações
entre usuários não identificados e Conversações extraídas
do protocolo MSN, que neste trabalho serão chamadas
de conversas recuperadas sem carving e com carving,
respectivamente.
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o qual o usuário se conectou ao MSN, conhecido como MSN
Passport.
As mensagens encontradas pelo WMM através de
carving possuem a identificação apenas de um participante,
informado na coluna Origem da Tabela III, onde os e-mails
foram modificados. Cada usuário identificado por um
e-mail diferente na coluna Origem foi contado como usuário
remetente de mensagens. Nesse caso da Tabela III, são
contados cinco usuários rementes.

Fig. 5. Exemplo da saída do WMM em arquivo index.html.

Seguem, nas Tabelas II e III, exemplos dos dois tipos de
mensagens recuperadas pelo WMM:
•
•

Carved Não   –   mensagens extraídas diretamente
dos arquivos deixados pelo MSN nos diretórios do
Windows, sem carving e
Carved Sim – mensagens obtidas pela busca do tipo
carving na partição montada, contendo as pastas de
usuários do Windows.

TABELA II – Exemplo de mensagens recuperadas pelo
WMM sem utilização de carving (Carved Não)
MensaCarved
Data
Hora
De
Para
gem
Não
30/9/2009 11:10:29 Mulher Doura bom dia
Não

13/10/2009 22:15:52 Ramos

Lilo

Não

26/10/2009 15:03:48

Bis

Goiás

23
Como
anda o
jogo?

Os diálogos encontrados pelo WMM sem a utilização de
carving possuem a identificação de remetente e destinatário
da mensagem. Essa informação é apresentada nas colunas
“De” e “Para” da Tabela II, onde os nomes foram modificados.
Entretanto, dentre os participantes de cada mensagem, não
é possível identificar qual estava conectado pelo programa
MSN do computador analisado, se era o remetente ou o
destinatário da mensagem. Consequentemente, no resultado
das buscas do WMM sem carving não é possível identificar
separadamente as mensagens que saíram do computador.
Para agrupar os resultados dessa busca com fins de comparar
com os resultados da outra ferramenta, nesses casos foram
contados apenas o número de remetentes diferentes presentes
na coluna De. No exemplo da Tabela II, são contados três
usuários remetentes de mensagens.
Observou-se também que as identificações dos
participantes dos diálogos correspondem aos apelidos
utilizados no programa de conversação e não ao e-mail com
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TABELA III – Exemplo de mensagens recuperadas pelo
WMM através de carving (Carved Sim)
DesCarved
Origem
Mensagem
tino
Sim b@hotmail.com
- eu nao sei pq
Sim n@hotmail.com
- vou te explicar
Sim n@hotmail.com
- Ok
h_2009@hotmail.
Sim
- p mim
com
to ligando aqui ele ja ta
Sim c@hotmail.com
na bola
Sim ?
- kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sim ?
- Tudo
h_2009@hotmail.
- p mim
Sim
com
Sim a@hotmail.com
- Com certeza
Sim ?
- Tudo
Algumas das mensagens são apresentadas com uma
interrogação (“?”) no campo de Origem. Para efeito de
comparação do resultado das ferramentas, essas mensagens
foram contadas separadamente como mensagens que saíram
do computador. Foram observadas muitas mensagens
repetidas no resultado da recuperação e cada uma delas foi
contada apenas uma vez. Por exemplo, para a Tabela III, são
contadas duas mensagens que saíram do computador.
Já no caso do script de busca MSN_Extractor, executado
no EnCase, o resultado é apresentado em forma de arquivos
texto contendo os diálogos recuperados, sendo criados:
•

•

um arquivo para cada usuário do MSN identificado
como remetente de mensagem, onde o nome do
arquivo é o e-mail do usuário e o conteúdo são as
mensagens desse usuário; e
um arquivo para todas as mensagens que saíram
do computador analisado,
chamado de “outgoing”.
Na Fig. 6 é apresentado
um exemplo de arquivos
resultantes do script MSN_
Extractor, onde os e-mails
foram modificados. Neste
Fig. 6. Arquivos contendo mensagens
MSN recuperadas pelo Script MSN_
Extrator/EnCase.

caso de exemplo, existem seis arquivos cujos nomes são
e-mails e para efeito de comparação de resultados, são
contados, portanto, seis usuários remetentes de mensagens.
Já na Fig. 7, é apresentado o conteúdo do arquivo outgoing.
txt, de onde são contadas as mensagens que saíram do
computador, sem considerar as duplicatas, que também
foram observadas no resultado desta ferramenta, em número
nem sempre igual ao recuperado pelo WMM. Neste exemplo,
são contadas cinco mensagens que saíram do computador.

Fig. 9. Remetentes de mensagens do MSN recuperados pelo WMM com
a distinção entre o resultado sem carving (Carved: Não) e com carving
(Carved: Sim).
Fig. 7. Conteúdo de um arquivo outgoing.txt de exemplo contendo
mensagens que saíram do computador.

A forma de apresentação dos resultados do script MSN_
Extractor é semelhante aos resultados das mensagens
recuperadas por carving pelo WMM, pelas seguintes
coincidências:
•
•

Identificação de apenas um dos dois participantes de
uma mensagem;
Identificação do remetente de mensagem pelo
e-mail utilizado no MSN e não pelo apelido, que é
recuperado pelo WMM nas buscas sem carving;
Apresentação de uma mesma mensagem repetidas
vezes.

•

•

Mensagens que saíram do computador – contou-se
o número de mensagens originadas no computador
analisado, ou seja, mensagens de saída. Nos
materiais utilizados neste trabalho, as ferramentas
não recuperaram o usuário do MSN que enviou cada
uma dessas mensagens de saída.
Total de mensagens recuperadas – contou-se o número
total de mensagens que cada uma das ferramentas
recuperou, tanto as mensagens dos usuários
remetentes de mensagens, como as mensagens que
saíram do computador.

3. Resultados

Ambas as ferramentas apresentaram em seus resultados
várias mensagens repetidas. Elas foram contadas apenas
uma vez. Os resultados do WMM consideram a soma das
mensagens ou remetentes encontrados pelas buscas sem
carving e com carving.

Para efeito de comparação das duas ferramentas, os
resultados obtidos foram categorizados em três tipos:

Os resultados das recuperações de Usuários remetentes de
mensagens são ilustrados na Fig. 8.

•

•

Usuários remetentes de mensagens – contou-se
o número de usuários que tiveram mensagens
recuperadas pelas ferramentas;

Na Fig. 9 é apresentada a quantidade de remetentes de
mensagens do MSN que foram recuperadas apenas pelo

Fig. 8. Remetentes de mensagens do MSN recuperados pelo WMM e pelo
MSN_Extractor/EnCase.

Fig. 10. Mensagens de saída recuperadas pelo WMM e MSN_Extractor/
EnCase.
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WMM, mostrando a participação do WMM sem carving e
com carving para o resultado total obtido por esta ferramenta.
Na Fig. 10 são apresentados os resultados da contagem
apenas de Mensagens que saíram do computador.
Uma consideração sobre o resultado da Fig. 10 é que as
mensagens recuperadas pelo WMM sem carving não foram
contadas nas Mensagens que saíram do computador, por não
ser possível identificar no seu resultado as mensagens de
saída separadamente, conforme explicado anteriormente na
Seção II.D.
Na Fig. 11 é apresentado o total de mensagens que o WMM
e que o MSN_Extractor/EnCase recuperaram.

Fig. 11. Total de mensagens recuperadas pelo WMM e MSN_Extractor/
EnCase.

Pelos resultados obtidos, observou-se que as duas
ferramentas atuam diferentemente sobre os materiais.
Na Tabela IV, são mostradas as áreas analisadas por cada
ferramenta em busca de conversas do MSN.
TABELA IV – Atuação das ferramentas sobre os materiais
WMM

EnCase

Arquivos conhecidos deixados pelo MSN na
área de usuários do Windows.
Áreas livres do disco, utilizadas pelo carving.
Todas as entradas de arquivos, incluindo
aquelas recuperadas por Recover Folders em
áreas não alocadas (Unallocated Clusters).

No caso do EnCase, foram encontrados resultados (Search
Hits) em arquivos como pagefile.sys (arquivo de paginação
do Windows), que pode não ser coberto pelo WMM. Nesse
arquivo, podem ter sido encontradas as mensagens a mais que
o MSN_Extractor/EnCase recuperou no caso dos materiais 2
e 4 na Fig. 11.
Por outro lado, dos casos em que o WMM encontrou
mais remetentes ou mais mensagens, esse resultado pode ter
sido graças à sua capacidade de interpretação dos arquivos
deixados pelo MSN, como é o caso dos materiais 3 e 5 na Fig.
11, onde o WMM Sem Carving encontrou, respectivamente,
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três e duas mensagens a mais do que o MSN_Extractor, que
só encontrou uma mensagem em cada material, a mesma
encontrada pelo WMM com carving.
Além dos resultados já apresentados, em três dos materiais
foram encontrados arquivos xml contendo gravações de
conversas do MSN, no formato de quando este é configurado
para gravar as conversações. Por exemplo, um diretório
correspondente ao usuário MSN continha arquivos
nomeados com a identificação de cada um dos contatos do
usuário, no formato <QuickName + Passport_ID>.xml, onde
o atributo QuickName é basicamente o e-mail do contato,
sem o domínio [1]. Entretanto, essas conversas estavam
gravadas em diretórios de backup e não faziam parte do MSN
instalado nos computadores. Por isso, não foram encontradas
pelo WMM, nem pelo MSN_Extractor/EnCase porque este
só recupera os traços do protocolo eventualmente gravados
no computador quando o MSN se conecta ao servidor da
Microsoft pela porta 80, devido a um firewall, por exemplo
[3].
Devido a esses achados, sugere-se utilizar as ferramentas
de análise forense, como EnCase ou FTK, para análise de
arquivos xml ou, mais especificamente, para busca do arquivo
de folha de estilos Messagelog.xsl, que identifica a presença e
favorece a leitura do conteúdo dos arquivos xml, encontrados
geralmente na mesma pasta. Recomenda-se também procurar
por arquivos HTML, que podem conter as gravações de
conversas quando o “Messenger Plus!” está instalado. Por fim,
sugere-se testar o WMM 2009 mesmo quando o WMM 0.2.0
encontrou resultado, para o caso de haver mais de uma versão
do MSN instalada. Esse software encontrou usuários MSN e
sua lista de contatos em um dos materiais examinados.
4. Conclusão
Pelos resultados obtidos, apesar de haver coincidência
entre as mensagens recuperadas pelas duas ferramentas, nem
sempre seus resultados foram iguais. Portanto, não é possível
recomendar o uso de uma das ferramentas em detrimento da
outra, porque houve casos em que o WMM 0.2.0 encontrou
mais mensagens que o MSN_Extractor no EnCase, como
também houve casos em contrário, onde o MSN_Extrator
teve um melhor desempenho.
ANEXO I – script msn_extractor
/*
Antes rodar este script é necessário executar uma busca (GREP)
pelas seguintes palavras chaves:
Outcoming MSN: MSG #+ [A-Z] #+[^\x0D\x0A]+
Incoming MSN: MSG [a-z#~_\.!\#$%\^&\*\(\)\-]+@[a-z#_\-]+\.
[a-z#_\-\.]{2,3} [^\x0D\x0A]+
Os arquivos com as mensagens recuperadas serão gravados na
pasta MSN sob o diretório do caso.
Qualquer dúvida: rogerio.rdsj@dpf.gov.br
*/

class MainClass {
typedef String[] StringArray;
StringArray command;
String outPath;
void Main(CaseClass c) {
outPath = c.Path().GetFilePath()+”\\MSN\\”;
StringArray command(0, 0);
LocalMachine.CreateFolder(outPath);
int i = 0;
forall (SearchHitClass hit in c.SearchHitRoot()) {

//Console.WriteLine(“<<<”);
Tokenizer(“\r\n”,content,lines);
if(lines.Count()>=5){
for(int i=4;i<lines.Count();i++){
msg = msg + lines[i].SubString(1,lines[i].GetLength()-1) +
“\r\n”;
}
}
return msg;
}
void writeToFile(String msg, String from){
LocalFileClass lf();
if(isEmail(from)){
if (lf.Open(outPath+from+”.txt”,FileClass::APPEND)){
lf.SetCodePage(CodePageClass::UTF8);
lf.Write(“>> “+ msg);
}
}else{
if (lf.Open(outPath+”outgoing.txt”,FileClass::APPEND)){
lf.SetCodePage(CodePageClass::UTF8);
lf.Write(“ >> “+ msg);
}
}
lf.Close();
}

if (!hit.IsFolder()) {
if ((hit.KeywordName()==”Incoming MSN”) || (hit.
KeywordName()==”Outcoming MSN”)){
//Console.WriteLine(“Hit Offset:” + hit.FileOffset() + “
Length:” + hit.Length());
//Console.WriteLine(“Hit Preview:” + hit.Preview());
//Console.WriteLine(“Hit KeywordName:” + hit.
KeywordName());
//Console.WriteLine(“Hit Text:” + hit.HitText());
EntryClass e = hit.GetEntry();
//if (e)
//Console.WriteLine(“Hit Entry:” + e.FullPath());
Tokenizer(“ “,hit.HitText(),command);
if(command.Count()==4){
int payload = int::Convert(command[3], int::DECIMAL);
String content = getPacketContent(hit,e,payload);

}

}

}

if(isMessage(content)){
String msg = extractMessage(content);
//Console.WriteLine(“Mensagem: “ + msg);
writeToFile(msg,command[1]);
}

}
}
Console.WriteLine(“Arquivos gravados em “ + outPath);

String getPacketContent(SearchHitClass hit, EntryClass e, int
payload){
EntryFileClass ef();
uint opts = 0;
String msg;
if (ef.Open(e, opts)) {
ulong pos = hit.FileOffset() + hit.HitText().GetLength() + 2;
ef.Seek(pos);
ef.SetCodePage(CodePageClass::UTF8);
ef.ReadString(msg,payload);
ef.Close();
}
return msg;
}

bool isMessage(String content){
int length = content.GetLength();
uint index = content.Find(“Content-Type: text/plain”,0,length);
if((index<length) && (index!=-1)) { return true; }
else {return false; }
}
bool isEmail(String str){
int length = str.GetLength();
uint index = str.Find(“@”,0,length);
if((index<length) && (index!=-1)) { return true; }
else {return false; }
}
String extractMessage(String content){
StringArray lines(0, 0);
String msg = “”;
//Console.WriteLine(“>>>”);
//Console.WriteLine(content);

}

void Tokenizer(String delimiter,String txt,StringArray array){
uint start = 0;
uint length = txt.GetLength();
uint index = txt.Find(delimiter, start, length);
uint count = 0;
uint size = 0;
while(true){
if((index>length) || (index==-1))
index = length;
count++;
array.SetCount(count);
String token = txt.SubString(start,index-start);
array[count-1] = token;
start = index + 1;
index = txt.Find(delimiter, start, length);
if((index==length) || (start>length))
break;
}
}
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Uma Nova Abordagem em Apreensão de
Computadores
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Abstract — Since the popularization of data encryption
techniques, use of virtual machines and cloud computing, the
practice of turning computers off and seize them for later dead
analysis in laboratory, common until recently, has become quite
reckless. Volatile data present on running computers or otherwise
data protected through user passwords, may contain essential
data to the investigated case elucidation, that will be lost in case
of system shutdown. The modern recommendation in cases of
computers search and seizure is to extract volatile data and to
make a logical acquisition from password protected areas that are
visible while the computer is still running, before shutting down
the system and performing the traditional seizure.
Key-words — Seizure, forensic, volatile, investigation, capture.
Resumo — A partir da popularização do uso de criptografia,
máquinas virtuais e computação em nuvens, a prática de
desligar os computadores e apreendê-los para análise posterior,
em laboratório, comum até pouco tempo, tornou-se bastante
temerária. Dados voláteis presentes no computador ligado,
ou dados protegidos de alguma forma através de senhas de
usuário, podem conter dados imprescindíveis à elucidação do
caso investigado, que serão perdidas em caso de desligamento
do sistema. A moderna recomendação em casos de busca e
apreensão de computadores é a de realizar uma coleta de dados
voláteis e de dados lógicos de áreas protegidas por senha que
estiverem visíveis enquanto o computador ainda estiver ligado,
antes do desligamento da máquina para apreensão tradicional.
Palavras-chave—Apreensão;
captura.

forense;

voláteis;

investigação;

1. introdução
Os procedimentos de busca e apreensão de materiais de
informática vêm sofrendo drásticas mudanças nos últimos
tempos. A abordagem tradicional, que consiste em retirar o
cabo de energia da máquina suspeita, com a apreensão de todo
o material para análise posterior, em laboratório, pode trazer
grave comprometimento da investigação, levando à perda
irreversível de dados. Com o uso cada vez mais frequente
de criptografia, de máquinas virtuais, e de armazenamento
remoto de dados, o desligamento precoce da máquina
examinada pode causar a perda imediata e irreversível das
informações nela contidas [1].
Desligar o computador através de seu cabo de energia
produz menos alterações nas evidências armazenadas no
disco rígido, mas, por outro lado, tende a destruir uma
quantidade significativa de evidências voláteis.

Coletar dados digitais em um sistema já desligado traz a
vantagem de tornar a sobrescrita acidental ou modificação de
dados praticamente impossível. Por outro lado, não permite
a aquisição de dados voláteis, que são perdidos durante o
processo de desligamento do sistema. Além disso, há outras
situações em que a recuperação de dados permanentes
também é praticamente inviabilizada. É o caso, por exemplo,
do uso de criptografia, quando só é possível recuperar as
informações com o uso da senha de acesso correta [2].
Um dos princípios mais importantes ligados à informática
forense é o Princípio da Troca, de Locard (Locard´s Exchange
Principle), segundo o qual a simples passagem do tempo pode
provocar mudanças em um sistema de informática ativo.
Isto ocorre devido a processos em execução, dados gravados
ou apagados da memória, conexões de rede sendo criadas
ou finalizadas, e assim por diante [3]. O uso adequado de
ferramentas de coleta de dados pelo Perito, embora agravem
esta situação, não adicionam nenhuma evidência ao sistema.
Todas essas pequenas alterações não produzem grandes
consequências no sistema como um todo e podem ser
explicadas posteriormente, através do exame minucioso
e detalhado do material coletado. As modificações são
produzidas pela interação das ferramentas com o sistema
operacional do Windows, interferindo apenas com os arquivos
do sistema operacional, não acarretando nenhuma mudança
importante no conteúdo dos dados salvos no sistema [4].
Os princípios fundamentais que norteiam a extração de
dados em sistemas ligados orientam as seguintes condutas [5]:
•
•
•
•
•
•
•

Devem-se coletar todos os dados que serão perdidos
ao desligar o sistema;
Devem-se coletar primeiramente os dados mais
voláteis, deixando os menos voláteis para o final;
Os dados devem ser coletados no menor tempo
possível e levando em conta a sua importância;
Os dados coletados devem permanecer disponíveis
para futuras análises, se necessárias, e os exames
realizados devem ser tão repetíveis quanto possível;
Deve-se manter a integridade dos dados coletados;
As ferramentas de coleta devem capturar os dados de
forma fidedigna;
As ações realizadas em cada caso em particular
devem ser relevantes e específicas o caso.

A memória RAM é chamada volátil porque os dados
são perdidos quando a máquina é desligada. A grande
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importância em se coletar a memória RAM antes de desligar
o computador suspeito é que nela podem ser encontradas
informações de grande interesse para a condução da análise
posterior, ou mesmo no processo investigatório, como por
exemplo [4]:
•
•
•
•
•
•
•

Processos em execução;
Lista de comando executados;
Senhas em texto claro;
Versões decifradas de dados criptografados;
Mensagens instantâneas;
Endereços IP;
Malwares.

A sequência de atos recomendada está ilustrada na Figura
1. Se o computador estiver desligado, deve assim permanecer e
deve ser apreendido para exames posteriores, em laboratório.
Se estiver ligado, deve ser verificado se está bloqueado e se a
senha está disponível. Se o acesso ao sistema não for possível,
o equipamento deve ser desligado e apreendido para perícia
em momento posterior.

2. CADEIA DE CUSTÓDIA
Quando há necessidade de intervir em sistemas ligados,
todos os passos devem ser bem documentados, de preferência
incluindo fotografias e filmagens dos procedimentos e do
estado do material periciado e apreendido. Deve ser garantida
a integridade dos arquivos resultantes da coleta, normalmente
através de uma função unidirecional de resumo (hash), na
presença de pelo menos duas testemunhas, incluindo-se os
valores resultantes no Auto de Busca e Apreensão.
A cadeia de custódia trata dos procedimentos que buscam
garantir a idoneidade das evidências através da descrição e
documentação detalhada de como a evidência foi encontrada e
de como foi tratada dali por diante. Todo o procedimento deve
ser documentado de tal maneira, que fique registrado onde,
quando e por quem a evidência foi descoberta, manipulada,
coletada e armazenada. Quando a evidência passa para a
responsabilidade de outra pessoa, este fato, com todos os
detalhes envolvidos, incluindo número de lacres e outros
procedimentos de segurança, deve ser também cuidadosamente
documentado [6].
As funções de hash relacionam um arquivo de entrada de
tamanho variável a um valor de saída de tamanho fixo, que
serve como autenticador [7]. Alguns exemplos de algoritmos
utilizados são MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384 E SHA-512
[8]. Sua característica marcante é que é muito difícil encontrar
dois arquivos de entrada que produzam o mesmo resultado
na saída, e, a partir da saída, é computacionalmente inviável
encontrar a entrada.
3. METODOLOGIA PARA APREENSÃO DE
COMPUTADORES
Os procedimentos de coleta devem ser tão detalhados
quanto possível, minimizando a necessidade de tomada de
decisões durante o procedimento da apreensão. Além disso,
os procedimentos da cadeia de custódia devem ser claramente
documentados [6].
Após ter o local de apreensão sob controle, o Perito
Criminal, na presença de duas testemunhas, deve fazer
um reconhecimento do ambiente, a fim de localizar os
equipamentos de informática, verificando se está ligado e se
está conectado a outros equipamentos.
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Figura 1. Metodologia proposta para apreensão de computadores.

Se o equipamento estiver ligado e acessível, devem ser
realizados procedimentos de coleta de dados voláteis. A seguir,
deve ser verificado se existe algum volume criptografado,
e, no caso de estar acessível, deve ser efetuada uma cópia
lógica dos dados nele contidos. Deve também ser verificado
se se trata de uma máquina virtual, caso em que também
deve ser realizada a cópia lógica dos arquivos do sistema. A
seguir, o equipamento deve ser desligado e apreendido para
continuação dos exames em laboratório.
4. COLETA DE DADOS VOLÁTEIS
Dados voláteis podem ser definidos como qualquer dado
que deixe de existir quando o computador é desligado, não
sendo possível recuperá-lo posteriormente [1].
As ferramentas de captura de dados voláteis devem
ser capazes de extrair e preservar de forma sistemática e
automática, os dados de um sistema de informática ligado,
produzindo o mínimo de alterações possíveis no sistema.
A RFC 3227 [6] traz um exemplo de ordem de coleta, em
um sistema de informática típico, partindo dos dados mais
voláteis para os menos voláteis:
•
•

Registros e memória cache;
Tabela de roteamento, Tabela de processos e memória
física;

•
•
•

Sistemas de arquivos temporários;
Conexões remotas;
Topologia de rede.

As ferramentas preferencialmente utilizadas para a coleta
são as de linha de comando, que são mais leves, comprometem
menos recursos da máquina alvo, e facilitam a automação
através de arquivos batch [9].
Existem diversas ferramentas voltadas para resposta a incidentes e segurança na Tecnologia da Informação (TI). Um
dos problemas de se utilizar estas ferramentas isoladamente
está no fato de que o usuário tem que lembrar todos os comandos e parâmetros para executar as ferramentas corretamente em linha de comando. Após, o investigador terá que
consolidar os resultados de forma a realizar seu relatório. Assim, para utilizar estas ferramentas em todo o seu potencial,
é necessário agregá-las em um aplicativo que as execute de
forma automática e na ordem correta, atendendo aos princípios forenses relacionados, e salvando os resultados de forma
integrada e lógica em um arquivo, para análise posterior.
A solução para este problema está em utilizar um framework que integre e automatize a execução das ferramentas necessárias. Dessa forma, diminui-se o risco de erro por
esquecimento de alguma ferramenta específica para coletar
determinado dado, ou pelo uso das ferramentas na ordem
incorreta, permitindo a coleta mais rápida e correta de todos
os dados, na sequência ideal. Algumas soluções existentes incluem o COFEE [10] (Computer Online Forensic Extractor),
desenvolvido pela Microsoft, o WFT [11] (Windows Forensics Toolchest), desenvolvido pela Fool Moon Software & Security, e o Live Response, desenvolvido pela E-fense [12].
A maioria das ferramentas de captura de dados voláteis
utilizadas pelas soluções de integração existentes é
disponibilizada gratuitamente na internet. As principais
fontes são a Nirsoft [13] e a Sysinternals [14], que possuem
diversos utilitários genéricos. O “MDD” é uma ferramenta
específica para captura de memória física, disponibilizada
pela Mantech [15].
A Tabela 1 apresenta algumas das ferramentas gratuitas para
coleta de dados voláteis, com resumo de suas funcionalidades,
desenvolvidas pela Nirsoft [13].
Tabela 1. Exemplos de ferramentas da Nirsoft.

Ferramenta

Funcionalidade
Lista
os
dispositivos
USB
USBDeview
conectados
Recupera páginas acessadas pelo
IEHistoryView
Internet Explorer
páginas acessadas pelo
MozillaHistoryView Recupera
Mozilla Firefox
páginas acessadas pelo
ChromeHistoryView Recupera
Google Chrome
Recupera últimos termos
MyLastSearch
pesquisados
Mostra detalhes de chamadas e
SkypeLogView
mensagens do Skype

A Tabela 2 apresenta algumas das ferramentas gratuitas para
coleta de dados voláteis do pacote Sysinternals, com resumo
de suas funcionalidades, disponibilizadas pela Microsoft [14].
Tabela 2. Exemplos de ferramentas da Sysinternals.

Ferramenta
Handle
ListDLLs
PsFile
PsInfo
PsList
PsLoggedOn

Funcionalidade
Recupera relação de processos com
arquivos e pastas abertos
Recupera DLLs carregadas no sistema
Exibe os arquivos abertos remotamente
Recupera informações sobre o sistema
Exibe os processos em execução
Verifica quais usuários estão ativos

A Jadsoftware [16] desenvolveu o EDD (Encrypt
Disk Detector), ferramenta de linha de comando, grátis,
com capacidade de diagnosticar a presença de volumes
criptografados pelos programas TrueCrypt, PGP, Safeboot
e Bitlocker. A Figura 2 apresenta uma tela de saída do
aplicativo, onde é possível verificar que foi detectada a
presença de criptografia no drive “M”.
Para detecção de máquinas virtuais VWware, pode
ser utilizada a ferramenta ScoopyNG, desenvolvido e
disponibilizado pela Trapkit [17]. A Figura 3 apresenta
uma tela de saída do aplicativo, confirmando a presença de
máquina virtual VWware.
Outra ferramenta bastante útil, apesar de não ser de
linha de comando, também disponibilizada para download
gratuito, é o “FTK Imager Lite” [18], que permite, entre
outras diversas funcionalidades, executar cópia lógica do
sistema e dos registros, e capturar a memória física.
Assim, o Perito pode criar seu próprio conjunto de ferramentas para captura de dados voláteis, integrando e automatizando a sua execução, através de um arquivo batch.
Não devem ser utilizados executáveis da máquina suspeita,
já que podem ter sido alterados pelo investigado. Além de
coletar as informações para análise posterior, pode ser útil
fazer uma rápida análise dos arquivos coletados, ainda durante o procedimento de busca e apreensão. A análise pode
ser manual, verificando o conteúdo dos arquivos coletados,
mas o ideal é que esta análise seja também automatizada.
Através de mecanismos relativamente simples, podem ser
incluídos pequenos testes no arquivo batch de coleta. Com
o auxílio das ferramentas strings [14] e grep [19], pode ser
feita uma busca nos arquivos texto coletados a partir da saída das ferramentas edd e ScoopyNG, por exemplo, mostrados nas Figuras 2 e 3, respectivamente, que identifiquem
a presença de criptografia ou máquina virtual. Da mesma
forma, pode ser feita uma busca no arquivo texto de saída
da ferramenta PsList, que mostra os arquivos em execução
no sistema, onde também podem ser verificados indícios de
criptografia ou máquina virtual. Estes testes ainda no local
de busca, com a máquina ligada, podem ser muito úteis no
auxílio à tomada de decisão, quanto a coletar dados lógicos
do sistema ou não, antes de desligá-lo para apreensão.
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Encrypted Disk Detector v1.1
Copyright (c) 2009 Jad Saliba
http://www.jadsoftware.com
// This program comes with no guarantee or warranty.
All risk is assumed by the user. //
* Checking physical drives on system... *
PhysicalDrive0, Partition 1 --- OEM ID: NTFS
PhysicalDrive1, Partition 1 --- OEM ID: NTFS
* Completed checking physical drives on system. *
* Now checking logical volumes on system... *
Drive A: appears to be a virtual disk
- possibly a TrueCrypt or PGP encrypted volume
Drive C: is located on PhysicalDrive0, Partition #1.
Drive D: is a CD-ROM/DVD device (#0).
Drive E: is located on PhysicalDrive1, Partition #1.
Drive M: appears to be a virtual disk
- possibly a TrueCrypt or PGP encrypted volume
* Completed checking logical volumes on system. *
Figura 2. Resultado da execução do aplicativo EDD.

::

::

ScoopyNG - The VMware Detection Tool
Windows version v1.0
::

::

[+] Test 1: IDT
IDT base: 0xffc18000
Result : VMware detected
[+] Test 2: LDT
LDT base: 0xdead4060
Result : VMware detected

Para a captura de dados voláteis podem ser utilizadas
soluções desenvolvidas por terceiros, trazendo as
limitações de custo de aquisição e dificuldades de
atualização e adaptação às necessidades da perícia. As
soluções disponíveis capturam uma grande quantidade de
informações, nem sempre necessárias ao caso concreto,
trazendo assim uma invasão adicional desnecessária ao
sistema analisado.
O perito pode criar seu próprio conjunto de ferramentas
de captura de dados voláteis, todas disponíveis gratuitamente na Internet, integrando e automatizando-as através de um
arquivo batch. As vantagens desta solução são a ausência
de custo de aquisição e a oportunidade de coletar somente
as informações julgadas necessárias pelo perito para o caso
concreto em análise. Além disso, pode incluir alguns testes
para detecção de criptografia ou máquina virtual, que irão
auxiliá-lo na tomada de decisão durante a apreensão, que
deve ser rápida e precisa, com o mínimo possível de alteração do sistema alvo.

O presente trabalho resultou dos estudos realizados
durante o mestrado em Engenharia Elétrica, na área
de concentração Informática Forense e Segurança da
Informação, ainda em curso na Universidade de Brasília, com
o apoio do Departamento de Polícia Federal e recursos do
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania –
PRONASCI, do Ministério da Justiça.

[+] Test 4: STR
STR base: 0x00400000
Result : VMware detected
[+] Test 5: VMware “get version” command
Result : VMware detected
Version : Workstation
[+] Test 6: VMware “get memory size” command
Result : VMware detected
[+] Test 7: VMware emulation mode
Result : Native OS or VMware without emulation mode
(enabled acceleration)
tk, 2008
[ www.trapkit.de ]

No cenário atual, a melhor forma de busca e apreensão de
itens relacionados a sistemas informatizados deve incluir a
coleta dos dados voláteis, cópia lógica do disco rígido, quando
necessário, e apreensão física dos equipamentos para análise
tradicional em laboratório.
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[+] Test 3: GDT
GDT base: 0xffc07000
Result : VMware detected

::
::

a recuperação de valiosas informações que de outra maneira
poderiam ser perdidas.
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Abstract — In computer forensic analysis, hundreds of thousands
of files are usually analyzed. Most of the data available in these
files consists of unstructured text that are hard to be analyzed by
human beings. In this context, the use of automated techniques,
based on text mining, is of great relevance. In particular, clustering
algorithms can help to find new, useful, and potentially actionable
knowledge from text files. This work presents an approach that
applies document clustering algorithms to forensic analysis of
computers seized in police investigations. It was carried out a
comparative study of three hierarchical clustering algorithms –
Single Link, Complete Link and Average Link – when applied to five
textual databases derived from real cases. In addition, it was used
the Silhouette relative validity index for automatically estimating
the number of groups. To the best of our knowledge, studies of this
nature, especially considering the use of hierarchical algorithms
and the automatic estimation of the number of clusters, have not
been reported in the literature about computer forensics. This
study can thus serve as a starting point for researchers interested in
developing further research in this particular application domain.
In brief, the experiments performed show that the algorithm
Average Link provided the best performances. This study also
presents and discusses several practical results for both researchers
and practitioners of computer forensic analysis.
Keywords — Computer Forensics; data clustering; text mining.
Resumo — Em análises periciais de computadores, usualmente
são examinados centenas de milhares de arquivos. Grande parte
dos dados contidos nesses arquivos é constituída por texto não
estruturado, cuja análise por parte dos peritos é difícil de ser
realizada. Nesse contexto, o uso de métodos automatizados de
análise baseados na mineração de textos é de grande interesse.
Particularmente, algoritmos de agrupamento podem facilitar
a descoberta de conhecimentos novos e úteis nos textos sob
análise. Assim, este trabalho apresenta uma abordagem para
aplicar agrupamento de documentos em análises periciais de
computadores apreendidos em operações policiais. Para ilustrar
tal abordagem, foi realizado um estudo comparativo de três
algoritmos hierárquicos de agrupamento de dados (Single Link,
Complete Link e Average Link) aplicados a cinco bases de dados
textuais provenientes de investigações reais. Adicionalmente,
foi utilizado o índice de validade relativo Silhueta para estimar
automaticamente o número de grupos. Este trabalho estuda
algoritmos hierárquicos de agrupamento, ainda não abordados
pela literatura sobre Computação Forense. Além disso, estudos
relacionados encontrados na literatura se mostram mais limitados
do que o estudo aqui apresentado, especialmente ao se considerar
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que este trabalho considera a estimativa automática do número de
grupos. Nesse contexto, o presente estudo poderá servir como ponto
de partida para aqueles interessados em desenvolver pesquisas
neste domínio de aplicação específico. Os experimentos realizados
mostram que o algoritmo hierárquico Average Link proporcionou
os melhores resultados. Este estudo também apresenta e discute
diversos resultados práticos mais específicos que podem ser
úteis para pesquisadores e praticantes de análises forenses
computacionais.
Palavras-chave — Computação Forense; agrupamento de dados;
mineração de textos.

1. Introdução
Estima-se que o volume de dados no universo digital
aumentou de 161 hexabytes em 2006 para 988 hexabytes
em 2010 [1] – aproximadamente 18 vezes a quantidade de
informação presente em todos os livros já escritos – e continua
crescendo de forma exponencial. Essa grande quantidade de
dados tem impacto direto na área da Computação Forense,
que pode ser definida como uma área de conhecimento
interdisciplinar que combina elementos da ciência da
computação e do direito para coletar e analisar dados de
sistemas computacionais para produzir provas admissíveis
judicialmente. No domínio de aplicação específico aqui
estudado, as análises periciais de computadores envolvem
examinar centenas de milhares de arquivos por computador,
excedendo a capacidade de análise e interpretação dos
vestígios por parte do perito e tornando imprescindível o
uso de métodos automatizados de análise dos repositórios
de dados sob exame. Nesse contexto, o uso de métodos de
mineração de dados, com ênfase na descoberta de padrões
de conteúdo nos arquivos, é promissor, pois pode contribuir
para uma melhor organização dos dados por assunto e,
consequentemente, para a descoberta de informações novas e
úteis para as investigações. É importante ressaltar que a maior
parte (cerca de 80%) dos dados de empresas e organizações,
que frequentemente são objeto de exames periciais, se
constitui de dados não estruturados [1], formados em
grande parte por texto em linguagem natural. Assim, é muito
promissora a utilização de métodos de mineração de dados
textuais [2] nos exames periciais. Em particular, métodos

para agrupamento de dados textuais são de grande interesse
para a perícia computacional, conforme será apresentado
neste artigo.
Métodos para agrupamento (clustering) de dados têm como
objetivo induzir grupos (clusters) de dados, de tal forma que
objetos pertencentes ao mesmo grupo sejam mais semelhantes
entre si do que objetos pertencentes a grupos distintos [3].
Algoritmos de agrupamento são normalmente utilizados
em análises exploratórias de dados, nas quais se dispõe de
pouco ou nenhum conhecimento sobre os dados [4]. Esse é
precisamente o caso encontrado em exames periciais. Nesse
tipo de aplicação, bases de dados formadas por objetos com
rótulos de classes usualmente não estão disponíveis, pois não
se conhece, a priori, as classes de documentos que poderiam
ser encontradas. Mesmo assumindo que se disponha de uma
base de dados rotulada, obtida a partir de perícias anteriores,
há poucas chances de que as mesmas classes (possivelmente
aprendidas anteriormente por um classificador, num
processo de aprendizado supervisionado) continuem
sendo válidas para novas amostras de dados, obtidas a
partir de outros computadores e vinculados a processos de
investigação diferentes. Mais precisamente, a probabilidade
de que os dados seriam oriundos de diferentes populações
seria alta, o que inviabilizaria a inferência estatística a
partir de modelos existentes. Nesse contexto, algoritmos
para aprendizado não supervisionado são promissores. Em
particular, documentos previamente desconhecidos, mas
com mesmo padrão de conteúdo, poderiam ser alocados
no mesmo grupo, dessa forma, facilitando a análise dos
documentos presentes em computadores apreendidos. Nesse
sentido, o perito poderia, após analisar alguns documentos
de grupos diferentes, descartar grupos contendo documentos
irrelevantes e concentrar a análise nos grupos contendo
documentos relevantes. Em outras palavras, o agrupamento
de documentos pode evitar o exame de todos os documentos
individualmente e, no pior caso, o perito ainda poderia
optar por analisá-los em sua totalidade. Assim, a adoção da
abordagem pericial baseada em agrupamento de documentos
pode melhorar a eficiência do processo de análise pericial
de computadores apreendidos, conforme será discutido em
maiores detalhes no presente artigo.
Este trabalho investiga uma abordagem baseada em
agrupamento de dados para aperfeiçoar análises periciais de
computadores. Considerando que métodos para agrupamento
de dados têm sido estudados há décadas, e que a literatura
sobre o assunto é extensa, optou-se por escolher um conjunto
de (três) algoritmos para verificar a viabilidade da abordagem
proposta. Particularmente, foram comparados os algoritmos
hierárquicos Single Link, Complete Link e Average Link [6].
Dessa forma, pode-se também comparar os desempenhos
relativos desses algoritmos ao serem aplicados para analisar
conteúdos de arquivos em computadores apreendidos. Todos
os algoritmos foram avaliados em bases de dados textuais
obtidas a partir de cinco casos reais de perícia realizados na
Polícia Federal. A fim de tornar a análise comparativa entre os
algoritmos mais realista do ponto de vista prático, foi utilizado

um índice de validade relativo – Silhueta [5] – para estimar
o número de grupos automaticamente a partir dos dados. É
importante notar que o número de grupos é um parâmetro
crítico de vários algoritmos e é normalmente desconhecido
a priori. Não foram encontrados na literatura estudos
sobre algoritmos de agrupamento hierárquicos aplicados à
Computação Forense, nem sobre a estimativa automática do
número de grupos. Essa característica do estudo realizado
é, portanto, uma contribuição importante deste artigo, cujas
demais seções estão organizadas como segue. A próxima
seção aborda trabalhos relacionados, enquanto que a Seção
3 descreve resumidamente os algoritmos de agrupamento
utilizados. A Seção 4 reporta a avaliação experimental
realizada e, finalmente, a Seção 5 apresenta as principais
conclusões derivadas do trabalho realizado.
2. Trabalhos relacionados
Existem poucos trabalhos na literatura reportando o uso
de técnicas de agrupamento de dados para Computação
Forense. Essencialmente, a maioria dos trabalhos adota
alguns algoritmos clássicos para agrupamento de dados
- e.g., Expectation-Maximization (EM) para aprendizado
não supervisionado de mistura de gaussianas, K-means,
Fuzzy C-means (FCM) e redes neurais do tipo mapas autoorganizáveis (Self Organizing Maps - SOM). Esses algoritmos
possuem propriedades bem conhecidas e são amplamente
usados na prática. Mais especificamente, o algoritmo
particional K-means e o de partições sobrepostas FCM
podem ser vistos como casos particulares do EM. Algoritmos
do tipo SOM, por sua vez, em geral apresentam bias indutivo
semelhante ao K-means.
Em [8] redes neurais artificiais do tipo SOM foram
usadas no agrupamento de arquivos para auxiliar a tomada
de decisão dos peritos e tornar o processo de análise mais
eficiente. Os arquivos foram agrupados com base nas suas
datas de criação, extensões e horários de criação. Em [9] foi
proposto o uso de algoritmos do tipo SOM para agrupar
tematicamente os resultados de buscas por palavras chave
obtidos durante exames periciais. A hipótese subjacente é
que o agrupamento dos resultados aumentaria a eficiência
do processo de recuperação da informação, pois não seria
necessário a revisão de todos os documentos encontrados
pelo usuário. Um ambiente integrado de mineração de
e-mails para análises periciais, utilizando algoritmos de
classificação e agrupamento, foi apresentado em [10].
Posteriormente, foi proposta a extração de características
de estilos de escrita de um conjunto de e-mails anônimos
para posterior agrupamento das mensagens por autor [11].
Foram avaliadas várias combinações de características, como
léxicas, sintáticas, estruturais e específicas de domínio, e três
algoritmos de agrupamento (K-means, Bisecting K-means e
EM). Agrupamento de dados de e-mails para fins perciais
também foi discutido em [12], no qual foi aplicado uma
variante do algoritmo K-Means baseada em funções do
tipo Kernel. Os resultados dessa aplicação foram analisados
subjetivamente, e os autores concluíram que os resultados são
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interessantes e úteis do ponto de vista de uma investigação, pois
proporcionam uma visualização geral dos dados, separados
por assunto, sem a necessidade de se analisar individualmente
o conteúdo de todos os arquivos. Mais recentemente, um
método para inferir regras de associação a partir de dados
forenses, supostamente fáceis de serem compreendidas por
policiais e outros especialistas de domínio, foi descrito em
[13]. O método é baseado no algoritmo de agrupamento
probabilístico FCM. Os autores afirmam que foram obtidas
regras de associação muito boas, mas foi difícil de gerar um
significado semântico intuitivo para algumas das relações de
pertinência, o que pode prejudicar a compreensão das regras
por parte dos especialistas de domínio.
Todos os trabalhos reportados na literatura assumem
que o usuário determina, a priori, o número de grupos
(clusters) a serem obtidos. Evidentemente, tal parâmetro
é de difícil escolha em situações práticas. No caso dos
algoritmos hierárquicos, tal parâmetro não precisa ser
determinado previamente. Além disso, essa limitação prática
pode ser contornada pelo uso de métodos que basicamente
aplicam determinado algoritmo de agrupamento de dados
(e.g., K-Means) múltiplas vezes, variando-se a quantidade
de grupos, e, a partir do conjunto de partições obtidas,
escolhem, de acordo com algum critério numérico, a melhor
partição dentre aquelas obtidas [14]. O presente trabalho faz
uso de tais métodos que permitem estimar automaticamente
o número de grupos a partir dos dados, facilitando o trabalho
do perito, que, na maior parte das situações, dificilmente
saberia estimar, a priori, o número de grupos presente em
determinada base de dados. Além disso, surpreendentemente,
a literatura não faz menção ao uso de algoritmos clássicos de
agrupamento hierárquicos aplicados ao domínio de aplicação
aqui abordado. O presente estudo considera tais algoritmos
clássicos.
3. Pré-processamento e algoritmos
Antes da aplicação dos algoritmos e métodos de
agrupamento de dados nas bases textuais, foi necessário
realizar um pré-processamento dos documentos. Nessa
etapa, foram eliminadas palavras sem significado semântico
útil (stopwords), como artigos e preposições, e foi utilizado
um algoritmo de radicalização (stemming) para palavras
da Língua Portuguesa. Foi adotada então uma abordagem
estatística tradicional para minerar textos. Nessa abordagem,
os documentos são representados em um modelo de espaço
vetorial [15], no qual cada documento é representado
por um vetor que contém as frequências das ocorrências
das palavras. Utilizou-se também de uma técnica de
redução de dimensionalidade – Term Variance (TV) [16]
– para aumentar a eficácia e eficiência dos algoritmos de
agrupamento. A TV seleciona os atributos (palavras) com
maiores variâncias de frequência nos documentos. Para a
aplicação dos algoritmos de agrupamento, foi utilizada
uma medida de distância entre os documentos baseada
no cosseno entre vetores [15] e usualmente utilizada em
aplicações de mineração de textos:
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(1)
onde xi representa o i-ésimo documento da coleção de textos. Os algoritmos de agrupamento baseados na medida de
dissimilaridade definida na Eq. (1) são aplicados às bases
de dados. Este trabalho aborda uma categoria de algoritmos clássicos de agrupamento de dados, denominados algoritmos hierárquicos. Os algoritmos hierárquicos fornecem um conjunto de partições aninhadas [4], usualmente
representadas sob a forma de uma estrutura hierárquica
denominada dendrograma. Um algoritmo hierárquico
aglomerativo pode ser descrito genericamente pelos seguintes passos [6]:
1.
2.
3.
4.

o número de grupos atual. Comece com
e calcule a respectiva a matriz de distâncias;
, um grupo qualquer. Faça
Seja
tal que
e descarte o grupo ;
e atualize
na
Faça
matriz de distâncias;
.
Repita os passos 2 e 3 até obter

Seja

onde N representa o número de objetos da base. O conceito
difere de acordo com
de distância entre dois grupos
o algoritmo hierárquico utilizado. A seguir, são apresentadas
dos algoritmos usados neste trabaas definições de
lho [6]:
•

Single Link (SL):
(2)

i.e., a distância entre dois grupos é a distância mínima entre
dois objetos pertencentes a grupos diferentes. Esse algoritmo
induz grupos contíguos, baseados nas adjacências entre
os objetos, podendo assumir formas variadas. Entretanto
é sensível a outliers e grupos pouco separados, podendo
provocar encadeamento ou mistura entre os grupos [3];
•

Complete Link (CL):
		

(3)

i.e., a distância entre dois grupos é a distância máxima entre
dois objetos pertencentes a grupos diferentes. Essa distância
induz grupos de formas globulares. Ela é menos sensível
a presença de outliers, porém tende a dividir grupos de
diâmetros similares [7];
•

Average Link (AL):
(4)

i.e., a distância entre dois grupos é a distância média
entre pares de objetos pertencentes a grupos diferentes.
Essa distância representa uma abordagem intermediária
entre as duas anteriores (SL e CL). Também induz
grupos hiperesféricos, é menos sensível à presença
de outliers e tende a formar grupos com diâmetros
similares [7];

Em relação ao método para estimativa automática do número
de grupos, K, foi utilizado o índice de validade relativo
denominado Silhueta [5], o qual apresentou resultados muito
bons num estudo recente [14]. A Silhueta pode ser definida
da seguinte forma: seja a a distância média de um objeto x
a todos os outros objetos pertencentes ao seu grupo e seja b
a distância média de x a todos os objetos do grupo vizinho
mais próximo. Então, a Silhueta individual do objeto x é
definida por:
(5)
Caso o objeto seja o único elemento do seu grupo
(singleton), arbitrariamente atribui-se o valor “zero” para
sua Silhueta [5]. A Silhueta (global) do agrupamento é dada
pela média das Silhuetas de todos os objetos. O método
para estimativa automática do número de grupos utilizado
consiste em avaliar todas as partições aninhadas fornecidas
por determinado algoritmo de agrupamento hierárquico –
uma para cada valor de K – sendo escolhida a partição com
maior valor de Silhueta.
4. Experimentos
4.1. Bases de dados
Nos experimentos realizados, foram utilizadas cinco bases
de dados textuais obtidas a partir de cinco investigações
reais. Cada base de dados foi obtida a partir de um disco
rígido diferente, sendo selecionados todos os documentos
não duplicados com extensões “doc”, “docx” e “odt”.
Posteriormente, o texto plano dos documentos foi extraído
para que pudessem ser aplicados os métodos de mineração
de textos. Conforme detalhado na Seção 4.2, a medida de
avaliação utilizada pressupõe a existência de uma partição
de referência para cada base de dados. Entretanto, como
partições de referência dificilmente estão disponíveis em
bases provenientes de investigações reais, elas foram definidas
manualmente por um especialista de domínio, através da
inspeção do conteúdo dos documentos. As bases de dados
contêm quantidades variadas de documentos (N), grupos (K),
atributos (D), singletons (S) – grupos unitários – e número de
documentos por grupo (#), conforme reportado na Tabela 1.
Tabela 1 – Propriedades das bases de dados utilizadas.

Base
A
B
C
D
E

N
37
111
68
74
131

K
23
49
40
38
51

D
1744
7894
2699
5095
4861

S
12
28
24
26
31

# Maior Grupo
3
12
8
17
44

4.2. Medida de avaliação
Do ponto de vista científico, o uso de partições de
referência para avaliar algoritmos de agrupamento de dados
é considerado o procedimento mais principiado. Nesse caso,
as partições de referência são normalmente obtidas a partir

de dados gerados sinteticamente, de acordo com alguma
distribuição de probabilidades. Do ponto de vista prático, tais
partições de referência são usualmente empregadas para se
escolher um determinado algoritmo de agrupamento que seja
mais apropriado para determinada aplicação, ou para calibrar
seus parâmetros. Nesse caso, uma partição de referência
é construída por um especialista de domínio e reflete as
expectativas que ele tem sobre os grupos que deveriam ser
encontrados numa determinada amostra da base de dados.
Nesse sentido, o método de avaliação experimental utilizado
neste trabalho se baseia no índice de validação externo Ajusted
Rand Index (ARI) [17], o qual mede a correspondência entre
a partição P obtida por um algoritmo de agrupamento e uma
partição de referência R. Mais formalmente, o ARI∈[0,1] é
definido como:
(6)
onde a é o número de pares de objetos pertencentes ao mesmo
grupo em P e em R, b é o número de pares de objetos pertencentes ao mesmo grupo em P e a grupos diferentes em R, c é o
número de pares de objetos pertencentes a grupos diferentes
em P e ao mesmo grupo em R e d é o número de pares de objetos pertencentes a grupos diferentes em P e em R.
3.2. Resultados e discussões
De um modo geral, o algoritmo hierárquico Average Link
(AL) apresentou os melhores resultados, tanto em relação à
média de ARI, quanto em relação ao seu desvio padrão, o que
indica uma maior consistência e estabilidade de resultados,
conforme pode ser observado na Tabela 2. Note que valores
de ARI próximos de 1 indicam que a partição obtida é
bastante aderente à partição de referência. O algoritmo
Complete Link (CL) apresentou desempenho muito próximo
ao Average Link. Entretanto, o algoritmo Single Link (SL)
obteve um desempenho relativamente inferior aos outros
dois algoritmos hierárquicos, principalmente nas bases
A e B. Isso pode ter sido provocado pela sensibilidade do
Single Link à presença de outliers, que podem ocasionar um
encadeamento de objetos durante o agrupamento, mesclando
grupos diferentes [3] quando eles não são bem separados.
Tabela 2 – Valores de ARI e desvio padrão obtidos pelos algoritmos

Algoritmo
AL
CL
SL

Base
A
0,94
0,94
0,54

Base
B
0,83
0,76
0,63

Base
C
0,89
0,89
0,90

Base
D
0,99
0,98
0,98

Base
E
0,90
0,90
0,88

Média
0,91
0,89
0,79

0,06
0,08
0,19

Em relação ao índice de validade relativo Silhueta,
utilizado para a estimativa automática do número de grupos,
foram obtidos resultados muito promissores, conforme pode
ser observado na Tabela 3. Mais especificamente nas bases
de dados A, C e D, a Silhueta obteve estimativas de K muito
próximas do número de grupos da partição de referência para
os algoritmos hierárquicos Average Link e Complete Link. Mas
note que nem sempre melhores estimativas do número de
grupos correspondem a valores mais altos de ARI, conforme
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pode ser observado nos resultados para as bases C e E nas
Tabelas 2 e 3.
Tabela 3 – Números de grupos estimados pela Silhueta para cada base e
algoritmo

Cluster

Informação

C8

1 estatuto de clube de investimento
1 termo de adesão a clube de investimento

Algoritmo

Base A
(K=23)

Base B
(K=49)

Base C
(K=40)

Base D
(K=38)

Base E
(K=51)

C9

2 modelos de registro de movimentação maior
que R$ 100k

AL

24

60

43

36

32

C10

8 comprovantes de operações cambiais de
compra e venda

C11

2 avisos de corretora sobre horário de
expediente

C12

3 modelos de etiquetas

CL

24

63

43

35

30

SL

19

77

47

41

56

De um ponto de vista prático, vários resultados interessantes
foram obtidos em nosso estudo. Em todas as bases de dados
utilizadas, as melhores partições foram formadas na sua
maior parte por grupos contendo ou documentos relevantes
ou documentos irrelevantes. Por exemplo, na base de dados
A, o algoritmo AL obteve uma partição dos dados formada
por alguns singletons e por outros 11 grupos de documentos,
cujos conteúdos estão descritos na Tabela 4, e na base de
dados C, o algoritmo AL também obteve uma partição dos
dados formada por alguns singletons e por outros 15 grupos
de documentos, cujos conteúdos estão descritos na Tabela 5.
Tabela 4 - Amostra das informações dos grupos encontrados na base A

Cluster

Informação

A1

02 documentos de licença e ajuda de software

A2

02 orçamentos de manutenção de veículo

A3

02 Documentos de Arrecadação de Receitas
Federais

A4

02 propostas de renovação de seguros

A5

02 relatórios de serviço de manutenção em
embarcação

A6

02 propostas de venda de condicionador de ar

A7

03 recibos de pagamento

A8

02 panfletos sobre fragmentadoras de papel

A9

02 modelos de etiquetas da empresa

A10

03 modelos de envelope da empres

A11

02 documentos provenientes de SPAM

Tabela 5 – Amostra das informações dos grupos encontrados na base C

Cluster

Informação

C1

3 documentos em branco

C2

4 permissões para transações bancárias

C4

2 listas de alimentos

C3

2 informativos sobre salário-maternidade

C5

1 aviso sobre operações cambiais
1 lista de documentos para atualização de
cadastro

C6

2 documentos de ratificação de operações
cambiais

C7

1 modelo de ficha cadastral de corretora de
valores
1 modelo de contrato com a corretora
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C13

1 aviso sobre horário de expediente
1 recibo de cheque

C14

2 relatórios diários de compra e venda de
câmbio

C15

2 documentos de exemplo de aplicativo de
escritório

Por questões de confidencialidade dos dados, não podem
ser reveladas informações mais detalhadas sobre os grupos
obtidos. Entretanto, pode ser mencionado que, nessas duas
investigações reais de crimes financeiros, foram obtidos
grupos contendo apenas documentos relevantes, tais
como os grupos C10, C14 e C2 na base C e A3 e A7 na base A.
Também foram obtidos grupos contendo apenas documentos
irrelevantes, como o grupo C12 na base C e o grupo A11 na
base A. Assim, o agrupamento de documentos se mostra
eficaz em separar os documentos sob análise em grupos
de documentos relevantes e grupos irrelevantes para a
investigação. Nesse sentido, o perito poderia se concentrar
inicialmente em analisar documentos representativos de
cada grupo e, a partir dessa análise preliminar, eventualmente
decidir pelo exame detalhado dos demais documentos de
cada grupo em questão. Num cenário mais prático e realista,
no qual especialistas de domínio (e.g., peritos criminais) são
escassos e dispõem de tempo limitado, é razoável assumir que,
após encontrar um documento relevante (e.g., em uma busca
por palavras-chave), o perito poderia priorizar a análise dos
outros documentos pertencentes ao grupo do documento
encontrado, pois é provável que tais documentos também
sejam relevantes para a investigação. Assim, o agrupamento
de documentos se apresenta muito útil em análises periciais
de computadores, ajudando os peritos a conduzir os exames
de uma forma mais eficiente, focando nos documentos mais
relevantes, sem precisar inspecionar todos os documentos
individualmente.
Finalmente, uma característica desejável dos algoritmos
hierárquicos que os tornam particularmente interessantes
durante um exame pericial é a visualização resumida dos
dados na forma de um dendrograma. Em um dendrograma,
o nó raiz representa o conjunto completo de dados, enquanto
as folhas representam cada objeto individual. Um nó interno
representa um grupo formado pela união de dois grupos,
unitários ou não. A altura de um nó interno é proporcional à
distância entre os dois grupos que ele une. Essa representação
visual provê uma descrição muito informativa da estrutura

Figura 1 – Dendrogramas obtidos pelo algoritmo Average Link para as bases de dados A (a), B (b), C (c), D (d) e E (e).

dos dados, podendo ser utilizada na visualização de dados
de alta dimensionalidade, como os documentos textuais
analisados durante os exames periciais, e na análise dos
padrões descobertos. Para ilustrar melhor essa forma de
visualização, a Figura 1 apresenta os dendrogramas obtidos
pelo algoritmo Average Link para as cinco bases de dados.
Os dendrogramas foram cortados horizontalmente por uma
linha tracejada indicando a partição aninhada correspondente
ao número de grupos selecionado pela Silhueta. É importante
destacar que sub-árvores com pequena altura e grande largura
representam grupos coesos – contendo documentos muito
similares – e numerosos, respectivamente. Tais grupos são
bons candidatos para uma análise inicial por parte do perito.
Além disso, uma abordagem de análise possível por parte do
perito é, após encontrar um grupo de documentos relevantes,
analisar o grupo de documentos mais semelhante ao grupo
encontrado, pois é possível que ele também seja importante.
Isso pode ser realizado “subindo” pelo dendrograma, i.e.,
acessando o grupo correspondente ao nó cujo pai seja o
mesmo pai do nó correspondente ao grupo de documentos
relevante encontrado anteriormente.
5. Conclusão
Os resultados obtidos neste trabalho mostram que o uso de
agrupamento de dados para auxiliar a análise pericial é promissor, podendo contribuir com a descoberta de informações
novas e úteis para as investigações, ao mesmo tempo em que
pode acelerar de maneira significativa a atividade pericial, separando os documentos em grupos relevantes e irrelevantes
sob o ponto de vista pericial. Nos experimentos realizados, de

modo geral, o algoritmo hierárquico Average Link apresentou os melhores desempenhos e uma melhor estabilidade de
resultados. Além disso, foi apresentado como os algoritmos
hierárquicos podem facilitar o processo de análise durante
os exames periciais. Os algoritmos hierárquicos apresentam
diversas características interessantes para este domínio de
aplicação específico, pois o resultado do agrupamento é independente da ordem de apresentação dos objetos, conseguem
lidar com a presença de outliers, fornecem uma visualização
final intuitiva e de fácil interpretação pelo usuário e não é
necessário fixar o número de grupos previamente, diferentemente de outros algoritmos abordados na literatura sobre
Computação Forense. O número de grupos pode ser definido
pelo usuário pela inspeção visual do dendrograma ou com o
auxílio de métodos numéricos, através de um corte horizontal do dendrograma. Em relação ao índice relativo utilizado
para a estimativa automática do número de grupos, a Silhueta
apresentou resultados muito promissores, conseguindo boas
aproximações para esse parâmetro crítico, que dificilmente
seria conhecido a priori durante um exame pericial.
Com o objetivo de adicionalmente alavancar o uso de
algoritmos de agrupamento de dados em tais aplicações,
sugere-se como trabalho futuro investigar formas de se
rotular, automaticamente, os grupos obtidos. A atribuição de
rótulos aos grupos permitiria ao perito identificar com maior
rapidez o conteúdo semântico de cada grupo, mesmo antes
de analisar o conteúdo dos documentos propriamente ditos.
Por fim, a avaliação de algoritmos que induzem partições
sobrepostas (e.g., Fuzzy C-Means e EM) e que atribuem aos
documentos probabilidades de pertinência a cada grupo é
interessante.
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Resumo — A quantidade de diferentes alvos aliada as diferentes finalidades dos ataques perpetrados por artefatos maliciosos (malware),
em conjunto com o vasto arsenal de ferramentas disponíveis aos desenvolvedores, gera uma quantidade de malware que exige o máximo de automatização nas tarefas de análise e prospeção dos mesmos.
Considerando que um dos problemas a serem tratados para a análise
estática dos artefatos é o empacotamento destes, apresenta-se uma
metodologia de reconhecimento de empacotamento de executáveis,
através da utilização de cálculos estatísticos e de teoria da informação.
A ferramenta desenvolvida através do emprego das técnicas apresentadas, batizada de BinStat, gerou uma alta taxa de reconhecimento
de empacotamento nos testes realizados, comprovando a aplicabilidade da metodologia abordada.
Palavras-chave: Empacotamento, Executáveis Empacotados, Análise
de Malware
Abstract — The quantity of malicious artifacts (malware) generated
by the combination of unique attack goals, unique targets and various tools available for the developers, demands the automation of
prospecting and analysis of said artifacts.
Considering the fact that one problem handled by experts in analysis
of executable code is packing, this paper presents a method of packing
detection through the appliance of statistical and information theory
metrics.
The tool developed in this study, called BinStat, generated a high
recognition rate of executable packing status with the test samples,
proving its effectiveness.
Keywords: Packing, Packed Executables, Malware Analysis

1. Introdução
Com o advento da internet e a consequente oferta de serviços sensíveis online, a ação dos artefatos maliciosos foi alçada
a um novo patamar. A quebra de confidencialidade dos dados
tornou-se mais amplamente perseguida devido ao seu potencial
financeiro. A complexidade dos artefatos acompanha a gama
de serviços disponíveis, crescendo continuamente e empregando técnicas cada vez mais refinadas de ataque e ofuscação.
Um setor bastante afetado por atividades criminosas é o
de serviços bancários online. Dados apresentados por estudo

em [1] indicam que no ano de 2009, os prejuízos dos bancos
brasileiros com fraudes online atingiram a cifra de novecentos
milhões de reais. Além disso, [2] diz que o Brasil é uma das
maiores fontes de artefatos maliciosos do tipo trojan voltados
para ataques à bancos. Corroborando com esta idéia de protagonismo brasileiro, [3] apresenta dados que pregam que o Brasil é hoje fonte de quatro porcento de todos os novos artefatos
maliciosos capturados.
Migrando do setor privado ao público, pode-se observar um
movimento intenso das maiores potências mundiais no sentido
de construir salvaguardas a ataques cibernéticos contra a segurança nacional. A propagação do worm stuxnet que, de acordo
com [4], [5] e [6], foi desenvolvido com o intuito específico de
atingir o programa nuclear iraniano ao avariar componentes
de controle de suas centrífugas nucleares, foi considerada por
muitos especialistas em segurança da informação como o movimento inaugural da ciberguerra (ciberwarfare).
A quantidade de diferentes alvos aliada as diferentes finalidades dos ataques, em conjunto com o vasto arsenal de ferramentas disponíveis aos desenvolvedores, gera uma quantidade
de artefatos maliciosos que exige o máximo de automatização
das tarefas de análise e prospeção dos mesmos. Assim, o desenvolvimento de ferramentas que extraiam informações de quaisquer etapas das análises dos executáveis, sejam elas estáticas ou
dinâmicas, torna-se imprescindível.
Uma ferramenta que pode ser utilizada por desenvolvedores
são os empacotadores. Estes podem, além de ofuscar o código-fonte de um executável, reduzir seu tamanho. Portanto, desenvolvedores podem utilizá-los com as finalidades legítimas de
reduzir o espaço ocupado por um programa e salvaguardar sua
propriedade intelectual.
Porém, no que concerne ao desenvolvimento de malware,
os empacotadores são utilizados com o intuito de contornar os
mecanismos de reconhecimento de assinaturas presentes nos
antivirus e dificultar ou impedir o acesso ao código-fonte dos
artefatos, através do emprego de vários métodos como empacotamento de múltiplas camadas e as técnicas anti-desempacotamento: anti-dumping, anti-debbuging e anti-emulating [7].
Assim, um dos problemas a serem tratados por pesquisadores que pretendem realizar, dentro da análise estática, a análise
do código-fonte de um determinado executável, é justamente
verificar a utilização de técnicas de empacotamento do mesmo.
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Dessa forma, o presente trabalho discute o desenvolvimento
de uma aplicação batizada de BinStat, cujo intuito é o de,
através de análise de estatísticas e fórmulas da teoria da
informação, classificar executáveis como empacotados ou
não empacotados.
O restante deste trabalho se organiza da seguinte forma:
Em Metodologia de Reconhecimento de Empacotamento,
apresenta-se métodos de reconhecimento, entre eles o
método estatístico a ser empregado na aplicação apresentada.
Em Arquitetura da Aplicação, discute-se a arquitetura do
BinStat e as particularidades de implementação de cada um
dos seus módulos.
Em Resultados Preliminares, apresenta-se uma comparação
dos cálculos estatísticos e de teoria da informação extraídos
de um determinado executável e de uma versão deste mesmo
executável empacotado.

A desvantagem desta metodologia encontra-se na
necessidade de execução dentro de máquinas virtuais do
executável a ser analisado.
Uma outra possibilidade é o emprego de cálculos
estatísticos e provenientes da teoria da informação com a
finalidade de extrair informações sobre executáveis, visando a
construção de uma árvore de decisão utilizada para classificálos como empacotados ou não. Esta metodologia foi aplicada
ao presente trabalho, sendo também utilizada por [11] na
tentativa de identificação de executáveis com comportamento
malicioso, apresentando resultados promissores.
3. Arquitetura da Aplicação
A aplicação é subdividida em quatro módulos, conforme
figura 1:

Em Resultados e Discussão, analisa-se os resultados obtidos no desenvolvimento e testes da ferramenta BinStat.
Finalizando, seguem as conclusões e referências bibliográficas utilizadas.
2. Metodologia de Reconhecimento de
Empacotamento
Algumas ferramentas disponíveis para verificação de
empacotamento, tais como o PeiD [8], utilizam-se da
metodologia de verificação de empacotamento através do
emprego de assinaturas.
Se por um lado o emprego de assinaturas permite apontar
não apenas o empacotamento ou não de um executável, mas
a ferramenta utilizada para tal, por outro lado, a técnica não
reconhece ferramentas que ainda não constem em seu banco
de assinaturas, conforme [9] e [10] comprovam. Além disso, o
reconhecimento através de assinaturas está sujeito a tentativas
de burla, em caso de ferramentas de empacotamento que
tentem mascarar sua assinatura, escondendo-a ou tornando-a
similar a de outras ferramentas.
Outra técnica apresentada por [10] sugere a adoção de
verificação de operações efetuadas em memória através da
utilização de um ambiente emulado. A idéia apresentada
é a de controlar operações de escrita e execução em um
determinado trecho de memória utilizado por um processo
dentro de um ambiente emulado. Uma região da memória
que sofreu escrita após o início da execução é marcada
como “suja”.
Para que o artefato malicioso seja executado, seu código
original que se apresenta ofuscado deve passar por um
processamento e ser escrito em uma determinada posição de
memória que conterá as operações originais desempacotadas
e eventualmente será lida e enviada para execução. Portanto,
regiões de memória “sujas” que serão executadas só podem
apresentar ou operações de empacotamento de múltiplos
níveis ou operações originalmente ofuscadas.
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Figura 1. Módulos da Aplicação

É possível verificar que a aplicação funciona de duas
maneiras distintas. Na fase de treinamento, os executáveis
empacotados e não empacotados serão fornecidos como
entrada para o módulo estatístico que por sua vez alimenta
o módulo de decisão, onde a árvore de decisão será treinada.
Uma vez que a árvore é construída, esta é passada ao
módulo de classificação, que por sua vez estará, então, apto
a receber requisições de classificação de executáveis de status
de empacotamento desconhecido.
Na fase de produção, o módulo de decisão não atua. Dessa
forma, os cálculos a respeito do executável a ser analisado
gerados pelo módulo estatístico são repassados ao módulo de
classificação, cujo resultado alimenta o parser de resultado,
responsável por formatar a saída para uma forma previamente
determinada como conveniente para processamentos futuros.
A. Módulo Estatístico
O módulo estatístico segmenta o artefato de entrada em
blocos de 1024 bytes. Para cada bloco, serão calculadas o

número de ocorrências e o histograma de frequência dos
valores de unigrama, bigrama, trigrama ou quadrigrama,
ou seja, as ocorrências dos valores encontrados para as
combinações de um byte (0 - 255), dois bytes (0 – 65.535),
três bytes (0 – 16.777.215) e quatro bytes (0 – 4.294.967.295).

Onde bi refere-se ao i-ésimo bloco do executável a ser
analisado, Xf refere-se a frequência do n-grama de valor f, Xf + 1
refere-se a frequência do n-grama de valor f + 1.
6)

Distância de Bray Curtis

Este histograma será utilizado como entrada por treze
cálculos estatísticos e de teoria da informação [12]:
1)

Índice de Simpson

Onde bi refere-se ao i-ésimo bloco do executável a ser
analisado, n atinge o valor máximo do n-grama a ser analisado
menos um, kf é o número de ocorrência do n-grama de valor
f dentro do bloco e N é o número total de bytes do bloco. É
importante salientar que o último bloco de um executável a
ser analisado pode não possuir todos os 1024 bytes.
2)

Onde bi refere-se ao i-ésimo bloco do executável a ser
analisado, n atinge o valor máximo do n-grama a ser analisado
menos um, Xf refere-se a frequência do n-grama de valor f,
Xf+1 refere-se a frequência do n-grama de valor f + 1.
8)

Coeficiente de Correlação

Onde bi refere-se ao i-ésimo bloco do executável a ser
analisado, n atinge o valor máximo do n-grama a ser analisado
menos um, Xbi refere-se a média da frequência de n-gramas do
bloco bi, Xf refere-se a frequência do n-grama de valor f, Xf+1
refere-se a frequência do n-grama de valor f + 1.
9)

Entropia

Distância de Manhattan

Onde bi refere-se ao i-ésimo bloco do executável a ser
analisado, n atinge o valor máximo do n-grama a ser analisado
menos um, Xf refere-se a frequência do n-grama de valor f,
Xf+1 refere-se a frequência do n-grama de valor f + 1.
5)

Separação Angular

Distância de Ordem de Minkowski

Onde bi refere-se ao i-ésimo bloco do executável a ser
analisado, n atinge o valor máximo do n-grama a ser analisado
menos um, Xf refere-se a frequência do n-grama de valor f,
Xf+1 refere-se a frequência do n-grama de valor f + 1. O valor
adotado de λ é 3 [11].
4)

7)

Distância de Canberra

Onde bi refere-se ao i-ésimo bloco do executável a ser
analisado, n atinge o valor máximo do n-grama a ser analisado
menos um, Xf refere-se a frequência do n-grama de valor f,
Xf+1 refere-se a frequência do n-grama de valor f + 1.
3)

Onde bi refere-se ao i-ésimo bloco do executável a ser
analisado, n atinge o valor máximo do n-grama a ser analisado
menos um, Xf refere-se a frequência do n-grama de valor f,
Xf+1 refere-se a frequência do n-grama de valor f + 1.

Onde Δn são as imagens, ou seja, todos os valores válidos
para um determinado n-grama, e t(rv) é a frequência do
n-grama de valor v.
10) Divergência de Kullback – Leibler

Distância de Chebyshev
Onde bi refere-se ao i-ésimo bloco do executável a ser
analisado, n atinge o valor máximo do n-grama a ser analisado
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menos um, Xf refere-se a frequência do n-grama de valor f,
Xf+1 refere-se a frequência do n-grama de valor f + 1.
11) Divergência de Jensen-Shannon

Onde

bi refere-se ao i-ésimo bloco do executável a ser analisado, D
refere-se a divergência de Kullback – Leibler, Xf refere-se a
frequência do n-grama de valor f, Xf+1 refere-se a frequência
do n-grama de valor f + 1.
12) Divergência de Itakura – Saito

Onde bi refere-se ao i-ésimo bloco do executável a ser
analisado, n atinge o valor máximo do n-grama a ser analisado
menos um, Xf refere-se a frequência do n-grama de valor f,
Xf+1 refere-se a frequência do n-grama de valor f + 1.
13) Variação Total

de decisão geradas pelo módulo de decisão. Note que é preciso
decidir qual n-grama será testado, pois existe uma árvore de
decisão para cada um dos n-gramas utilizados.
Com base nestes dados, o módulo classifica cada um dos
blocos como empacotado (“yes”) ou não empacotado (“no”).
D. Parser do Resultado
O módulo parser do resultado recebe o resultado gerado
pelo módulo de decisão e o formata de maneira a proporcionar
um formato adequado a utilização posterior do mesmo.
É importante salientar que este módulo pode ser adaptado,
possibilitando a integração da aplicação com outros
mecanismos.
4. Resultados Preliminares
Como pré avaliação dos cálculos que compõe o módulo
estatístico, um determinado executável (identificado pelo
md5 e4a18adf075d1861bd6240348a67cce2) foi selecionado
e sua versão original foi empacotada com a aplicação upx
(identificado pelo md5 745528339c38f3eb1790182db8febee1).
O aplicativo original e sua versão empacotada foram
utilizadas como entrada deste módulo. As distribuições dos
resultados normalizados (para valores no intervalo de 0 a 1),
foram comparadas graficamente:

Onde bi refere-se ao i-ésimo bloco do executável a ser
analisado, Xf refere-se a frequência do n-grama de valor f, Xf+1
refere-se a frequência do n-grama de valor f + 1.
Para o treinamento da aplicação (fase de treinamento), para
cada um dos n-gramas (unigrama até quadrigrama) utilizados,
este módulo calculará as treze medidas apresentadas para
cada bloco que compõe os executáveis que integram a base
de treinamento. Este conjunto de informações será, então,
repassado ao módulo de decisão para a contrução de uma
árvores de decisão para cada um dos n-gramas.

Figura 2. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados do Índice de
Simpson para Unigrama do Executável Original (Esquerda) e Empacotado
(Direita).

Em caso de teste de um executável (fase de produção), o
resultado gerado por este módulo será repassado ao módulo
de classificação, já previamente alimentado pelas árvores de
decisão geradas durante o treinamento.
B. Módulo de Decisão
Para implementar o módulo de decisão, através das
técnicas de construção de árvores de decisão, foram utilizadas
as versões de código fonte público das ferramentas C5.0/See5,
cujo funcionamento encontra-se descrito em [13].
C. Módulo de Classificação
O módulo de classificação recebe como entrada os cálculos
de cada um dos blocos do executável a ser testado e as árvores
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Figura 3. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados da
Distância de Canberra para Unigrama do Executável Original (Esquerda) e
Empacotado (Direita).

Figura 4. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados da
Distância de Minkowsky para Unigrama do Executável Original (Esquerda)
e Empacotado (Direita).

Figura 8. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados da Separação
Angular para Unigrama do Executável Original (Esquerda) e Empacotado
(Direita).

Figura 5. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados da
Distância de Manhattan para Unigrama do Executável Original (Esquerda)
e Empacotado (Direita).

Figura 9. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados da
Coeficiente de Correlação para Unigrama do Executável Original (Esquerda)
e Empacotado (Direita).

Figura 6. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados da
Distância de Chebyshev para Unigrama do Executável Original (Esquerda)
e Empacotado (Direita).

Figura 10. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados da Entropia
para Unigrama do Executável Original (Esquerda) e Empacotado (Direita).

Figura 7. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados da
Distância de Bray Curtis para Unigrama do Executável Original (Esquerda)
e Empacotado (Direita).

Figura 11. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados da
Divergência de Kullback - Leibler para Unigrama do Executável Original
(Esquerda) e Empacotado (Direita).
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Tabela 1: Dados sobre os executáveis selecionados para a base de treinamento

Executáveis

Tamanho
Mínimo
(bytes)

Tamanho
Médio
(bytes)

Tamanho
Máximo
(bytes)

817

124981.96

3558912

Tabela 2: Dados sobre os compactadores utilizados

Compactadores
Figura 12. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados da
Divergência de Jensen - Shannon para Unigrama do Executável Original
(Esquerda) e Empacotado (Direita).

mew11

cbfbb5517bf4d279cf82d9c4cb4fe259

upx

745528339c38f3eb1790182db8febee1

cexe

fa0e3f80b8e188d90e800cb6a92de28e

fsg

00bd8f44c6176394caf6c018c23ea71b

pecompact

21180116c1bc30cda03befa7be798611

mpress

18cabd06078dc2d7b728dbf888fe9561

xcomp97

Figura 13. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados da
Divergência de Itakura - Saito para Unigrama do Executável Original
(Esquerda) e Empacotado (Direita).

MD5

e28f888ec49ff180f24c477ca3446315

Após esta etapa, os executáveis originais e compactados são
recebidos pelo módulo estatístico, que gera as informações
necessárias para o treinamento da árvore de decisão. As
informações são armazenadas em um arquivo texto seguindo
o padrão de entrada de dados utilizado pelo programa C5.0,
conforme [13]:
0.005388,95.159503,0.029534,0.646484,0.019531,0.326108,
0.746169,0.344504,7.592288,0.130506,0.041571,101.373204,
0.323242,yes,BLOCK29,3afb6adccb65b1c4284833080e878db3
Onde cada linha apresenta, separados por vírgula, os treze
cálculos estatísticos e de teoria da informação relativos a um
determinado bloco, o status do bloco (“yes” caso empacotado,
“no” caso contrário), a identificação do bloco dentro do
executável e o MD5 do executável original.

Figura 14. Comparação da Frequência dos Valores Normalizados da Variação
Total para Unigrama do Executável Original (Esquerda) e Empacotado
(Direita).

O grau de mudança observado nos cálculos entre os
executáveis original e empacotado justifica a adoção dos
mesmos para a construção da árvore de decisão.

Para o teste preliminar, cada um dos conjuntos de
treinamentos relativos aos n-gramas utilizados são fornecidos
ao C5.0, e duas opções de treinamento são selecionadas. A
primeira delas é a opção padrão, e a segunda determina a
construção da árvore de decisão utilizando boost constituido
de 10 passos, onde os casos de erros das tentativas anteriores
são revistos e geram modificações na árvore subsequente, na
tentativa de melhorar a árvore de decisão final.
Tabela 3: Dados sobre a árvore de decisão gerada com opções padrão.

N-grama

Tamanho da
Árvore de Decisão

Erro da Árvore
de Decisão

Unigrama

680

10.40%

A. Fase de Treinamento

Bigrama

618

10.90%

Para a fase de treinamento, foram selecionados quatrocentos
e cinquenta e seis (456) executáveis não compactados:

Trigrama

554

11.20%

Quadrigrama

575

11.40%

5. Resultados e Discussão
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Tabela 4: Dados sobre a árvore de decisão gerada
com opção de boost de 10 passos.

N-grama

Erro da Árvore de Decisão

Unigrama

9.30%

Bigrama

9.70%

Trigrama

10.20%

Quadrigrama

10.50%

Com base nestes dados, as estatísticas geradas sobre a
distribuição de unigramas foi adotada para as novas tentativas
de treinamento com a adoção de boost constituido de mais
passos:

B. Fase de Produção
Para os testes desta fase, utilizou-se um conjunto de 22
executáveis não empacotados que não pertenciam a base de
treinamento da árvore de decisão.
Além dos sete empacotadores utilizados anteriormente,
o empacotador Themida (identificado pelo md5
6e8ef3480f36ce538d386658b9ba011a) foi utilizado na
construção de 6 executáveis empacotados, com o intuito
de testar a robustez do método proposto na detecção de
empacotadores que não fizeram parte do conjunto de
treinamento.
Tabela 6: Resultado do teste para executáveis não empacotados.

Tabela 5: Dados sobre as árvores de decisão
geradas sobre a distribuição de unigrama com distintas opções de boost.

Número de Passos do Boost

Erro da Árvore de Decisão

10

9.30%

20

8.80%

30

8.60%

40

8.60%

Portanto, a árvore de decisão construída sobre a distribuição de unigramas com boost de 30 passos foi adotada para
alimentar o módulo de classificação.
Uma parte desta árvore de decisão gerada e adotada pode
ser visualizada na figura a seguir:

MD5 do Executável

09c7859269563c240ab2aaab574483dd
1a9b51a0d07be16bc44a4f8ff6f538fd
1f06d05ef9814e4cb5202c197710d2f5
1f171553f1138dc0062a71a7d275055a
2cffa74f01e50f2fc07d45dbe56561bb
6d12a84c55f20a45c78eb1b5c720619b
8cace33911b71d63fca920cabda3a63a
8e93cdf0ea8edba63f07e2898a9b2147
9a6a653adf28d9d69670b48f535e6b90
9d1f6b512a3ca51993d60f6858df000d
41fb70824080b8f9774f688532a89e01
378da78d3d3c981b38fb4d10b049d493
5723ccbd541e553b6ca337a296da979f
97297c74d02e522b6a69d24d4539a359
9872199bec05c48b903ca87197dc1908
b65a1a4b606ec35603e98d7ca10d09d7
b2099fbd58a8f43282d2f7e14d81f97e
c07f1963e4ff877160ca12bcf0d40c2d
de7cf7de23de43272e708062d0a049b8
e8b0a9ecb76aaa0c3519e16f34a49858
ecef404f62863755951e09c802c94ad5
fbd6b3bb2a40478df5434a073d571cae

Blocos Reconhecidos
Como Empacotados
(falso positivos)
14,085%
26,667%
27,778%
7,285%
11,111%
31,034%
40,000%
15,556%
41,463%
10,256%
12,903%
37,037%
6,515%
16,667%
23,077%
29,167%
11,765%
29,167%
16,667%
21,466%
44,737%
21,739%

Blocos Reconhecidos
Como Não
Empacotados
85,915%
73,333%
72,222%
92,715%
88,889%
68,966%
60,000%
84,444%
58,537%
89,744%
87,097%
62,963%
93,485%
83,333%
76,923%
70,833%
88,235%
70,833%
83,333%
78,534%
55,263%
78,261%

Tabela 7: Resultado do teste para executáveis empacotados.

MD5 do Executável

Figura 15. Parte da Árvore de Decisão Gerada Durante o Treinamento

Blocos
ReconheEmpacotacidos
dor
Como
Empacotados

09c7859269563c240ab2aaab574483dd
upx
93,478%
1a9b51a0d07be16bc44a4f8ff6f538fd
upx
70,000%
1f06d05ef9814e4cb5202c197710d2f5
upx
69,231%
1f171553f1138dc0062a71a7d275055a
upx
93,333%
2cffa74f01e50f2fc07d45dbe56561bb pecompact 86,364%
6d12a84c55f20a45c78eb1b5c720619b pecompact 75,000%
8cace33911b71d63fca920cabda3a63a pecompact 63,636%
8e93cdf0ea8edba63f07e2898a9b2147
xcomp97 83,333%

Blocos
Reconhecidos
Como
Não
Empacotados
(falso
negativo)
6,522%
30,000%
30,769%
6,667%
13,636%
25,000%
36,364%
16,667%
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MD5 do Executável

9a6a653adf28d9d69670b48f535e6b90
9d1f6b512a3ca51993d60f6858df000d
41fb70824080b8f9774f688532a89e01
378da78d3d3c981b38fb4d10b049d493
5723ccbd541e553b6ca337a296da979f
97297c74d02e522b6a69d24d4539a359
9872199bec05c48b903ca87197dc1908
b65a1a4b606ec35603e98d7ca10d09d7
b2099fbd58a8f43282d2f7e14d81f97e
c07f1963e4ff877160ca12bcf0d40c2d
de7cf7de23de43272e708062d0a049b8
e8b0a9ecb76aaa0c3519e16f34a49858
ecef404f62863755951e09c802c94ad5
fbd6b3bb2a40478df5434a073d571cae

Blocos
ReconheEmpacotacidos
dor
Como
Empacotados
xcomp97
xcomp97
fsg
fsg
fsg
mew11
mew11
mew11
mpress
mpress
mpress
cexe
cexe
cexe

87,097%
85,000%
80,000%
81,250%
96,250%
85,714%
76,923%
75,000%
76,190%
82,353%
85,185%
97,273%
86,667%
86,364%

Blocos
Reconhecidos
Como
Não
Empacotados
(falso
negativo)
12,903%
15,000%
20,000%
18,750%
3,750%
14,286%
23,077%
25,000%
23,810%
17,647%
14,815%
2,727%
13,333%
13,636%

Tabela 8: Resultado do teste para executáveis empacotados com Themida.

MD5 do Executável

Blocos
Reconhecidos
Como
Empacotados

01f022417d9a156b3f20fdf2f44c0a03
4231c10bad00d998dab877b2b773f956
317211625762902203a6ca9ce1360346
bd556e1c8ba5ecb55facf78685598eef
caf0427a22b73226802794adeb7ad36d
e18b7257604d70ac19efbbd83676d8bc

99,221%
99,385%
99,392%
99,463%
99,112%
99,209%

Blocos
Reconhecidos
Como Não
Empacotados
(falso negativo)
0,779%
0,615%
0,608%
0,537%
0,888%
0,791%

Para o caso dos binários originais, vê-se três casos de
falsos positivos ao redor de 40 a 45 % dos blocos analisados.
Ainda assim, considerando o critério de classificação para
empacotamento adotado - 50% de blocos reconhecidos como
tal - nenhum dos binários sofreria classificação equivocada.
Já na análise dos binários empacotados, a taxa de falso
negativo é menor, atingindo o valor máximo ao redor de 36%.
Novamente, com o critério adotado, todos os binários seriam
classificados corretamente como empacotados.
Finalmente, pode-se perceber que a aplicação Themida
gera artefatos facilmente identificados como empacotados,
mesmo não fazendo parte do conjunto de empacotadores
utilizados no treinamento da aplicação.

conjunto com a opção de utilização de boost do algoritmo
com 30 passos.
Com estas opções e considerando o critério de classificação
para empacotamento adotado - 50% de blocos reconhecidos
como tal - a taxa de reconhecimento de executáveis não
empacotados e empacotados foi total para o conjunto de
teste utilizado.
Além disso, todos os executáveis compactados com o
Themida tiveram mais de 99% de seus blocos reconhecidos
como compactados, apesar deste compactador não ser
utilizado para a base de treinamento da aplicação.
Tais números demonstram a robustez da metodologia
adotada.
É importante salientar que o método apresentado, por
não utilizar a técnica de assinaturas como a encontrada
na ferramenta PEiD, está apto a apontar a utilização de
empacotamento mesmo em artefatos que implementem
mecanismos para burlar tal técnica.
Para trabalhos futuros, pretende-se ampliar a base de
treinamento e testes, com a utilização de outras aplicações de
empacotamento além das sete utilizadas.
Além disso, pretende-se investigar o impacto na
metodologia descrita da introdução de técnicas de tratamento
dos binários, considerando algumas particularidades do
formato PE (Portable Executable), antes de submetê-los ao
módulo de estatística apresentado.
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Abstract — The content of electronic messages is often very useful
in criminal investigations. Many Internet users use a free webmail
service, which stores the electronic messages on remote servers.
Thus, these messages are not directly stored on the digital devices
seized by law enforcement. However, Web browsers have a caching
function, which might store locally some hypertexts browsed by the
user. The main objective of this work is to establish a relationship
among the most used Web browsers and webmail services, helping
forensic experts to recover such evidence more quickly and
efficiently. The performed experiments showed this type of evidence
may be find in different areas/files in hard disk drives and may
vary depending on the Web browser and webmail service used.
Keywords — computer forensics, webmail recovery, caching
function, Web browser, data carving.

1. Introduction
Forensic analysis on computer storage media are an
important source of information for modern criminal
investigations. The main storage digital device for computer
forensics is the hard disk drive (HDD). Consequently, these
devices can store plenty of evidence to assist in solving various
types of crimes [1]. A type of evidence that often helps the
investigations is the electronic message (email), which can
contain a variety of information about the perpetrators,
accomplices, and store relevant data.

The webmail services for electronic messaging are very used
by Internet users. A recent research [2] showed that webmail
is the most popular service on the World Wide Web, being
used by 70% of all American Internet users in 2010. Several
companies offer these services for free, just asking users to do a
simple registration. After registered, users can initiate electronic
message exchanging without difficulty, needing only a Web
browser.
According to W3Schools [3], as shown in Figure 1(a), the
three most used Web browsers in June 2011 are: Mozilla Firefox,
Google Chrome and Microsoft Internet Explorer, with 42.2%,
27.9% and 23.2% of usage, respectively.
Another research [4] showed that Yahoo! Mail is the most
used webmail service by American webmail users, with 44%.
Microsoft Hotmail (Windows Live Mail) was in second place
with 30%, followed by Google Gmail, in third place, with
15%, as show in Figure 1(b). Recent researches of the usage of
webmail services in Brazil were not found in the literature, but
it is known that these three webmail services are also very used,
maybe in a different rank order.
All exchanged webmail messages are stored on remote
computers (servers) of webmail provider companies, not being
directly saved on the hard disk drive of the user’s computer.
However, the major Web browsers have the caching function,
which can automatically save some of the browsed hypertexts

Fig. 1. (a) The most used Web browsers [3] and (b) the most used webmail services [4].
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(and their elements) in the local hard disk drive [5]. Thus, forensic
analysis in these hard disks can recover some data of browsed
sites, especially with the technique of Data Carving [6], which
can recover files based on the search for signatures of known file
types in any digital storage device and any file system [7].
There are several Web browsers and each one has its own
implementation of caching function. The major webmail
services have different graphics user interfaces and use different
technologies. Thus, it is unknown how and when webmail
electronic messages will be stored on the local hard disk drive
by browser caching functions. Another problem encountered
by forensic examiners during analysis is the forensic tools.
There is no guarantee that they will always recover and identify
webmail hypertexts among the many other hypertexts stored
on seized devices, which makes the task of finding webmail
evidence harder.
Therefore, the main objective of this work is to establish a
relationship among Web browsers and free webmail services
in order to understand the behavior of browser caching
function, helping forensic experts to find webmail evidence
in a less arduous and more efficient way. To achieve the goals,
experiments were conducted with the most used Web browsers
on the market [3], such as Microsoft Internet Explorer 9, Mozilla
Firefox 5 and Google Chrome 12, together with the most used
free webmail services [4], such as Microsoft Hotmail, Google
Gmail and Yahoo! Mail.
This article is organized as follows: section 2 presents some
background concepts such as Data Carving, webmail and
browser caching function. The various performed experiments,
including the methodology used, are described in Section 3.
The results and their analysis are discussed in Section 4. Finally,
Sections 5 and 6 show the conclusions and ideas for future work
related to the topic.

2.1. Webmail and Web Browser
Electronic messaging has always been one of the most used
World Wide Web services by users. Today, the exchange of
electronic messages among members of “old generations” is
very popular. That means the use of emails is not restricted
to new generations. A recent research [2] showed that the
webmail usage of American people between 55 and 64 years
increased 15% in the last year.
In recent years, with the advent of Cloud Computing
[8] and Mobile Computing [9], several companies have
emerged and started to provide webmail service for free,
leading many people to use a webmail instead of local
messaging programs, such as Microsoft Outlook and Mozilla
Thunderbird. Because the webmail electronic messages are
stored on remote servers, the biggest advantage of using
them is that users can get access to their messages from
any Internet-connected computer, requiring only a Web
browser. As described before, webmail is the most popular
service of the World Wide Web [2].
For computer forensics, it’s more difficult to find webmail
evidence, since the electronic messages are not explicitly
saved to the hard disk of the user’s computer. However, Web
browsers have a caching function [5], which might store
some data of browsed sites, including webmail, on the local
hard disk. This function is discussed below.
2.2. Caching Function

2. Background

One of the most active areas of research on the Internet
is how to make effective caching function on Web pages
[5]. From a client perspective, a page that can be recovered
from a near location, such as the local hard disk, can be
displayed more quickly than it needed to be downloaded
from a remote server in the world. From the perspective of
the server, when a caching function intercepts and answers
a request, it reduces the server load [5].

This section shows a briefly description of concepts such as
webmail, Web browsers and its caching function. In addition,
Data Carving technique, widely used in computer forensics for
data recovery, is discussed.

The caching function can be implemented in many
different places [10]. For example, a user’s Web browser
can use the caching function for recently accessed pages, as
shown in Figure 2, and simply show a copy of them if the

Fig. 2. When a user types a site address on the Web browser, it makes a request for content.
After getting the response, the browser might store the hypertexts and its elements locally for future use, leaving evidence that may be found by the forensic examiner.
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user visits the same page again. It can also be implemented in
an Internet Service Providers or in other network locations.

files and in fragmented data; and (iii) the files to be recover
must be contiguous and not fragmented.

The caching function of Web pages is so important for the
Internet. Thus, the HTTP protocol was designed to make this
task easier [5]. The caching function needs to make sure that
is not responding with an outdated version of the page. For
example, the server assigns an expiration date for every page
(“Expires” field) that sends back to the client. The caching
function stores the date and does not need to check the
page again until the expiration date is still valid. In addition,
the HTTP protocol also supports the called “conditional
get” (“If-Modified-Since” field) to check if there is a newer
version of the page on the server, without download the
entire page data [5].

Because this technique can be applied to cover every bit of
a hard drive without the help of a file system [7], for example,
this procedure allows recovering temporary files, including
not directly saved files by the user. Hence, this technique can
be applied in an attempt to retrieve the contents of browsed
sites (hypertexts and its elements), since these files have a
known format and, as already discussed, can be temporarily
stored by browser caching function. Thus, this study also
demonstrates the effectiveness of Data Carving for the
recovery of webmail evidence.

However, setting the amount of time which pages should
be on caching can be a little tricky. Some pages should
never be stored by caching functions [11]. For example, a
page containing the prices of exchange rates of major world
currencies changes every second. If it was stored locally by
caching function, a user who obtained a copy of the stored
page will receive outdated information. Therefore, the caching
function must used with care. Web pages that keep dynamic
content, for example, generated by PHP / JSP scripts, should
never be cached, because the parameters can be different next
time [11]. Some webmail services can be classified into this
category, because they are becoming more dynamic and with
more usability, using new technologies such as Ajax [12], and
combining some techniques, known as Dynamic HTML [13].
Thus, this may affect the local storage of webmail services,
because the client-server communication can be performed
directly by scripts, not being requested a new entire Web page
to the server.

In order to obtain a relationship among the most used
Web browsers and webmail services, and to verify what and
where evidence will be stored on local hard disks by browser
caching function (or any other OS procedure), this section
describes the material, the experiments performed and the
methodology used in this work.

The browser caching function can save time and network
bandwidth, making browsing faster, but on the other hand,
requires processing and disk space on the user’s computer.
This entire process is done automatically by the browser, and
it is invisible to the user [14]. The caching function is enabled
by default on all major browsers. Most Internet users have no
idea of this function and, for computer forensics, this is a very
important factor, because it will be possible to recover data of
browsed sites, which may include some exchanged webmail
messages. One of the used techniques to recover data is Data
Carving [6], which is described below.
2.3. Data Carving
Data Carving is a technique to recover files based on the
search for signatures of known file types in a storage device.
When a known file signature is found, it tries to search for the
file contents, recovering the original information in whole or
in part [6].
This technique relies on some assumptions [6]: (i) the
beginning of the file, which includes the signature, must be
present; (ii) “false hits” will occur in the attempt to recover
files, because the file signatures can be found in many other
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3. Experiments and Methodology

3.4. Material
The material (hardware) used in all the experiments were:
a computer with an Intel i5 processor, motherboard Asus and
2GB RAM memory, plus six Seagate hard disk drives with a
capacity of 20GB each.
The software used were: Microsoft Windows 7 Enterprise
64-bits; Microsoft Internet Explorer 9, build 9.0.8112.16421;
Mozilla Firefox 5, build 5.0; Google Chrome 12, build
12.0.742.112, and; Forensic Tool Kit (FTK), version 1.81.6,
for evidence recovery and forensic analysis.
3.5. Experiments
The major objective of the experiments is to check the
evidence left by different webmail services in different Web
browsers. Therefore, we considered the three most used Web
browsers (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox and
Google Chrome) [3] and the three most used free webmail
services (Microsoft Hotmail, Google Gmail and Yahoo! Mail)
[4]. During installation, configuration and usage, only the
default options were chosen.
The following steps were performed in the experiments:
1.

2.

Three hard disk drives were formatted and received a
completely new installation of Windows 7 Enterprise 64bits. Only the default options were chosen. The option
of automatic updates of Windows was disabled, so this
service did not interfere with the temporary storage of
data;
The first hard drive received a new installation of
Microsoft Internet Explorer 9. On the second hard drive
was installed Mozilla Firefox 5. Finally, Google Chrome
12 was installed on the third disk. All browsers were
installed using default settings and the most current

3.

4.

5.

6.

versions at the time of the experiments, as described on
the material section;
For each of the three hard disk drives, the following
operations were done:
a.
Windows 7 OS was started and the installed
Web browser (IE, Firefox or Chrome) was
opened;
b.
The address http://www.hotmail.com was
typed on browser and a new Hotmail account
was created;
c.
The new Hotmail account was accessed and
the introductory message was read;
d. Two new emails to a common recipient were
written;
e.
The Hotmail account was logged out;
f.
The address http://www.gmail.com was typed
on browser and a new Gmail account was
created;
g.
The new Gmail account was accessed and the
introductory messages were read;
h. Two new emails to a common recipient were
written;
i.
The Gmail account was logged out;
j.
The address http://mail.yahoo.com was typed
on browser and a new Yahoo! Mail account
was created;
k.
The new Yahoo! Mail account was accessed
and the introductory message was read;
l.
Two new emails to a common recipient were
written;
m. The Yahoo! Mail account was logged out;
n. The browser was closed and the Windows 7
OS was turned off.
Using another computer, the authors accessed the email
account which received the 18 emails written in Step
3 (six messages for each browser). All emails were read
and the first message of each browser and each webmail
service was replied;
Two new email messages were written for each of the nine
email accounts created (three email accounts on each
browser). The second message sent for each one had a text
file attached;
For each of the three hard disk drives, the following
operations were done:
a.
Windows 7 OS was started and the installed
Web browser (IE, Firefox or Chrome) was
opened;
b.
The address http://www.hotmail.com was
typed on browser and the Hotmail account
was accessed;
c.
The reply of first message sent (step 4) was
read;
d. The two messages received (written in step
5) was read. The first one was replied. The
attachment contained in the second message
received was read using only the “open” option,
without save it on hard disk drive;

e.
f.

7.

8.

The Hotmail account was logged out;
The address http://www.gmail.com was typed
on browser and the Hotmail account was
accessed;
g.
The reply of first message sent (step 4) was
read;
h. The two messages received (written in step
5) was read. The first one was replied. The
attachment contained in the second message
received was read using only the “open” option,
without save it on hard disk drive;
i.
The Gmail account was logged out;
j.
The address http://mail.yahoo.com was typed
on browser and the Yahoo! Mail account was
accessed;
k.
The reply of first message sent (step 4) was
read;
l.
The two messages received (written in step
5) was read. The first one was replied. The
attachment contained in the second message
received was read using only the “open” option,
without save it on hard disk drive;
m. The Yahoo! Mail account was logged out;
n. The browser was closed and the Windows 7
OS was turned off.
Subsequently, the three hard drives were duplicated
(cloned) to other three HDDs for data preservation. With
Forensic Tool Kit (FTK), three new cases were created for
each cloned HDD with disk indexation option enabled
and all types of Data Carving;
Each cloned HDDs were analyzed by the authors, who
searched for webmail evidence, filling out the result tables.

To help understand the experiments, Figure 3 shows a
diagram that summarizes the steps performed.
All written messages, including the replied ones, were
different in order to be able to identify the evidence according
to the browser and webmail service used. The time spent in
the operations described in steps 3 and 6 was almost the
same for each of the three hard drives (with different Web
browsers) to not interfere with the results.
For each created case in FTK, the same searches were
conducted in order to find traces of electronic messages,
considering the differences among Web browsers. For
example, in the case of Microsoft Internet Explorer, the
temporally hypertexts were stored in the “Users\user\
AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary
Internet
Files” folder, while in Firefox, the folder was “Users\user\
AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles”. However, the entire
hard disk drives were analyzed, including not allocated areas
(free spaces), system files and fragmented files.
Data Carving function provided by Forensic Tool Kit was
enabled in all three cases. The recovered files by this technique
were especially analyzed.
During the search for evidence, the main goal was to recover
the content of the exchanged messages. Thus, searches for the
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Fig. 3. Summary of performed steps on the experiments. In step 8 (forensic analysis), three tables were filled out with the results.

words contained in these messages were carried. Moreover,
several searches for verification of the attached files (step 6.i)
and email accounts used were performed too. During the
forensic analysis, for each HDD, a result table was filled out
with the results, as discussed below.
3.6. Methodology

In order to establish a relationship among the results
obtained during step 8 of the experiments (forensic analysis),
a result table for each one of the hard disk drives was filled out.
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Table 1 shows the answered questions and their descriptions,
where it’s possible to see that the experiments tried to find,
especially, the content of exchanged messages, which is often
what matters in an investigation.
For each question, the answers should indicate whether
the contents of the emails were found (Yes or No) and where
they were stored: in temporary hypertext files or recovered
hypertexts by Data Carving (hypertext file), in free spaces of
unallocated areas of hard disk drive or slack files (free space)
or in other system files, like page files, swap or other OS files

Table 1. Questions to be answered for each one of the hard disk drives.
Question: What evidence
was found?

Description
(For each webmail service)

Email account creation
(steps 3.b, 3.f, 3.j)

Is it possible to recover the email
account creation page?

Webmail login page
(steps 3.c, 3.g, 3.k, 6.b, 6.f, 6.j)

Is it possible to recover the page
where the users log into the email
account?

First email sent
(steps 3.d, 3.h, 3.l)

Is it possible to recover the content of
first email sent?

Second email sent
(steps 3.d, 3.h, 3.l)

Is it possible to recover the content of
second email sent?

Reply of first email sent
(steps 6.c, 6.g, 6.k)

Is it possible to recover the content of
the reply of first email sent?

First email received
(steps 6.d, 6.h, 6.l)

Is it possible to recover the content of
first email received?

Reply of first email received
(steps 6.d, 6.h, 6.l)

Is it possible to recover the content
of the response (reply) of first email
received?

Second email received
(steps 6.d, 6.h, 6.l)

Table 2.
Results for hard disk drive with Microsoft Internet Explorer 9 installed.

Browser:

MICROSOFT INTERNET
E X P LO R E R 9

Question: What evidence was found?

Microsoft
Hotmail

Email account creation (steps 3.b, 3.f, 3.j)

Yes (hypertext
file - empty
form)

Webmail login page
(steps 3.c, 3.g, 3.k, 6.b,
6.f, 6.j)

Yes (system
file)

Google Yahoo!
Gmail
Mail
No

No

Yes (hypertext
file)

No

First email sent (steps
3.d, 3.h, 3.l)

Yes (hypertext file and
free space)

No

No

Is it possible to recover the content of
second email received?

Second email sent
(steps 3.d, 3.h, 3.l)

No

No

Attachment file of second
email received
(steps 6.d, 6.h, 6.l)

Is it possible to recover the content
of the file attached on second email
received?

Yes (system
file and free
space)

Reply of first email
sent (steps 6.c, 6.g, 6.k)

No

No

No

Inbox list
(steps 6.b, 6.f, 6.j)

Is it possible to recover the inbox (list
of messages)?

First email received
(steps 6.d, 6.h, 6.l)

No

No

No

Reply of first email
received (steps 6.d,
6.h, 6.l)

Yes (free
space)

No

No

Second email received (steps 6.d, 6.h,
6.l)

No

No

No

Attachment file of
second email received (steps 6.d, 6.h,
6.l)

Yes (text
file)

Yes
(text
file)

Yes
(text
file)

Inbox list (steps 6.b,
6.f, 6.j)

Yes (hypertext file)

Yes
(free
space)

No

(system file). Therefore, when the answer is “Yes”, there must
be an indication of where the evidence was found (hypertext
file, free space or system file).
4. Results and Analysis
As described before, a different Web browser was installed
on each of the three hard disk drives. Thus, Table 1 has been
filled out in accordance with the evidence found for each of
the three HDDs. Tables 2, 3 and 4 show the results for the
HDDs that contain, respectively, the installed Web browsers:
Microsoft Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 5 and Google
Chrome 12.
The results showed many points of interest for content
recovery of exchanged webmail messages. As expected,
it was possible to recover webmail evidence. Moreover,
webmail evidences were not found in the same format and
in the same areas of the HDDs. Some temporary and Data
Carving recovered hypertexts were actually found on the
hard disks (indicated as “hypertext file” in the tables of
results). However, other evidences were found in system
files (indicated as “system file”), especially in page files, and
also in the unallocated area of hard disk, including slack files
(indicated as “free space”). These results are important for
the forensic experts, because they must know that recovered
hypertexts by Data Carving technique are not enough to find
all the evidence that webmail services can produce.
As expected, the experiments showed there are differences
in Web browsers caching function and webmail services.
First, it’s possible to see that Microsoft Internet Explorer
caching function stored more information of the webmail

services than other browsers. On the other hand, Mozilla
Firefox caching was the last: only an electronic message was
found on the hard drive examined. Google Chrome caching
function was in the second position.
Microsoft Hotmail produced more evidence on the three
hard drives examined, regardless of browser used. For some
reason, the content of Hotmail pages had been copied more
easily by the browser caching functions (and the operating
system procedures too). On the other hand, the results
showed that the forensic analysis was not able to restore any
content of exchanged electronic messages through Yahoo!
Mail in the three hard drives examined, but this does not
mean that caching function cannot store Yahoo! Mail pages,
because an inbox page was recovery on the hard disk with
Firefox. Another factor of interest is that only the hard
disk with Google Chrome installed was possible to recover
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Table 3. Results for hard disk drive with Mozilla Firefox installed.

Browser:

MOZILLA FIREFOX 5

Question: What
evidence was
found?

Microsoft
Hotmail

Email account
creation
(steps 3.b, 3.f, 3.j)

No

Webmail login page
(steps 3.c, 3.g, 3.k, 6.b,
6.f, 6.j)

No

Google Yahoo!
Gmail
Mail
No

No

No

No

Yes
(hypertext
file)

No

No

Second email sent
(steps 3.d, 3.h, 3.l)

No

No

No

Reply of first email
sent (steps 6.c, 6.g, 6.k)

No

No

No

First email received
(steps 6.d, 6.h, 6.l)

No

No

No

Reply of first email
received
(steps 6.d, 6.h, 6.l)

No

No

No

Second email
received
(steps 6.d, 6.h, 6.l)

No

No

No

Attachment file
of second email
received
(steps 6.d, 6.h, 6.l)

No

No

No

Inbox list
(steps 6.b, 6.f, 6.j)

Yes
(hypertext
file)

No

Yes
(system
file)

First email sent
(steps 3.d, 3.h, 3.l)

an electronic message from Google Gmail. This may be an
indication that the Google browser could be optimized to
work with Google’s own products - or just be a coincidence.
There were no traces of email account creation in the
three hard disks examined, except an empty form to create a
Hotmail account using Microsoft Internet Explorer. However,
all created email addresses were found in the hard disk drives
examined. Therefore, despite the content of some emails have
not been recovered, it was possible to prove that such email
addresses were part of some operations performed on the
computer.
The identification of text files sent as attachments of
electronic messages was a surprising result. As described
before, the attached files were opened directly from emails
with the “open” option, without explicitly save these files on
the hard drives. During forensic analysis, all attached files
from Microsoft Internet Explorer and Google Chrome were
found saved in temporary folders and with their original
names. However, there were no traces of the attached files in
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Table 4. Results for hard disk drive with Google Chrome installed.

Browser:
GOOGLE
Question: What
Microsoft
evidence was found?
Hotmail
Email account
creation
No
(steps 3.b, 3.f, 3.j)
Webmail login page
(steps 3.c, 3.g, 3.k, 6.b,
No
6.f, 6.j)
Yes
First email sent
(hypertext
(steps 3.d, 3.h, 3.l)
file)
Second email sent
No
(steps 3.d, 3.h, 3.l)
Reply of first email
No
sent (steps 6.c, 6.g, 6.k)
First email received
No
(steps 6.d, 6.h, 6.l)
Reply of first email
Yes (free
received
space)
(steps 6.d, 6.h, 6.l)
Second email received
No
(steps 6.d, 6.h, 6.l)
Attachment file of
Yes
second email received
(text file)
(steps 6.d, 6.h, 6.l)
Inbox list
Yes (hyper(steps 6.b, 6.f, 6.j)
text file)

CHROME 12
Google Yahoo!
Gmail
Mail
No

No

No

No

No

No

Yes (free
space)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes
Yes (text
(text
file)
file)
Yes (free
No
space)

the HDD with Mozilla Firefox. This result can be explained
by the usage of RAM memory by Firefox to display the
attachment files.
As showed in Tables 2, 3 and 4, it was possible to recover
some evidence from inbox (list of messages) in all browsers
and webmail services. However, each inbox was found in
specific areas of the disk: Hotmail in hypertext files; Gmail in
free spaces, and; Yahoo! in a system file.
The Forensic Tool Kit has a tab of electronic messages
(emails), where the tool tries to separate email messages
from other files found on the hard drive, including webmail.
However, the FTK was not able to identify any email in the
three hard drives examined, displaying “0” (zero) for email
statistics. This fact may be justified by the FTK version used
and by natural changes of the user graphical interfaces of
webmail services, including new Web technologies, such as
previously cited Ajax [12] and Dynamic HTML [13].
5. Conclusions
The content of exchanged electronic messages on a hard
disk drive is an important evidence for the investigation
of various crimes. However, it’s not trivial to forensic tools
automatically identify and separate these type of evidence,
which may lead forensic experts to error.

This work showed that the evidence left by webmail usage
varies according to the chosen service and the Web browser.
In addition, browser caching functions and OS procedures
can store the content of webmail messages, including attached
files, even without a direct user action in saving content on
the computer. This fact is very important for the forensic
expert to identify such evidence and assist in investigations.
The performed experiments in this work showed that the
content of webmail messages can be stored in different areas
of the HDDs and in different formats, such hypertexts (native
World Wide Web format), system files, including page files, or
also in the not allocated area from the hard drive, including
slack files. This work also proved that using a single forensic
technique, such as Data Carving, may not find all the existing
evidence in this type of forensic analysis. If forensic experts
don’t have an idea of the keywords to be searched for webmail
messages in seized storage devices, they can use expressions
like “@hotmail.com”, “@gmail.com” and “@yahoo.com”.
Some of found webmail messages would be also recovered
with searches using these keywords. Other important results
were described on Section 4.
Therefore, this work proved that is possible to recover the
content of exchanged webmail messages. However, it’s not
easy to find such digital evidence and the forensic experts
should use a lot of computer forensic techniques to find them.
6. Future Work
This work can be continued in various ways. One future
work is to compare the main characteristics of the source code
of webmail services to be easily searched by forensic experts.
Another suggestion is to conduct experiments with real-time
monitoring of the page files, browser caching function and
hard disk I/O, while webmail services is been used in different
Web browsers. Other idea is to build a new forensic tool to
specifically search for webmail evidence, for example, or find
out other keywords to search for these electronic messages in
the search features provided by existing forensic tools.

Acknowledgements
The authors thank the Brazilian Federal Police (DPF) and
the Federal University of Mato Grosso do Sul for financial
and logistic support.
References
[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

Eleutério, P.M.S.; Machado, M.P. “Desvendando a Computação
Forense”. Novatec Editora, ISBN: 978-85-7522-260-7. Jan, 2011. [in
portuguese]
comScore Inc - Press Release. “Web-based Email Shows Signs of
Decline in the U.S. While Mobile Email Usage on the Rise”. Available
from http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/1/
Web-based_Email_Shows_Signs_of_Decline_in_the_U.S._While_
Mobile_ Email_Usage_on_the_Rise. Jan, 2011. [Visited Jul, 2011].
W3schools.com. “Browser Statistics Month by Month”. Available from
http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp. [Visited Jul,
2011].
Compete - pulse. “Gmail’s buzz – much bigger than its bite?”. Available
from http://blog.compete.com/2010/11/11/gmails-buzz-much-biggerthan-its-bite/. Nov, 2010. [Visited Jul, 2011].
Peterson, L.L.; Davie, B.S. “Computer Networks: A System Approach”.
Second Edition. ISBN 978-1558605145. Morgan Kaufmann Press,
1999.
Dickerman, D. “Advanced Data Carving”. IRS Criminal Investigation –
Electronic Crimes Program of DFRWS 2006. Jul, 2006.
Veenman, C.J. “Statistical Disk Cluster Classification for File Carving,”
ias, pp.393-398, 2007 The Third International Symposium on
Information Assurance and Security, 2007.
Armbrust, M. et al. “A View of Cloud Computing”. Communications of
the ACM, Vol. 53, issue: 4, pg. 50-58. New York, Apr. 2010.
Forman, G.H; Zahorjan, J. “The Challenges of Mobile Computing,”
Computer, vol. 27, no. 4, pp. 38-47, Apr. 1994.
Cao, P.; Liu, C. “Maintaining strong cache consistency in the World
Wide Web”. IEEE Transactions on Computers. Vol. 47, issue: 4, pg. 445457. Apr, 1998.
Tanenbaum, A.S. “Computer Networks”. Fourth Edition. ISBN 85-3521185-3. Prentice Hall, 2002.
Garrett, J.J. “Ajax: A New Approach to Web Application”. Available from
http://www.robertspahr.com/teaching/nmp/ ajax_web_applications.pdf.
Feb, 2005. [Visited Jul, 2011].
W3Schools.com. “DHTML Tutorial”. Available from http://www.
w3schools.com/dhtml/default.asp. [Visited Jul, 2011].
Reddy, M.; Fletcher, G.P. “An adaptive mechanism for Web browser
cache management”. IEEE Internet Computing. Vol. 2, issue: 1, pg. 7881, Feb, 1998.

Pedro Monteiro da Silva Eleutério: Computer Engineer by Federal University of São Carlos (UFSCar), Brazil. Master degree in
Computer Science, hypermedia area, by University of São Paulo (USP), Brazil. Since 2006, he is a criminal forensic expert of Brazilian
Federal Police (DPF). Author of the Computer Forensics book “Desvendando a Computação Forense” (in portuguese).

Jane Dirce Alves Sandim Eleutério: bachelor of System Analysis by Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS), Brazil. Master
degree in Computer Science, hypermedia area, by University of São Paulo (USP), Brazil. She is currently following her Ph.D. program
in Computer Science at University of Campinas (Unicamp), Brazil. Since 2010, she is a professor at College of Computing at Federal
University of Mato Grosso do Sul (FACOM-UFMS).

189

DOI: http://dx.doi.org/10.5769/C2011022

Finding Detached Microsoft SQL
Server Database Files
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Abstract — During the execution of a search warrant, one may try
to hamper law enforcement officials by hiding database artifacts.
One way this can be done is by detaching a given database, which
will drop all its metadata and make it invisible to the DBMS. This
paper describes Microsoft SQL Server’s database files and presents
an algorithm capable of finding and extracting metadata from
those files still present in the file system, in order to be scrutinized
by forensics teams.
“Keywords — database; forensics; anti-forensics; MS SQL Server;
detachment”

were studied in depth, using reverse engineering techniques,
in order to identify their physical structures and eventually
present an algorithm capable of identifying files belonging to
detached databases.
The rest of this paper is organized as follows: Section 2
presents the storage structures of a Microsoft SQL Server
database. Section 3 discusses the process of detaching a
database. In Section 4, algorithms by other authors are
studied, a new algorithm is proposed and test results are
displayed. At last, Section 5 presents the conclusions of the
present work.

1. Introduction
People and organizations use different kinds of repositories
to store their data. Around 92% of data is stored digitally [1],
in medias such as text documents, spreadsheets, e-mails,
web pages and databases. The latter has a few advantages, for
example, making information available to simultaneous users
and applications, ease of access and manipulation of data [2].
In this regard, organizations are increasingly using Database
Management Systems (DBMSes) to store digital information
in a structured fashion [3].
Databases store information related to the activities carried
out by organizations. They may contain financial data,
accounting information, as well as client lists and product
portfolios. As a consequence, in order to protect sensible
information regarding the operation of organizations, there
might be mechanisms to hide either the DBMS itself or its
stored data. Among the most popular DBMSes are the Oracle
RDBMS, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL and
PostgreSQL [4].
During the execution of search warrants, law enforcement
agencies look for evidence related to an alleged criminal act
under investigation [5]. Through the analysis of information
contained in a database, illegal activities may be verified,
for instance, money laundering, social security frauds and
tax evasion. As a result, anti-forensic procedures may be
performed with the purpose of hiding database artifacts. A
few examples are: unplugging the DBMS server from the
network, stopping the DBMS service and detaching a specific
database. In this last case, the database will be invisible to the
management system and its metadata will be erased.
To solve the problem of finding database files concealed
by means of detachment, Microsoft SQL Server database files
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2. Microsoft SQL Server database files
Microsoft SQL Server makes use of two kinds of files to
map a database: log files and data files [6]. A database must
have at least one file of each kind. On the other hand, a given
file can not belong to more than one database [7].
Log files keep historical data of a database’s transactions and
are used for data recovery purposes [8]. The default extension
for this kind of file is .LDF (Log Data File). Conceptually, a
log file is a set of log records. Physically, the sequence of log
records is stored in a set of files that constitute the transaction
log. The SQL Server Database Engine internally splits each
log file in virtual log files. They have no fixed size and their
quantity is variable in a given physical log file.
Data files store objects, including tables, records, indexes,
procedures and views. These files are classified into two
categories:
•

•

Primary: it contains the database’s startup information
and references to other database files, if they exist. It
is recommended that the extension .MDF (Master
Data File) is used to name primary files;
Secondary: it holds data that exceed the storage capacity of a primary file, complementing them. Their
default extension is .NDF (Not-a-master Data File).

2.1. Data files physical structure
Microsoft SQL Server data files are divided into pages. They
are the fundamental data storage unit and the minimal structure that may be physically read or written by the SQL Server [9].
Up to its version 6.5, pages were 2KB large [10]. However,
since release 7.0, page size was increased to 8KB. Pages are
grouped into extents, composed by eight pages each.

At the beginning of each page, lies its header. It has 96 bytes
to store information, such as its number, type and object to
which it belongs. The data records area is located right after
the header. It may also contain free space. Next, there is a
table that keeps the location of records stored within that
page. Figure 1 below displays the structure of a data file page.

Value
10
11
13

15

16
Figure 1. Page structure of a data file page

The header of a page keeps its main information divided
into fields [11]. For the purpose of this paper, the most
relevant fields are the “m_pageId” and the “m_type”, described
as follows:
•
•

m_pageId: it contains a unique number that identifies
the page within a data file. It has 4 bytes and is located
at 32 bytes from the beginning of the page.
m_type: this indicates the page type. It is the second
byte of the page and its possible values are listed in
Table 1.
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Page Type
IAM (Index
Allocation
Map) page
PFS (Page
Free Space)
page

1

2
3
4
7
8

9

Page Type

Description
Stores records from a heap table
Data page or from the last level of a clustered
index.
Holds index records from the
superior levels of a clustered index
Index page
or from all levels of a non-clustered
index.
Text mix Contains pieces of large objects and
page
portions of text trees.
Text tree Keeps segments from a given
page
attribute of a large object.
Stores temporary results from a sort
Sort page
operation.
GAM
Holds information about the
(Global
allocation of extents. The third page
Allocation
of a data file is the first GAM page.
Map) page
SGAM
Contains mixed extents allocation
(Shared
information. The first SGAM page of
Global
Allocation a data file is the file’s fourth.
Map) page

Keeps allocation information related
to indexes.

Stores allocation and free space
information. The first page of this
kind is the second page of a file.
Holds general information about a
Boot page database. There is only one page of
this type in each database.
This is the first page of the file. It
contains information related to a file,
File header
such as its unique identifier, group of
page
files to which it is associated, size and
growth rules.
Stores information regarding which
extents have been modified since the
Difference
last differential or full backup. The
map page
seventh page is the first difference
map page of a file.
Keeps track of extents that were
modified by minimally-logged
ML map
operations since the last full backup.
page
The first page of this kind is the
eighth page of a given file.

2.1.1. Pages with database’s metadata
The tenth page of every database’s primary data file is a
boot page [12]. It contains information about the base itself
[13], such as the attributes described in Table 2.
Table 2. Attributes in a boot page

Table 1. M_type values and their description

Value

Description

Attribute

Description

Version number of the
current DBMS.
Version number of
dbi_
the DBMS where the
createVersion database was initially
created.
dbi_version

Location within
the page
From position 100
to 101.
From position 102
to 103.

From position
140 to 143 (time,
in time ticks after
Database creation date midnight) and
dbi_crdate
and time.
from position
144 to 147 (date,
in days after
01/01/1900).
From position 148
dbi_dbname Name of the database.
to 403.
Unique identification
dbi_dbid
Position 408.
number.
Another page worthy of notice is the file listing page. It is
the thirty-third of a primary data file and holds records that
list every data and log file that make up the database. Each re-
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cord related to a given file has 792 bytes and contains the following attributes: file_id, logical name and full path, located
at the positions 8, 10 and 265, respectively, from the start of
the record.
3. Database detachment
The procedure of detaching a database is generally carried
out when one wants to move its data and log files to a different
physical location or to another server instance [14]. In order
to do that, one may use the stored procedure “sp_detach_db”
or use the “SQL Server Management Studio Object Explorer”
graphic user interface.
When a database is detached, it is removed from its SQL
Server instance. This way, the base may no longer be accessed
or seen by the DBMS. In addition, the base’s metadata in the
administrative tables “master.dbo.sysdatabases” and “master.
dbo.sysaltfiles” are erased. However, the base itself remains intact, along with its data files and log files. Therefore, it can be
reattached to the same instance where it was or to any other
by using those files.
4. Methodology
The goal of the present work was to identify files from a detached Microsoft SQL Server database. At first, existing algorithms that claimed to resolve that issue were tested and their
limitations were assessed. Then, physical structures of data
and log files were examined, which led to the identification of
their main attributes’ contents and location. As a result, a new
algorithm was proposed and run against a test environment.
In the following sections, existing algorithms are discussed,
a new algorithm is presented and test results are displayed.
4.2. Existing algorithms
Paul Els [15] published an article with an algorithm to
identify detached database files. He suggested to locate files
named with the extensions MDF, NDF and LDF on disk and
then query the “master.dbo.sysaltfiles” table to check which of
those files were currently assigned to active databases. A file
which was not associated to any database was pointed as being from a detached one.
However, Els’ algorithm has some limitations. First of all,
the algorithm examines only files having the default name
extensions. Even though it is recommended to use default extensions to name database files, it is not mandatory. Therefore,
there may be files that have those extensions but do not belong to databases, in addition to actual database files without
default extensions in their names. In this regard, it is suggested that the algorithm analyzes files based on their contents,
instead of on their names. Another downside is that the algorithm tries to make use of a connection to the DBMS, which
may have been shutdown. Moreover, while the search is being
carried out, one may not have proper credentials to be able to
read the “sysaltfiles” table. Yet another scenario not addressed
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by Els’ algorithm occurs when the volume that stores the files
is offline. Finally, the algorithm uses the “xp_cmdshell” function, which is disabled by default from version 2005 onwards.
Ozar [16] also proposed an algorithm intended to find the
same class of database files. He introduced a verification to
test if the “xp_cmdshell” was enabled before trying to use it.
Ozar’s algorithm is similar to Els’ [15], sharing the described
limitations, such as the name extension based identification
and the need to connect to the database service. It has another shortcoming of not being able to verify multiple DBMS
instances.
4.3. Proposed algorithm
The algorithm assumes that files of a detached database will
be readable by the operating system. On the other hand, files
from an active base, belonging to a running DBMS instance,
will not be available for reading or writing by processes other
than the DBMS itself. This happens because the DBMS holds
locks to its active files, not letting other processes access them.
Thus, the algorithm is based on the assumption that the files it
can actually read are not related to active databases.
The first step of the algorithm execution is to verify if the
examined file has the leading hexadecimal sequence 01 0F
00 00. If so, the file has the fingerprint of a Microsoft SQL
Server file. The first eight bytes of such a file keep respectively the following fields: m_headerVersion, m_type, m_
typeFlagBits, m_level, m_flagBits, m_objId and m_indexId
(two bytes) [17].
Then, the algorithm checks if the file has the characteristics
of a data file. As such, it has a PFS, a GAM and an SGAM page
as second, third and fourth page, respectively. That way, the
“m_type” field values of those pages have to match the corresponding values of those kinds of pages. If that is the case,
the examined file will be classified as a data file. Otherwise, as
a log file.
Data files may be of the primary or secondary kind. To differentiate between them, their tenth page must be read. If it is
a boot page, the file will be classified as a primary data file. If
not, as a secondary data file.
After the file identification phase is done, additional information may be obtained. If the file is a primary data file, its
creation date, its version and the version of the DBMS where
the file was created may be read from its boot page. In addition, from the file listing page, the following attributes are obtained: file_id, logical name and full path of data and log files
which make up the database. Furthermore, from a secondary
data file, its logical name may be extracted.
4.4. Deployment of the algorithm in a test environment
The aforementioned algorithm was implemented as a program in the Perl language. Then, it was run on a disk partition
containing 76 detached database files of Microsoft SQL Server

versions 7.0, 2000, 2005, 2008 and 2008 R2. The environment
had also four files from active databases, which belonged to a
running DBMS.
From the primary data files, the algorithm obtained the
name of the database to which the file used to belong and a list
of other data and log files from the same base. Besides, logical
names were extracted from secondary data files. Results were
compared with the ones obtained by means of the SQL Server’s “DBCC checkprimaryfile” command [18]. The algorithm
identified every file correctly and there were no false positives.
Additional tests were carried out in the same environment,
but this time the DBMS was not running. All the 76 detached
database files were correctly identified by the proposed algorithm. In this scenario, however, it produced false positives,
indicating active database files as being from detached ones.
Finally, El’s and Ozar’s algorithms were run on the same test
environments. Both yielded the same results. On the first environment, the algorithms recognized 54 out of 76 detached
database files. They missed 22 files, all of which didn’t have
the default name extensions. On the second scenario, however, the algorithms could not be executed. Since they were
written in the SQL Server scripting language, they require that
the DBMS is running, which was not the case.
The proposed algorithm was considered successful. Although there were some false positives when the DBMS was
not running, the main goal of the algorithm was achieved, not
letting database files go unnoticed. In addition, it also performed better than the existing algorithms on both scenarios.
Changes to the proposed algorithm were considered to
reduce false positives. Querying the “master.dbo.sysaltfiles”
table to verify files currently assigned to databases would not
be achievable for the very situation of the DBMS not being
started, which itself produced the false positives during the
tests. Alternatively, one could delve into the offline DBMS
data files looking for the actual records on disk from the mentioned system table.
5. Conclusion
Among anti-forensic procedures that may be carried out
on a database, detachment leads to erasing its metadata and
making the base invisible to the DBMS.
Existing algorithms to find files from detached Microsoft
SQL Server databases [15, 16] are ineffective in several
situations, such as when database files do not have default
name extensions, the DBMS is offline or administrative
credentials are unavailable.
In order to create a new algorithm, physical structures
of data and log files were scrutinized to bring forward their
main attributes’ contents and location.
As a consequence, an algorithm was conceived to find
detached Microsoft SQL Server databases files by actually
going into files’ contents and interpreting their internal

structures. Thereupon, it was implemented in the Perl
programming language and it was run on a test environment
with 76 files from detached databases. The proposed
algorithm was able to correctly identify questioned files
and extract their main metadata, being more effective than
existing algorithms for the same purpose.
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Resumo — Com a popularidade das redes sociais e o
crescimento a cada dia de acessos nesse ambiente e a ausência
de esclarecimento sobre noções de segurança por parte dos
usuários como é o caso de divulgarem, compartilharem, a
curiosidade de verem informações e se relacionarem com
pessoas desconhecidas pela rede, tem estimulado cada vez
mais o interesse e a entrada de criminosos do mundo real
para o mundo virtual, visto que esse tipo de ambiente é
um ótimo meio de esconderijo para esse tipo de criminoso
que age anonimamente e pelo qual busca diversas formas
para prejudicar e adquirir informações sigilosas das
pessoas dentre as formas mais eficazes estão as técnicas de
engenharia social e esteganografia para realização dos
crimes, portanto prejudicando assim o bom funcionamento
das redes sociais.
Palavras chaves — Segurança, redes sociais, engenharia social,
esteganografia.
Abstract — With the popularity of social networks and the growth
of hits every day in this environment and lack of clarification
of notions of safety for users as in the case of disseminating,
sharing, curiosity to see and relate information to strangers over
the network, has stimulated increasing interest and the entry of
criminals in the real world into the virtual world, since this type
of environment is a great way to cache this kind of criminal who
acts anonymously and the various forms which seeks to undermine
and acquire information sensitive people among the most effective
ways are the techniques of social engineering and steganography
to achieve the crime therefore hindering the smooth functioning of
social networks.
Key-words — Security, social networking, social engineering,
steganography.

causados, a preocupação ao redor da segurança digital é algo
que cresce a cada dia. [1]
A facilidade na comunicação nas redes sociais possibilitou
o contato com qualquer outra pessoa e informações em
tempo real em um mesmo local e até mesmo do outro lado
do mundo sem precisar sair de casa, mas nem tudo que a
tecnologia promove para facilitar a vida dessas pessoas pode
ser usado de forma positiva.
Da mesma forma que um adulto, jovem, e uma criança se
inserem em alguma rede social a cada novo dia, também da
mesma forma um criminoso se insere, mas com propósitos
nada agradáveis, contanto que atualmente as redes sociais
estão sendo uns dos meios para procura de criminosos pelas
equipes policiais.
Atualmente umas das técnicas utilizadas mais viáveis que
na maioria das vezes usuários são vitimas de armadilhas por
crackers entre outras pessoas mal intencionadas, estão nas
técnicas de engenharia social e a esteganografia que consiste
em usar a rede social como sua base de atuação como meio
de ocultação da sua verdadeira identidade em está mentindo e
criando perfis falsos nas redes sociais e então tirar proveito em
passar despercebido como se fosse um simples usuário e exercer
intenções ilegais sobre as pessoas por justamente apresentar um
ambiente rico em usuários despreparados, no que diz respeito a
segurança, fazendo com que este ambiente fique ainda cada vez
mais propício para o crescimento de crimes.
2. Engenharia Social
e a Esteganografia nas Redes Sociais
A engenharia social e a esteganografia pode ser usada para
várias intenções entre algumas estão:
•

1. Introdução
Com o acelerado e crescente avanço da tecnologia de
comunicações, originou-se um novo campo e temido de
batalha, o computador e a sua aliada internet, onde não
existem objetivos concretos, nem se sabe quem realmente é
inimigo ou amigo, muito menos os tipos de armas utilizadas,
técnicas aplicadas e o tamanho dos danos que podem ser

•
•
•

Monitoramento de usuários e o uso da engenharia
social para realização de roubos, assassinato e sequestro
nas redes sociais;
Mascaramento de sites maliciosos através de serviços de
sites encurtadores;
A esteganografia e sua invisibilidade maliciosa por trás
de um clique;
O uso da engenharia social e esteganografia nos crimes
de pedofilia e pornografia infantil;
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2.1. Monitoramento de usuários e o uso da
engenharia social para realização de roubos,
assassinato e sequestro nas redes sociais
É muito comum no Twitter e em outras redes sociais as
pessoas escreverem o que estão fazendo e se relacionarem com
outras pessoas durante a maior parte do seu dia quando estão
online, para eles parecem ser algo bem natural e descontraído,
comentar, mostrar um pouco mais da sua vida. Porém o
que mais preocupa é o fato de muitos usuários colocarem
informações que são vistas como valiosas e fáceis para maus
intencionados e além do depósito de confiança que muitos
desses usuários colocam em pessoas que mal conhecem,
por exemplo, muitos desses usuários marcam encontros,
publicam seus endereços, suas atividades, além de detalhes
completos de onde estão e para onde vão, possibilitando aos
criminosos coletar informações sobre a rotina de suas vítimas
antes de realizar um crime.

A Figura 1 mostra uma charge que pode retratar essa
realidade dos usuários estarem divulgando muita quantidade
de informação sem pensar nas conseqüências ou não
perceberem maldades nisso. O que parece ser cômico, na
verdade pode ser visto como uma grande realidade.

Os usuários usam as redes sociais para divulgarem aos
amigos informações sobre onde vão, o que irão fazer e até
mesmo se exaltarem, isso é o suficiente para dar a ladrões
experientes tudo o que eles precisam saber de suas vítimas,
para fazer um assalto no mundo real.
Diariamente, deparamos com publicações no
Twitter de usuários que ao informarem o que estão
fazendo naquele momento, também dizem o local
exato em que se encontram, com direito a mapa e
outros detalhes. Isto pode ser interessante se você
quiser ser encontrado mais rapidamente pelos
amigos com quem combinou um passeio, porém,
lembre-se de que aqueles rotulados como “maus
intencionados” também irão localizá-lo com a
mesma facilidade. E se você diz que está em uma
agência bancária, por exemplo, passa a aumentar
consideravelmente o contingente de ameaças a sua
integridade física. [2]
Um exemplo desse tipo de prática foi a descoberta [3]
pela policia da cidade de Nashua, em New Hampshire, nos
Estados Unidos, a prisão de três jovens acusados de usar o
Facebook para monitorar suas vítimas para identificarlas quando estavam fora de suas casas para no momento
oportuno invadirem suas casas e roubá-las.
Recentemente outro caso ocorrido devido a publicação
de informações [4] foi o sequestro realizado com o filho
de Eugene Kaspersky um dos principais nomes no mundo
da segurança online. Ivan Kaspersky foi sequestrado após
colocar informações pessoais em uma rede social russa e
em serviços de geolocalização. Portanto ao expor demais
na rede, informações pessoais, podem acabar nas mãos de
pessoas erradas, colocando em risco as integridades físicas de
usuários.
Deve-se conscientizar aos internautas de que suas
mensagens aparentemente inofensivas podem ser perigosas
se divulgadas publicamente, pois pode servir de fonte de
informações para ladrões e sequestradores.
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Muitos desses usuários não deixam acessíveis suas
informações somente para amigos ou sequer importam
com medidas básicas de segurança, são poucos aqueles que
tomam cuidado com suas informações pessoais. E querendo
ou não, as redes sociais não vão desaparecer, elas vieram para
ficar. Deve-se agir de acordo com a realidade delas, devemos
aproveitar seus benefícios sem esquecer as ameaças que elas
podem oferecer.
O assalto e o sequestro também podem ser no
mundo virtual, onde os criminosos vão utilizar informações,
ou se passar por um determinado usuário para enganar,
roubar ou induzir uma pessoa a fazer algo que lhe beneficie
técnica esta conhecida como engenharia social que consiste
em manipular e obter confiança da vitima para obtenção
de algo de interesse do engenheiro social. Estes ataques de
engenharia social são muito frequentes, não só na Internet,
mas também no próprio dia-a-dia das pessoas.
Outro exemplo frequente deste tipo de ataque é a questão
da confiança depositada de usuários ao se relacionarem com
pessoas que acabaram de conhecer nas redes sociais, uns dos
motivos é que muitos desses usuários buscam na tentativa
de encontrar uma amizade ou namorado (a) ideal para sair
da solidão, mas infelizmente são enganados, pensam está se
relacionando com uma ótima pessoa, mas que na verdade
não é e não passa de um engenheiro social que quer apenas se

aproveitar da confiança da determinada pessoa para obter algo
que seja do seu interesse como, por exemplo, a questão financeira
e com isso aplicar diversas coisas desagradáveis como é casos de
assassinatos. Como exemplo real [5] disso foi o assassinato de
um vigilante pela namorada que conheceu através de uma rede
social na internet, onde ele tinha total confiança nela, como era
o caso de dar dinheiro e fazer tudo que ela pedia.
2.2. Mascaramento de sites maliciosos através de
serviços de sites encurtadores
Um dos atrativos mais usados pelo Twitter são sites que
fazem o serviço de encurtar qualquer endereço de algum
site da preferência do usuário. Os exemplos desses sites que
promovem esse trabalho são o Bitly, Migre-me, TinyURL,
Twixar e entre outros que fazem esse serviço de encurtar
URL’s, pelo qual buscam facilitar a diminuição do tamanho
de links extensos.
Esses sites encurtadores de URL’s são vistos como ótimos
benefícios pelos usuários para transmitir mensagens com
links de sites curtos para os seus seguidores, por motivo de
limitação de até 140 caracteres da rede social.
A seguir a Figura 2 mostra o exemplo do Twitter do Portal
da Globo com exemplos da utilização de links encurtados.

2.3. A esteganografia e sua invisibilidade maliciosa
por trás de um clique
O cibercrime nada mais é que crimes cometidos pelo
espaço virtual é o “palco” de atuação dos ladrões da internet
pelo qual eles aguardam um simples clique imprudente
dos usuários para invadirem e aplicarem suas intenções
desagradáveis para aqueles que caiem na suas armadilhas.
A rede virtual é um “campo minado” para o público em
geral e principalmente para aqueles que não tomam nenhum
cuidado no uso dela, pois a qualquer hora uma pessoa pode
ser vítima de uma fraude. O mundo virtual está parecido com
o mundo real, pois em ambos as ameaças existem e é preciso
se precaver contra elas.
A maioria dos usuários não conta com nenhuma orientação
na hora de descobrir as possibilidades na rede, o método mais
utilizado é o da tentativa e erro. Isso contribui para que o
usuário vá experimentando e clicando sem pensar muito. [6]
O ambiente do ciberespaço é dominado por diversas espécies de tentações tais como mensagens, sites irresistíveis, vídeos, links, imagens sedutoras, ofertas de produtos gratuitos,
noticias de acontecimentos reais e entre outros que atraem os
usuários para “águas” perigosas de quem “navega” na internet
e principalmente nas redes sociais onde as pessoas compartilham e vêem as mais variadas informações como citadas anteriormente, mas indevidamente por traz dessas informações
aparentemente inofensivas são alvos geralmente de esconderijo de vírus e outras espécies de informações maliciosas, técnica esta conhecida como esteganografia que consiste em uma
técnica de segurança que visa ocultar dados em outros meios,
entretanto são utilizadas por “piratas do computador” para
intenções ilegais e a maioria dos usuários são vitimas disso
pelo motivo como já explicado acima, por não terem muito
conhecimento sobre os perigos que esses conteúdos podem
trazer através desta técnica que por muitos é desconhecida.
2.4. O uso da engenharia social e esteganografia
nos crimes de pedofilia e pornografia infantil

Figura 2-Twitter do portal da globo utilizando links encurtados

Entretanto o endereço fica codificado impossibilitando reconhecer o nome do verdadeiro site depois que é

encurtado, podendo assim direcionar o usuário
para qualquer página.
Infelizmente indevidos se aproveitam da facilidade para
direcionarem endereços de sites maliciosos para usuários na
rede social, pois esses sites encurtadores oferecem ao mesmo
tempo o serviço de encurtar e ocultar o endereço real do
site, com isso aumentando o grau de vulnerabilidades que os
usuários podem vim a sofrer nessas redes sociais.

Os crimes de pedofilia praticados pela internet
aumentaram com a utilização de sites de
relacionamentos, que são utilizados para
estabelecer os primeiros contatos com a vítima,
seja para obtenção de imagens, ou para persuadir
as vítimas para que ocorra um encontro real com
os criminosos. [7]
Umas das maiores preocupações nas redes sociais são
as questões de crianças estarem inclusas nesses ambientes
e serem uns dos alvos mais fáceis de engenharia social,
mesmo que alguns destes sites restringem menores de idades
participarem da rede de relacionamento, porém, é possível
mentir sobre a verdadeira idade, ocasionando na criação da
conta da mesma forma. Portanto é cada vez mais precoce o
uso, pelas crianças, na rede mundial de computadores, em
especial nas redes sociais, sendo certo que elas estão muito
expostas ao assédio de criminosos.
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As maiorias das crianças geralmente são vitimas desses tipos
de crimes, devido as vezes por falta de esclarecimento dos pais,
ou por serem principalmente alvos fáceis de serem persuadidas
por artifícios desses criminosos que utilizam a engenharia
social, se fazendo se passar por outra pessoa, mentindo, criando
perfis falsos para realização dos seus objetivos com a vitima.
E para piorar a situação muitos desses criminosos usam o
artifício de programas de esteganografia disponíveis na própria
internet para esconder as fotos das vitimas em outros objetos
portadores inofensivos (imagens, vídeo, música e etc.) em caso
de possível apreensão no dispositivo de armazenamento onde
se encontram as fotos.
3. Proposta para Minimizar os
Riscos nas Redes Sociais
•
•

Figura 3- Modelo de política de segurança no Orkut

Política de segurança mais interativa para o usuário
Reconhecimento facial em imagens

A idéia da proposta é evitar o mau uso das redes sociais.
Logo acredita-se que cada site deveria conscientizar os
internautas dos riscos nas redes sociais através de uma política
de segurança, orientando-os sobre os riscos e as maneiras mais
seguras para acessá-lo. As redes sociais possuem um link com
sua política de segurança, mas muitos usuários não o acessam
devido não está de forma interativa e claramente visível para
estes usuários e, portanto não despertando a curiosidade em
saber que tipo de informação pode conter através daquele link,
fazendo com que usuários inexperientes acabam caindo nas
armadilhas de crackers e outras pessoas com mente maliciosas,
por não conhecerem as maneiras corretas no uso das redes
sociais.
Portanto essa política de segurança deveria estar de forma
mais visível, sem precisar que os usuários cliquem para saber
a informação, o Orkut, por exemplo, tem na sua página
inicial, a ferramenta “Publicidade”, cada vez que o usuário
clica em página inicial ou retorna a ela, ele troca a publicidade
automaticamente, dessa forma poderia estar a política de
segurança, sendo mais interativa, sem forçá-lo a clicar no link,
e caso o usuário queira obter mais informações, haverá o link
Saiba mais com todas as informações disponíveis da política de
segurança.

Figura 4- Modelo de política de segurança no Facebook

A seguir será mostrada a proposta de inserção da política de
segurança nas três principais redes sociais, Orkut, Facebook e
Twitter, mas, com a intenção que esta idéia também seja como
incentivo para outras redes sociais.
A seguir a política de segurança abordada na proposta acima:
“Nossa vida já ficou bem digital, mas fomos ensinados a nos
comportar nesse ambiente?” [8]
Algumas precações são necessárias para se ter o bom uso da
rede social, prevenindo-se de roubos de perfis, assaltos, ataque
de vírus entre outras modalidades. O motivo da política de
segurança é elementar, pois quanto mais as pessoas aprendem
a utilizar a rede, mais difícil fica enganá-las e serem vitimas de
crimes digitais.
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Figura 5- Modelo de política de segurança no Twitter

Portanto usuários mais treinados nas redes sociais menores
serão as ocorrências devido a falta de medidas básicas de
segurança. Deve-se entender que o que torna as redes sociais
mais inseguras não é o ambiente de relacionamento e sim os
usuários que não sabem utilizar de forma correta. O principal
centro em questão são os utilizadores, são eles que estão mais
vulneráveis a ser atacados, pois não adianta ter um sistema
totalmente seguro, se por algum momento terá algum
usuário que cometerá alguma forma de deslize, prejudicando
e colocando em risco aqueles que estão em sua volta.
“O fator humano é o elo mais fraco da segurança.” [9]
Abaixo estão algumas medidas de segurança:
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Mantenha o seu antivírus sempre atualizado;
Para sair do serviço das redes sociais, não saia
fechando no ícone “X” (fechar), saia do serviço
através da função de logout, ou sair, pois se você
apenas fechar o seu navegador da web sem sair,
outras pessoas poderão acessar a sua conta ao reabrir
o navegador;
Mantenha seu nome de usuário e senha em segredo e
mude suas senhas periodicamente. Lembre-se nunca
diga a ninguém a sua senha, proteja sua conta;
Crie senhas fortes: No mínimo 8 ou 10 caracteres,
usar números, símbolos (@, $, %, #, etc.), letras
maiúsculas e minúsculas;
Não utilize em sua senha dados pessoais de fácil
identificação (aniversário, nome namorado (a), time
futebol entre outros.);
Proteja sua conta e você mesmo: Evite publicar seus
dados pessoais em ambientes públicos;
Não clique em links que chegam aos recados
postados, por pessoas desconhecidas e até mesmo
por pessoas conhecidas, primeiro analise e pergunte
antes sobre o surgimento desse suposto link;
Não divulgue suas atividades nas redes sociais, ex:
(para onde está indo, o que pretende fazer, se vai
viajar). Lembre-se existem ladrões e outras pessoas
querendo saber essas informações pra lhe roubar ou
cometer outras coisas desagradáveis;
Não insulte pessoas pela rede social, pois é crime e
existem leis puníveis para esse tipo de prática;
Deixe restrito a pessoas de confiança o acesso aos
seus álbuns de fotos, recados e outros dados. Não se
esqueça de que milhões de pessoas podem ver o seu
perfil, não publique nada que você não gostaria que
todos soubessem;
Não inclua desconhecidos na lista de contatos,
primeiro investigue suas atividades e com quem essa
pessoa se relaciona;
Não confie em todo mundo que você adiciona em
sua lista de amigos, pois nem sempre as pessoas são
o que diz ser. Tenha cuidado ao revelar informações
a pessoas que você nunca viu. Se você decidir
encontrar-se com alguém que acabou de conhecer,
leve um adulto confiável com você;

•

Não se conecte pelo serviço através de links existentes
em outros sites ou se notar mudanças na estrutura da
página, verifique se o endereço do serviço é verdadeiro.
Pois saiba que existem páginas falsas só aguardando
para obter seu login e senha;
•
Verifique se o site utiliza o protocolo HTTPS, serviço
que permite uma navegação mais segura, pois faz
o uso da criptografia como meio de segurança das
informações inseridas no site.
Ex: https://www.esteganografia.com.br
•
Se você ver fotos em condições inapropriadas de crianças
ou outras pessoas pelo serviço da rede social denuncie
através da própria opção existente na página inicial do
infrator, essa ocorrência. Conteúdo impróprio não é
permitido;
•
Tenha seu navegador de internet (ex: Internet Explorer,
Mozila Firefox e etc.) sempre atualizado, observe as
mensagens de novas versões disponíveis e atualize. Pois
as novas versões permitem maior qualidade do serviço e
corrigir as vulnerabilidades existentes na antiga versão;
•
Não clique em tudo que ver (ex: fotos, vídeos, anúncios,
noticias entre outras coisas que chamem sua atenção)
vindo de origem que você não tem certeza de onde veio,
pois, saiba que muitas coisas maliciosas podem está
escondidas por traz dessas informações aparentemente
inofensivas. Proteja-se contra vírus, spywares entre
outras pragas virtuais;
•
Não seja vitima de páginas falsas ao se conectar na rede
social: Verifique na barra de endereço do navegador se
o endereço do site é verdadeiro;
•
Reconhecimento facial em imagens
Outro método não existente nas redes sociais seria o
reconhecimento facial de imagem, podendo ser uma boa
opção para aumentar o nível de segurança nos perfis dos
usuários. Evitando-se o clone de perfil, fotos inapropriadas
de pessoas sem autorização ou a difamação de alguma foto do
usuário. Onde fotos postadas no perfil ou álbuns de qualquer
usuário farão um reconhecimento facial automaticamente,
isso permitirá saber onde foi postados fotos suas em qualquer
álbum, pois instantaneamente através do reconhecimento
facial de imagem, quando fotos suas, por exemplo, forem
postadas por outro usuário, automaticamente irá uma
mensagem de alerta para seu perfil e email, mostrando onde

Figura 6-Reconhecimento facial em imagens
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foi postada a foto. Permitindo ainda que o usuário possa
escolher se quer excluir ou não a foto, caso só tenha você.
Caso a foto tenha outras pessoas, você não poderá excluirla, e sim haveria a possibilidade de permitir ou desconfigurar
seu rosto, deixando-o irreconhecível. A Figura 6 mostra o
exemplo do reconhecimento facial em imagens.
Na Figura 6, percebemos que o usuário TCC não possui
nenhum amigo adicionado a sua lista, mesmo assim,
quando forem postadas fotos de qualquer usuário, haverá
um reconhecimento facial de imagens, que identificará o
usuário, caso este tenha conta nessa rede, o Orkut enviará
uma notificação para este usuário que está presente na foto,
como mostra a Figura 7.

Com esse trabalho espera-se alcançar que usuários estejam
mais esclarecidos da maneiras corretas de usar as redes
sociais e que diminua os índices cada vez mais elevados de
vitimas dos mais diversos crimes praticados com uso das
duas técnicas utilizadas por indevidos.
Apenas alguns exemplos de crimes cibernéticos foram
abordados neste trabalho, entretanto vale ressaltar que
outras espécies de crimes são cometidas com a utilização das
técnicas de engenharia social e esteganografia.
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Abstract — The extent to which cloud computing has become
ubiquitous, we have experienced big changes in paradigms,
from the time of centralized computing (mainframes) through
decentralization and re-centralization interconnected via the
Internet. The definition of what is cloud still causes great confusion
in the industry, but the cloud is an evolution of the Internet that
allows everything to be delivered as a service - Everything as a
Service (EaaS, XaaS, *aaS). Our purpose is to demonstrate the
use of the cloud to provide Forensic as a Service (FaaS) through
flexible, elastic and dynamic platforms such as storage and
processing power to “unlimited”, besides demonstrating that the
use of Forensic as a Service becomes an interesting alternative
when working on large data sets.
Keywords — cloud forensics; distributed forensic; forensic as a
service; cloud computing; forensic computing

1. Introduction
The ubiquity offered by the Internet plus the low cost of
electronic equipment such as computers, notebooks, PDAs,
tablets and more recently the progress of the Smartphone,
has made computer crimes become frequent. The effort made
by law enforcement and governments to solve these cases
is immense, requiring investments of millions of dollars in
training and infrastructure, and upgrading the legislative
system.
The computer forensic is the support for solving these
crimes, this being a relatively new discipline, an evolution
of techniques for data recovery, which has collaborated in
obtaining evidence for the elucidation of the crimes.
Cloud computing has become a trendy nowadays,
providing “unlimited” computational resources (such as
storage, network and processing) for organizations and
governments at low cost, offering scalable, on-demand and
pay-per-use model, without worrying with infrastructure,
configuration and management of hardware issues.
With the increasing demand of electronic crimes added
by a factor cited by Garfinkel (2010) as one of the problems
in view of computer forensic, which is “the growing size of
storage devices means that there is frequently insufficient
time to create a forensic image of a subject device, or to
process all of the data once it is found.”.
As a way to collaborate in solving the capacity increase
of storage devices, this article aims to present the proposal
for delivery Forensic as a Service - FaaS, using the concept
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of cloud computing and distributed computing with the
programming model MapReduce.
Will be briefly discussed the concepts of computer forensic,
cloud computing, MapReduce delivery of computing “... as
a Service” model. We will discuss security and some legal
issues, addressing evaluation and validation of the proposal.
2. Background
2.1. Forensic computing
Forensic Computing has approximately 40 years old, and
what we actually know as forensic techniques were developed
primarily for data recovery. “Within the past few years a new
class of crime scenes has become more prevalent, that is, crimes
committed within electronic or digital domains, particularly
within cyberspace. Criminal justice agencies throughout
the world are being confronted with an increased need to
investigate crimes perpetrated partially or entirely over the
Internet or other electronic media. Resources and procedures
are needed to effectively search for, locate, and preserve all
types of electronic evidence. This evidence ranges from images
of child pornography to encrypted data used to further a
variety of criminal activities”. (Lee, Palmbach & Miller 2001).
Since then, forensics in electronic devices (PDA, phones,
tablets, notebooks, etc.) has become common and necessary
for elucidation of electronic crimes. According to the FBI in
2010 were examined more than 3.300 TB of data processed,
and an analysis effort that yielded more than 12 TB data/
day (considering only working days). (Regional Computer
Forensics Laboratory [RCFL], 2010).
The computer forensic is a multidisciplinary science that
applies investigative techniques to determine and analyze
evidences and in some cases to form a hypothesis as to their
cause and effect. It follows the methods and procedures
defined for the four forensics phases: identification, analysis,
preservation and presentation of data.
There is a need to take reasonable care that the evidence
does not change during the course of forensic, this is a
constant concern, because once started any type of system
or file, and it undergoes changes in its content or in its
meta-content. Starting up an operating system, for example,
generates a cascading of events that trigger the generation
of logs provided by configuration changes and consequently
changes in the evidence.

From the exposed, we realize the importance of computer
forensics in the current scenario, allowing the identification
of the authors of crimes, discovering clues through network
data, disk images, intrusion logs generated by the operating
system, among others, in short, Computer Forensic is an
important tool to aid in maintaining the well being of civilized
society, with respect to compliance with the established laws.

•
•
•

2.2. Cloud computing
Even more recent and more controversial, cloud computing
brings a new configuration in the use of known technologies,
being a generic term that can be defined as the evolution of
technologies and processes, compound services, applications,
distributed information and infrastructure, so that these can
be arranged in a dynamic, resilient and quick way, to the
extent that they are consumed. (Marins, 2009)
The cloud offers on-demand services, like electricity or
gas, for example, being a natural evolution of the Internet and
virtualization technologies, service oriented architecture and
utility computing. The details are abstracted from the enduser who doesn’t need expertise in the field of infrastructure
of the cloud to use it.
The Cloud concept, according Vaquero, Rodero-Merino,
Caceres and Lindner (2009) is still changing and the
definition is conceived today. We adopted definition given by
the National Institute of Standards and Technology – NIST
(Mell & Grance, 2009), cloud computing is a model that
allows convenient access and on-demand using the network,
to a series of shared computing resources and configurable,
where these resources can be quickly and easily provisioned
or released with minimal management effort or service
provider interaction.
We can found a minimum common denominator in the
Cloud Definition that is scalability, pay-per-use utility model
and virtualization. As is highlighted by Buyya, Yeo and
Venugopal (2008) all of these computing services need to be
highly reliable, scalable, and autonomic to support ubiquitous
access, dynamic discovery and composability. In particular,
consumers can determine the required service level through
Quality of Service (QoS) parameters and Service Level
Agreements (SLAs).
NIST (2009) has a vision that defines the cloud computing
model in five essential characteristics, three service models
and four deployment models. These characteristics are already
widely known and disseminated and are specified below:
•

•

On-demand self-service:  A consumer can unilaterally
provision computing capabilities such as server time
and network storage as needed automatically, without
requiring human interaction with a service provider.
Broad network access:   Capabilities are available
over the network and accessed through standard
mechanisms that promote use by heterogeneous
thin or thick client platforms (e.g., mobile phones,
laptops, and PDAs).

Resource pooling: The provider’s computing
resources are pooled to serve multiple consumers
using a multi-tenant model.
Rapid elasticity: Capabilities can be rapidly and
elastically provisioned to quickly scale out; and
rapidly released to quickly scale in.
Measured service: Cloud systems automatically
control and optimize resource usage by leveraging
a metering capability at some level of abstraction
appropriate to the type of service .

Cloud services offered by the cloud model can be classified
in three distinct models that we have defined below according
NIST (2009) and Vaquero et al. (2009):
•
•

•

Software as a Service – SaaS: an alternative to locally
run applications, running on a cloud infrastructure;
Platform as a Service – PaaS: the capability to deploy
onto the cloud infrastructure consumer-created or
acquired applications created using programming
languages and tools (supported by the provider).
Infrastructure as a Service – IaaS: through
virtualization, we can split, assign and dynamically
resize storage, networking and processing capacity,
as demanded by customers, providing fundamental
computing resources.

This four deployment models are defined below by NIST
(2009):
•

•
•

•

Private cloud: The cloud infrastructure is operated
solely for an organization. It may be managed by
the organization or a third party and may exist on
premise or off premise.
Community cloud: The cloud infrastructure is shared
by several organizations and supports a specific
community that has shared concerns.
Public cloud: The cloud infrastructure is made
available to the general public or a large industry
group and is owned by an organization selling cloud
services.
Hybrid cloud: The cloud infrastructure is a
composition of two or more clouds (private,
community, or public) that remain unique entities but
are bound together by standardized or proprietary
technology that enables data and application
portability.

Taking into the account the characteristics, service and
deployment models offered by cloud computing emerges
a recent discussion about Everything as a Service – *aaS,
nomenclature adopted to any kind of computation that
can be provided as a service, and we include the possibility
of provide Forensic as a Service – FaaS, what is a new
opportunity to provide computing resources for forensic
computing, including all intrinsic values embedded in the
cloud, which include “unlimited” processing and storage in
your usage on-demand self service and elasticity.
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2.3. Distributed forensic
The use of distributed computing for conduct of
forensic tasks is presented in this proposal through the
implementation of the MapReduce programming model on
the cloud. In our proposal we used Hadoop that is a software
framework developed as an open-source implementation of
the MapReduce programming model, supported by Apache.
In the subsections below we have their definitions.
2.3.1. MapReduce
MapReduce is a distributed programming paradigm,
developed by Google to simplify the development of scalable,
massively-parallel application that process Terabytes of data
on large commodity clusters.
Programs written in this functional style are automatically
parallelized and executed on a large cluster of commodity
machines. The run-time system takes care of the details
of partitioning the input data, scheduling the program’s
execution across a set of machines, handling machine failures,
and managing the required inter-machine communication.
This allows programmers without any experience with
parallel and distributed systems to easily utilize the resources
of a large distributed system. (Dean & Ghemawat, 2004)
Users specify a map function that processes a key/
value pair to generate a set of intermediate key/value pairs,
and a reduce function that merges all intermediate values
associated with the same intermediate key. Many real world
tasks are expressible in this model, including forensics tasks
(string operations, image processing, statistical analysis, etc).
(Roussev, Wang, Richard III & Marziale, 2009)
The canonical example of MapReduce is a process to count
the appearances of each different word in a set of documents,
presented at figure 1.
In this example, retrieved from Dean & Ghemawat (2004),
each document is split into words, and each word is counted
initially with a “1” value by the Map function, using the word
as the result key. The framework puts together all the pairs
with the same key and feeds them to the same call to Reduce,
thus this function just needs to sum all of its input values to
find the total appearances of that word.

Apache project being built and used by a global community
of contributors, using the Java programming language.
Your architecture is composed by Hadoop Common,
which contains the files needed to run Hadoop and support
for the Hadoop’s subprojects - Hadoop Distributed File
System (HDFS) and MapReduce.
According with Apache Hadoop - HDFS Architecture
Guide (2010), the HDFS is a distributed file system designed
to run on commodity hardware, being highly fault-tolerant
and designed to be deployed on low-cost hardware, providing
high throughput access to application data and is suitable for
applications that have large data sets.
Consulted Apache Hadoop – MapReduce Tutorial (2010)
says that a MapReduce job usually splits the input data-set
into independent chunks which are processed by the map
tasks in a completely parallel manner. The framework sorts the
outputs of the maps, which are then input to the reduce tasks.
Typically both the input and the output of the job are stored
in a file-system. The framework takes care of scheduling tasks,
monitoring them and re-executes the failed tasks.
The MapReduce framework consists of a single master
JobTracker and one slave TaskTracker per cluster-node. The
master is responsible for scheduling the jobs’ component tasks
on the slaves, monitoring them and re-executing the failed
tasks. The slaves execute the tasks as directed by the master.
Minimally, applications specify the input/output locations
and supply map and reduce functions via implementations
of appropriate interfaces and/or abstract-classes. These, and
other job parameters, comprise the job configuration. The
Hadoop job client then submits the job (jar/executable etc.)
and configuration to the JobTracker which then assumes the
responsibility of distributing the software/configuration to
the slaves, scheduling tasks and monitoring them, providing
status and diagnostic information to the job-client.
Although the Hadoop framework is implemented in Java,
MapReduce applications need not be written in Java. Hadoop
Streaming is a utility which allows users to create and run
jobs with any executables (e.g. shell utilities) as the mapper
and/or the reduce.
3. Proposal

2.3.2. Hadoop
Hadoop was developed as an open-source implementation
of the MapReduce programming model. This is a top-level

Anticipating the crisis in computer forensic, Garfinkel
(2010) cites the growth in capacity of storage devices as one
of challenging topics, adding that often not enough time

Fig. 1. Canonical example of MapReduce.
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to create a forensic image of a disk, or process all the data
found.
A brainstorming session at Computer, Information, and
Systems Sciences, and Engineering (CISSE) 2008 explored
researches categories, topics and problems in digital forensics.
One of the results of this was an article where Nance, Hay
and Bishop (2009) identified six categories for digital forensic
research, between them a category called Data Volume where
the authors says that parallelization of data processing could
provides benefits to the area.
As previously mentioned, the quantity of devices coupled
with the growth of storage space and the cheapening of
technology makes terabytes of data to be analyzed in cases of
cybercrime. The problem is that it ends by extrapolating the
computational power of single workstations used in forensics
laboratories by experts today.
An interesting approach utilizes clusters and large-scale
distributed resources has demonstrated efficiently in typical
forensic functions, how in Roussev and Richard III (2004),
where the great potential of using cluster resources are
demonstrated an early prototype and experiments, that speed
up typical forensic functions. The authors also emphasize
the need for forensic analysis techniques more sophisticated,
which may be enabled by the transition of current tools for
distributed tools.
An effort was done by Tang and Daniels (2005) that
created a simple framework for network forensics based on
the distributed techniques thereby providing an integrated
platform for automatic forensics evidence collection and
storage, including a mechanism for generating attack graphs
to illustrate hacking procedures. Another research effort
is the ForNet - Shanmugasundaram, Memon, Savant and
Bronnimann (2009), aimed at distributed forensics, which is
mostly concerned with the distributed collection and query
of network evidence.
A recent proposal presented by Roussev et al. (2009)
describe the efforts aiming at a new and open implementation

of the MapReduce processing model, which significantly
outperforms prior work on typical forensic tasks in large
datasets, demonstrating linear scaling for CPU-intensive
processing and even super-linear scaling for indexing-related
workloads.
Roussev et al. (2009) uses an approach to accommodate
more processing in the same amount of time, supporting the
utilization of more hardware resources, which allows more
machine resources to be deployed. The focus of Roussev is
exclusively on supporting the use of commodity distributed
computational resources to improve the turnaround time of
forensic investigations.
Besides these studies, commercial tools such as Forensics
Toolkit (FTK) from AccessData, are beginning to show
interest and effectiveness in the use of forensic distributed,
including support for multi-core processors, and distribution
of processing, but with still limited distribution (limited to
four machines).
Once mentioned related work, beyond the essential
features and benefits brought by the cloud, demonstrating
and defining viable features that allow the implementation of
the MapReduce we try to present our idea. Our model aims
at demonstrating the use of the cloud to provide Forensic as
a Service (FaaS) through Cloud Computing, demonstrating
flexible, elastic and dynamic platforms with “unlimited”
storage and processing power, together with the MapReduce
computation model in your open-source implementation
Hadoop, besides demonstrating that the use of Forensic as
a Service becomes essential, interesting and affordable for
businesses, government or individuals in need.
Although the MapReduce programming model does not
answer all the problems of distribution of processing, so far
has demonstrated great ability in solving problems related to
forensic tasks, such as string operations, image processing,
statistical analysis, etc., that will be demonstrated later.
Figure 2 illustrates the scenario of our proposal, where
users can use any devices to access servers through the

Fig. 2. Proposed model for delivery of Forensic as a Service (FaaS)
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cloud and then perform forensics tasks, taking advantage of
functions implemented by Hadoop MapReduce.
In the figure are presented the multi-tenancy model in
private cloud, taking advantage of on-premise, and in public
clouds, taking advantage of distributed costs among users
and off-premise model.
We will present two options for implementing the proposed
model, both in public and private clouds in the models onpremise and off-premise. The choice between public and
private clouds differentiates itself in the issue of information
security, security of the cloud and using its own technological
park, which will be argued in your respective session.
3.1. Implementations on Public and Private Cloud
Our choice of public implementation will be through
services offered by Amazon Web Services (AWS), the Amazon
Elastic Map Reduce, a web service that enables businesses,
researchers, data analysts, and developers to easily and costeffectively process vast amounts of data. It utilizes a hosted
Hadoop framework running on the web-scale infrastructure
of Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) and
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). (Amazon Web
Services [AWS], 2011)
Public clouds like Amazon derives a robust structure, easily
manageable and with many options for scalability, being one
of the most widely known and trusted provider of Cloud
services, but raising issues of security, privacy and legal issues
not yet resolved, which will be discussed later.
Utilization of this service is simple, you use the AWS
Management Console. In this console you have full control
of Jobs being executed or finalized. You just need these
simple steps to use the service: Develop your data processing
application (SQL-like, Pig, Hive, Cascading, Java, Ruby,
Perl, Python, PHP, R, or C + +); Upload your data and your
processing application into storage offered by Amazon,
Amazon S3 (you use it as input data to be analyzed and
output its results); Log into control panel offered by Amazon
(AWS Management Console) and start your “Job Flow,
“setting the types and quantities of Amazon EC2 instances
to be used (there is also the option of using command line or
APIs); You can monitor the process (when finished you can
check the results on Amazon S3); When its work is finalized
the Amazon EC2 instances are switched off (you only pay for
what you actually consumed).
Some highlights of this service are covered by the definition
of the essential characteristics of cloud computing, we quote
them briefly: flexibility in the use of bodies as required, ease of
use, because you don’t need to worry about setting up, running,
or tuning the performance of Hadoop clusters; integration
with another Amazon’s systems (S3 e EC2); inexpensive due
the benefit of Amazon’s scale, that you need to pay a very
low rate for the compute capacity that you actually consume;
multiple locations that you can choose the most appropriate;
and finally, the use of third part tools like Karmasphere
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Studio Community Edition, that supports Amazon Elastic
MapReduce and offer a free graphical environment to
develop, debug, deploy and monitor MapReduce jobs from
your desktop directly to Amazon Elastic MapReduce.
The payment is made for service used, in the pay-peruse model paying only for what you really consumed. All
prices of this services can be found in pages of the respective
products, Elastic Compute Cloud - EC2 (htpp://aws.amazon.
com/ec2), Simple Storage Service - S3 (http://aws.amazon.
com/s3) and Elastic MapReduce (http://aws.amazon.com/
elasticmapreduce).
After presenting a deployment solution in public clouds,
we cite the use of private clouds, which eventually supplement
or even mitigate security issues still fresh in the use of cloud,
which will be discussed later.
Our solution for deploying private clouds is the Eucalyptus
(Elastic Utility Computing Architecture Linking Your
Programs To Useful Systems), that is an open source software
infrastructure for implementing on-premise clouds on
existing Enterprise IT and service provider infrastructure.
Thus, with a Eucalyptus private cloud, sensitive data remains
secure from external intrusion behind the enterprise firewall.
Eucalyptus has design principles that ensure compatibility
with existing Linux-based data center installations, can
be deployed without modification on all major Linux OS
distributions (Ubuntu, RHEL/CentOS, openSUSE, and
Debian). The software framework is a highly modular
cooperative set of web services that interoperate using
standard communication protocols. Through this framework
it implements virtualized machine and storage resources,
interconnected by an isolated layer-2 network. (Nurmi et al.,
2008) (Eucalyptus System, 2009)
The conceptual representation of the Eucalyptus Cloud is
presented in Eucalyptus System (2009) that specifies: CLC
is the Cloud Controller which virtualizes the underlying
resources (servers, storage, and network). The Cluster
Controllers (CCs) form the front-end for each cluster
deﬁned in the cloud. NCs are the machines on which virtual
machine instances run. The Storage Controller (SC) provides
block storage service (similar to Amazon EBS) while the
Walrus storage system spans the entire cloud and is similar
to the Amazon S3 in functionality. A Management Platform
provides a one-stop console for the cloud administrator to
conﬁgure and manage the cloud. The Management Platform
also exports various interfaces for the administrator, project
manager, developer, and other users, with customizable levels
of access and privileges.
To use Hadoop in your private cloud managed by
Eucalyptus, you need an image that contains pre-installed
Hadoop. If you need, there are some public images containing
everything that you need to perform their tasks in your
private cloud. This images has a virtual machine format AMI
(Amazon Machine Image), due interoperability between
Eucalyptus and Amazon. There is links in the Eucalyptus to

pre-packaged virtual machines that are ready to run in your
Eucalyptus cloud.

4.1. Issues on Deployment Models: Public and
Private

Eucalyptus is an open source implementation for the
emerging standard of the EC2 API, designed to simplify
the process of building and managing an internal cloud for
businesses of any size, thereby enabling companies to create
their own self-service infrastructure.

The public clouds bump into problems of security and legal issues. Since you decide for adoption of cloud, it is necessary a starting point for evaluating any cloud service, Damoulakis (2010)
suggests the following key issues: Where are my data? How my
data are being protected? Who can access or view my data?

Ubuntu distributions now include the Eucalyptus software
core as the key component of the Ubuntu Enterprise Cloud,
bringing Amazon EC2-like infrastructure capabilities inside
the firewall.

Besides this obvious question, Iball (2010) suggests a few
more questions: How is the facility secured both physically
and digitally? How often they conduct routine checks and
audit access to restricted areas by system administrators?
What industry standards do your services met?

4. Security Issues
Presented as one of the key aspects for the adoption of
cloud computing, security has been widely discussed among
industries and governments in search of standards for the
use of cloud computing that provides information security,
including privacy protection, safeguarding the interests
security, whether national, in the case of governments, or
internal, in the case of industries. (Kundra, 2010).
The decision to adopt or not cloud computing is based
on risk, not technology, since the cloud assumes multiple
levels of security in information systems, depending on the
cloud-sourcing (the supply of resources needed by the business process) model used. Figure 3 illustrates these models,
being possible to replace the idea of using government for
corporate use.
The proposal, as well as any type of adoption of the cloud,
involves security-related issues, which vary according to the
deployment model to be chosen, since each has a specific
security levels. Address issues relating to deployment models
most widely used public and private cloud.

Iball (2010) also adds that how much more questions are
made, the smaller the chances of your data being exposed to
unnecessary risks, and more, having the right Service Level
Agreement (SLA) is also the key for a successful and longterm relationship with a service provider. SLAs makes the
trust between the parties (customers and providers) fortified,
what is important because from the SLAs will be defined
the crucial details for the implementation of the proposal,
personalizing all requirements for security.
Beyond the issues raised by the authors, the Cloud Security
Alliance (CSA) launched a guide to assist in the adoption of
cloud computing, leading to better understand the issues that
must be asked, the currently recommended practices and
pitfalls to be avoided. (CSA, 2009).
Also contributing, the Jericho Forum has released a
document that which aims to enable stakeholders and business
decision-makers, to appreciate the key considerations that
need to be taken into account when deciding which parts
of their business could be operated in which of the available
cloud formations. (Jericho, 2009).

Fig. 3. Cloud Sourcing Models (Kundra, 2010)
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Before you set your provider and where your instance
runs, you need to focus on the jurisdiction and compliance
issues. For example, in the EU the security is treated by law,
e.g. European data protection law estipulate that the company,
as data controller, is entirely responsible for the security of its
own data. The UK’s Data Protection Act of 1998 requires that
data controllers incorporate security requirement into their
contracts with data processors. This means that the onus is on
the Small to Medium Size Enterprises (SMEs) to ensure that the
cloud computing provider offers the appropriate levels of data
security. With UK only data centers, business can be confident
of stringent data security practices, covered by UK laws.

For both users of public and private cloud the issue of
interoperability between service providers are still causing
concern. If there is a change between public cloud providers,
private to public or any other settings changes, there are
no assurances that the technologies are compatible and
will enjoy the features of the principle of interoperability.
To address these issues, was created a forum entitled
Cloud Computing Interoperability Forum – CCIF (www.
cloudforum.org/). A key focus will be placed on the creation
of a common agreed upon framework/ontology that enables
the ability of two or more cloud platforms to exchange
information in a unified way.

The private clouds have a higher benefit compared to the
adoption of public clouds. Some issues related to jurisdiction
and security mechanisms are already widely understood,
since clouds using the private data centers already established
in the organizations, running behind your own firewall,
which can be managed by the organization itself (which is
more secure) or outsourced.

The software platform presented as solution of deployment
of private cloud from our proposal, Eucalyptus, follows the
principles of interoperability with our proposal to implement
public cloud using Amazon’s services. Eucalyptus supports
the popular AWS cloud interface allowing these on-premise
clouds to interact with public clouds using a common
programming interface. (Eucalyptus System, 2009).

Private clouds enable you to have more control over the
issues raised previously in the case of public clouds. The
private clouds provide the exact location of where the data is
being stored, who are responsible about them, and who has
access and all issues of digital or physical protection.
Because of this, the option of implementing the proposal
in private cloud becomes more profitable. Anyway,
companies still show fear and insecurity, being desirous
of moving sensitive data to the cloud. However, the use of
cloud computing today is a matter of trust, and studies show
that such a system will reach a mature level, ensuring data
security.
Confidentiality, privacy, integrity and auditability are still
unaddressed issues, and to ensure that the cloud can be used
to deliver Forensic as a Service, one should take into account
these issues in cases of digital forensic.
According to the report released by Accenture (2010),
which makes possible the construction of private clouds is the
large number of servers that organizations have, encouraging
the establishment for their own use. They also said that 60%
of the respondents said they are already using private clouds,
often in conjunction with public clouds, i.e. hybrid clouds.
According to the report by the end of 2012 the use of private
cloud will permeate 77% of companies. For further reading,
the full document is in the additional readings.
The private clouds are operated by only one organization,
but can be managed by the organization itself or outsourced,
can exist as on-premise and off-premise. Our model adopts
the form on-premise, which means that the software is
installed and run on computers on the premises (in the
building) of the organization or person using the software. In
a private cloud the owner-user has, in principle, full control
over the feature set of the cloud implementation, however
there are costs which, cannot be shared with other customers,
associated with this increase in control.
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4.2. Software
Traditional models of software systems usually restrict
its use to computers where they are running. Because of
this, many cloud providers use open-source tools, since
commercial tools do not have a good a license model for
cloud computing.
Moreover, current forensic tools could not take advantage
of cloud environments, with respect to the use of MapReduce
computation model, for both is worth discussing the need to
re-write code for effective implementation of the model.
Parallel programming is more efficient and can also be
used to solve problems in large data sets using non-local
resources. When you have a set of networked computers, in
our case the cloud, we have a large computational power at
hand we can make use of distributed processing and parallel
programming using MapReduce to solve the problems
involving large data sets.
Many forensic applications can be specified in this model,
and examples can be founded in the work of Roussev et al.
(2009), citing the use of wordcounter that calculates the
number of times a word appears in a text; pi-estimator that
calculates an approximation of the value of PI based on Monte
Carlo method; grep that is a text search and the bloomfilter
application that hashes a file in 4 KB blocks using SHA-1 and
inserts them into a Bloom filter.
4.3. Evaluation and validation of results
The purpose of this section is to report the performance
achieved by the proposal in its implementation in the public
cloud model, adopting the Amazon Elastic MapReduce
service in addiction with Amazon Elastic Compute Cloud
(EC2) and Simple Storage Service (S3). We utilized an example
provided by Hadoop, wordcount program that calculates the

number of occurrences of each word in a text file, featuring a
text processing program.
Instances configuration were chosen for implementation
are described by Amazon as High-Memory Instances, with
the following configurations: 17.1 GB of memory RAM; 6.5
ECU (2 virtual cores with 3.25 ECU each); 420 GB of local
instance storage; 64-bit platform, being utilized 2 instances o
this type. We have to highlight that according to the Amazon,
one EC2 Compute Unit (ECU) provides the equivalent
CPU capacity of a 1.0-1.2 GHz 2007 Opteron or 2007 Xeon
processor.
We tested wordcount program against 5 files of different
sizes (10, 100, 1024, 2048 e 3072 MB each), that contains
random text. Results can be appreciated as follow:
•
•
•
•
•

10 MB – 38 s.;
100 MB – 1 min. 26 sec.;
1024 MB – 09 min. 58 sec.;
2048 MB – 19 min. 51 sec.;
3072 MB – 21 min. 12 sec.;

In a single workstation testes (with Core 2 Duo 2 GHz and
2 GB of RAM), our proposal presented better results
in the files with 2 GB – or more – presenting a time
diminution of 15 min. 10 sec. which means a time saved
around 55%, besides the reduction in the amount of data that
approximately 99%.
For better validate our proposal, works such as Peisert,
Bishop and Marzullo (2008), aimed at discussing the various
forensics systems and situations in which these systems
can produce valid and accurate conclusions and in which
situation results are suspect. (Peisert et al., 2008)
Another aspect of assessment tools is given by Garfinkel
(2010), using standardized data sets, where he argues that
the use of these data sets increase scientific assessment of
forensic methods, besides the obvious benefits of providing
a data set ready and enable a direct comparison between
different approaches and tools. There is also an effort by the
NIST in creating these data sets, providing to the researchers
documented data sets of simulated digital evidence for
examination, providing a site that is a repository of images,
some produced by the NIST and others are contributions
from various organizations (http://www.cfreds.nist.gov/).
Both methods of validating the proposed tools are crucial
steps in the further evaluation of this proposed model, thus
ensuring integrity and reproducibility of results, in addition
to accepting the results as evidence to the jury.

distributed through the cloud in their public or private form,
thus delivering Forensic as a Service - FaaS as a way of solving
the challenge of increasing capacity of storage devices and
large amounts of data to be analyzed.
The use of cloud computing has been consolidating and
giving indications that will be more present in daily life of
people and now, we just need that patterns of use, degrees of
reliability, privacy and other security and legal issues listed in
the text are established.
Legal issues still walk slowly, since there is crimes not
covered by current Law yet, but we must move forward while
ensuring that such role models may be used in courts in cases
involving the elucidation of cybercrimes. This is just one
solution to the problem of the amount of data, other solutions
may use a different approach, bringing new results with new
technologies.
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