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RESUMO

A necessidade de exame em sistemas de arquivos com milhares de arquivos
armazenados, cada vez mais se constitui em tarefa árdua para os peritos forenses
em razão do pouco tempo para realizar tal atividade. Com o objetivo de reduzir a
quantidade de arquivos para análise manual, autoridades americanas criaram bases
de dados contendo características e códigos hash de arquivos do sistema
operacional e aplicações conhecidas com o intuito de realizar eliminação automática
de arquivos previamente catalogados. Apesar de significativa vantagem no uso de
tais bases, este método somente considera o mapeamento de arquivos idênticos,
não abordando similaridade de arquivos em decorrência do elevado custo
computacional no uso de algoritmos de análise de similaridade. Este trabalho propõe
a adição de técnicas de análise de similaridade de arquivos baseadas em bases précomputadas, como extensão ao método atual de exame de sistemas de arquivos,
visando reduzir o custo computacional deste tipo de análise. A avaliação do método
proposto mostrou que o método atual é viável para redução de arquivos analisados
por meio manual pelo investigador, bem como identificação de critérios de
aplicabilidade de ferramentas de análise de similaridade em arquivos textuais.

Palavras chaves: Forense Computacional, Sistemas de Arquivo.

ABSTRACT

Method for similarity files analysis into file systems for digital investigation
using pre-computed bases

The need for examination on file systems with thousands of files stored
increasingly constitutes an arduous task for the forensic experts due to the short time
to perform such activity. Aiming to reduce the amount of manual files for analysis,
American authorities created databases containing hash codes and characteristics of
operating system files and known software applications in order to perform automatic
exclusion of files previously cataloged. Despite significant advantage in the use of
such bases, this method only considers the identical files mapping, does not address
file similarity due to the high computational cost in using similarity analysis
algorithms. This paper proposes the addition of technical analysis based on similarity
of files bases precomputed, as an extension to the current method of examination of
file systems in order to reduce the computational cost of this type of analysis. The
evaluation of the proposed method showed that the current method is feasible to
reduce manual files analyzed by the investigator, as well as identification of
applicability criteria of similarity analysis tools in textual files.

Key Words: Computer Forensics, File System.
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1 INTRODUÇÃO
Ao longo dos tempos, o homem sempre buscou alternativas que lhe
ajudassem a desvendar os crimes mais obscuros, e a ciência forense tornou-se,
então, aliada neste trabalho de perícia criminal (ALMEIDA et al, 2008). Examinar de
forma profunda e significativa todo o conteúdo disponível nas cópias fidedignas
(imagens) das unidades de discos rígidos dos computadores alvos da investigação
digital é uma tarefa árdua para os especialistas (CHAWATHE, 2009), visto que é
crescente a utilização de discos rígidos de grande capacidade por usuários
domésticos e escassa a quantidade de recursos e tempo dedicado para esta tarefa.
Diversas pesquisas foram elaboradas visando propor modelos e metodologias
para condução de processos investigativos no meio digital, tais como as
desenvolvidas por ABDULLAH et al., 2008 apud. McKemmish, 1999; Dittrich e
Brezinski, 2000; Ashcroft, 2001; Palmer, 2001; Reith et al., 2002; Kruse e Heiser,
2003; Mandia et al., 2003; Carrier e Spafford, 2004b; Casey, 2004; Ciardhuáin, 2004;
Nelson et al., 2004; Beebe e Clark, 2005.
Independente do modelo utilizado existe etapas que estão sempre presentes
no processo investigativo, sendo diferenciadas apenas por sua segmentação e
maior detalhamento. São elas: coleta, exame, análise e resultados obtidos.
A figura 1 ilustra as etapas de um processo investigativo, delineando
exemplos de algumas das atividades exercidas pelo perito em cada etapa e
exemplificando o fluxo utilizado para geração de evidências.

Figura 1 – Macro Etapas de Processo Investigativo
Fonte: (PEREIRA et al., 2007)

No decorrer da etapa de coleta, ilustrado na figura 1, é realizado a geração da
imagem de todas as partições de disco com sistemas de arquivos do equipamento
objeto da análise. Será através dessa imagem que todos os procedimentos periciais
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ocorrerão, visando não comprometer a prova original. Após a aquisição da imagem
do sistema de arquivos, é necessário examinar todo o conteúdo dos insumos de
dados coletados, os quais muitas vezes possuem volumes na ordem de terabytes,
dificultando o processo de análise manual de todos os arquivos, levantando-se a
necessidade de existência de mecanismo de busca automatizada para aperfeiçoar o
processo (CHEN E WANG, 2008).
Para suprir esta demanda, pesquisadores identificaram que o uso de funções
hash pode apoiar o processo investigativo de duas formas: a primeira refere-se ao
controle de integridade de arquivos, possibilitando comprovar que a imagem dos
dispositivos gerada durante a etapa de coleta de dados não foi alterada; e a
segunda é o uso de funções hash como mecanismo de validação de códigos hash
de arquivos, possibilitando identificar se um arquivo é conhecido por meio da
comparação com listagem de códigos hash de arquivos previamente catalogados em
bases de dados criadas para esta finalidade. Dentre as bases disponíveis no
mercado, pode-se citar a base de referência do NIST (National Institute of Standards
and Technology), denominada NSRL (National Software Reference Library), a qual
possui mais de 15.000.000 de códigos hash em seus arquivos RDS (Reference Data
Set), que contêm informações sobre os produtos e arquivos mapeados.
Independente da base referencial utilizada, o uso de tais ferramentas durante
um processo investigativo pode variar de acordo com a metodologia adotada pelo
investigador. A figura 2 ilustra o método comumente utilizado por alguns softwares
de apoio à exame de sistemas de arquivos (Autopsy, Encase, FTK, etc) para análise
de arquivos através do uso de bases pré-computadas de referência de códigos
hash.

Figura 2 – Método comumente utilizado por softwares de apoio
Fonte: (WHITE, Doug; GUTTMAN, Barbara 2009 Traduzido)
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Considerando-se o modelo genérico ilustrado na figura 2, é possível identificar
a existência de um programa analisador que recebe como entrada a imagem e a
base de referência. Neste exemplo em particular, considerou-se o uso da base de
referência de códigos hash do NIST (RDS). A partir desta entrada, observam-se dois
tipos de saída: arquivos conhecidos, os quais já foram previamente catalogados na
base de referência, e arquivos desconhecidos, os quais serão necessários passar
por uma avaliação manual minuciosa do perito a fim de identificá-lo e posteriormente
obter insumos para alimentar base de referência local, por exemplo.
A figura 3 apresenta um detalhamento do método comumente utilizado por
softwares de apoio a perícia forense, com uma visão modular do método atual,
utilizando o software autopsy como exemplo.

Visão do Método Atual
Entrada

Processamento

Imagem do
Sistema de
Arquivos

Saída

Gera Hash de
Arquivos

Classificador

Filtragem

Consulta

Bases pré-computadas de
Identificação de arquivos

Autopsy
Arquivos
Arquivos
Conhecidos
Conhecidos

Arquivos
Arquivos
Desconhecidos
Desconhecidos

Arquivos
Arquivos
Legítimos
Legítimos

Arquivos
Arquivos
Maliciosos
Maliciosos

Figura 3 – Visão do Método Atual
Fonte: Elaborado pelo autor
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Observando-se a figura 3 é possível identificar as três fases macro do
processo de exame de artefatos, iniciando-se pela aquisição da imagem do sistema
de arquivos do dispositivo, dando continuidade aos módulos de gerar códigos hash
de cada arquivo presente no sistema de arquivos, efetuando posteriormente a
classificação do tipo de arquivo (imagem, vídeo, documento, etc), realizando-se filtro
para uso somente de determinado tipo de arquivo e concluindo o processo com o
módulo de consulta a base de dados pré-computadas de identificação de arquivos,
resultando em arquivos conhecidos ou desconhecidos.
Apesar de significativa vantagem no uso de base pré-computadas de
referência de códigos hash na etapa de identificação de arquivos durante o processo
investigativo, ressalta-se que em um sistema de arquivos existe grande quantidade
de arquivos distribuídos em inúmeros formatos, além de arquivos previamente
removidos (sem indexadores) sujeitos a recuperação integral ou parcial (fragmentos)
pelo investigador. Desta forma, para cada arquivo existente no sistema de arquivos
faz-se necessário comparar com a base de referência de códigos hash que também
possui milhares de assinaturas, resultando na execução de comparações do tipo
muitos para muitos (MxN), sendo M arquivos do sistema de arquivos em análise e N
arquivos conhecidos presentes na base de referência de códigos hash, conforme
representado na figura 4.
M arquivos
hash

Sistema de arquivos
em exame

N arquivos
Base de referência de
códigos hash
Figura 4 – Comparativo M x N
Fonte: Elaborado pelo autor

Como resultante do processo de comparação, obtêm-se um grande número
de arquivos classificados como desconhecidos, visto que qualquer pequena
modificação no arquivo original já é suficiente para modificar seu código hash e,
consequentemente, inviabilizar sua classificação como arquivo conhecido, além de
demandar vasto consumo de processamento e tempo para apresentar resultados.
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1.1

Motivação
De acordo com pesquisas realizadas por CHEN e WANG (2008), HURLBUT

(2009), ROUSSEV (2009), KORNBLUM (2011), o uso ferramentas de análise de
similaridade baseadas em bases pré-computadas pode vir a apoiar o processo de
identificação e classificação dos arquivos através de comparações entre os arquivos
contidos na imagem do sistema de arquivos e as informações cadastradas nas
bases pré-computadas. Porém, efetuar análise de similaridade entre todo o universo
de arquivos contido em um sistema de arquivos de um artefato objeto de perícia
digital com um universo de bases de referência de códigos hash pode resultar em
problemas de custo computacional, tornando o processo inviável, pois para cada
arquivo contido no sistema de arquivos seria necessário percorrer toda a base de
referência de códigos hash em busca de similaridades.
A utilização de técnicas de seleção e redução pode ser útil para minimizar o
conjunto de arquivos selecionados para análise manual pelo investigador. Na técnica
de seleção, o investigador possui alguns artefatos e deseja verificar existência de
arquivos idênticos ou similares no sistema de arquivos em exame. Na técnica de
redução, o investigador identifica tipos de arquivos de interesse para análise manual
e o sistema elimina o restante. Como exemplo de uso dessas técnicas pode-se citar:
A eliminação dos arquivos conhecidos do sistema operacional Microsoft Windows, a
seleção somente de arquivos classificados como imagens.

1.2

Objetivo
O objetivo deste trabalho é a adição de técnicas de análise de similaridade de

arquivos baseadas em bases pré-computadas, como extensão ao método atual de
exame de sistemas de arquivos, visando reduzir o custo computacional deste tipo de
análise.
A análise do método proposto tem foco em arquivos textuais (DOC, DOCX,
PDF e TXT), levando-se em consideração não somente o conteúdo do arquivo,
como também informações relacionadas a seus metadados, tais como tipo do
arquivo, tamanho e informações de autoria.
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1.3

Limitações da pesquisa
Não será ênfase deste trabalho à aplicabilidade de técnicas e ferramentas de

análise de similaridade em file slack, arquivos removidos e/ou espaços não
alocados, bem como de outras técnicas de avaliação de similaridade de documentos
textuais que não consideram uso de bases pré-computadas.

1.4

Método de trabalho
O trabalho inicia-se com o levantamento das referências bibliográficas da

base conceitual e de trabalhos relacionados relativos à análise de similaridade de
documentos em processos investigativos.
Em seguida, trabalha-se na elaboração da proposta de extensão do
procedimento de análise de similaridade de arquivos em sistemas de arquivos
e especificação da proposta, verificando os pontos de inserção da técnica de
análise de similaridade de arquivo na etapa de exame do processo investigativo.
Com as especificações definidas, inicia-se a avaliação experimental através
de realização de prova de conceito. Nesta etapa são definidos os requisitos para
concepção do experimento, tais como recursos e ferramentas necessárias. Após a
implementação de todo o ambiente do experimento, inicia-se sua execução
propriamente dita, possibilitando identificar o percentual de similaridade dos arquivos
contidos na imagem do sistema de arquivos utilizado, bem como a eficiência da
adequação da extensão do método ao processo pericial.
Conclui-se com a análise de resultados do experimento e considerações
finais relacionadas à aplicabilidade de métodos para análise de similaridade de
documentos em investigação digital.
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1.5

Organização da dissertação
O capítulo 2, Referencial teórico, expõe os principais conceitos e as

definições usadas no decorrer deste trabalho, bem como aborda de forma
contextualizada a aplicabilidade de código hash na investigação digital.
O capítulo 3, Trabalhos relacionados, descreve os principais trabalhos que
serviram de base para a elaboração desta dissertação.
O capítulo 4, Proposta do trabalho, discorre a respeito da proposta,
detalhando a arquitetura do método proposto, bem como as funcionalidades de cada
módulo.
O capítulo 5, Experimento, trata da implementação do experimento, definindo
os critérios que serão testados, bem como os casos de uso elegíveis para execução
dos testes.
O capítulo 6, Análise de resultados, apresenta e analisa os resultados
obtidos no decorrer da execução do experimento, possibilitando avaliar critérios de
aplicabilidade e elegibilidade do uso técnicas para análise de similaridade de
documentos.
O capítulo 7, Conclusão, apresenta o resumo e a conclusão do trabalho, bem
como as contribuições obtidas, além das sugestões de continuidade de pesquisa.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

Introdução
Neste capítulo discutem-se os principais conceitos relacionados aplicáveis ao

desenvolvimento deste trabalho.

2.2

Funções hash
Segundo Stallings (2005), o código hash é uma função de todos os bits de

uma mensagem e provê a capacidade de detecção de adulteração, que pode ser
intencional (maligna) ou não intencional (erro de armazenamento ou transmissão).
Uma modificação de qualquer bit de uma mensagem resulta na mudança do valor do
código hash. Entre os algoritmos comumente utilizados para geração de códigos
hash, cita-se o MD5 (Message Digest 5) e o SHA-1 (Simple Hash Function 1), SHA256.

As funções hash possuem papel fundamental na etapa de exame do

processo investigativo, tendo sua aplicação segmentada em duas formas. A primeira
refere-se a validação da integridade referencial de arquivos, possibilitando localizar
arquivos duplicados, desde que o arquivo não tenha sofrido qualquer alteração em
relação a seu conteúdo original em que o código hash foi gerada. Caso ocorra
qualquer modificação no arquivo comparado, mesmo que seja mínima, o hash
gerado será diferente do arquivo original e a resposta gerada será de que os
arquivos são diferentes (HURLBUT, 2009). A segunda, e foco parcial deste trabalho,
é o uso de funções hash como mecanismo de validação de conteúdo de arquivos,
possibilitando identificar se um arquivo é conhecido por meio da comparação com
listagem de códigos hash previamente catalogadas em bases de dados criadas para
esta finalidade.

2.3

Aplicabilidade de funções hash para validação de arquivos

A identificação de arquivos 1:1 é facilmente gerenciada com as ferramentas
convencionais de funções hash que fazem uso de algoritmos como MD5, SHA1,
SHA256, Tiger, dentre outros. Dentre as ferramentas utilizadas para esta finalidade,
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cita-se o md5deep1, criado e mantido por Jesse Kornblum e utilizada para gerar os
códigos hash dos arquivos citados no exemplo a seguir.
Na figura 5 é possível identificar o uso do código hash para o arquivo
Bliss.bmp, comumente encontrado no sistema operacional Microsoft Windows XP.
Para critérios de exemplificação, foi gerado o código hash deste arquivo e realizada
a cópia integral do mesmo para o arquivo Novonome.bmp, observando-se que o
código hash resultante dos arquivos são idênticos, bem como tamanho e horário de
criação, apesar da mudança de nome. Contudo, ao adicionar um ponto preto na
figura, conforme ilustrado no terceiro desenho com uma seta de indicação na figura
5, o valor do código hash altera-se, apesar do arquivo continuar com o mesmo
tamanho.

Figura 5 – Comparativo de códigos Hash de arquivos
Fonte: Elaborado pelo autor

Este tipo de situação ocorre em razão de os computadores trabalharem com
dados exatos, na base numérica binária, de forma que se criam condições
verdadeiras ou falsas quanto à determinada informação, impossibilitando que a
ferramenta md5deep da forma como ela foi construída seja compatível para uso em
situações em que há necessidade de validação de similaridade.

1

Página oficial do software: http://md5deep.sourceforge.net
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2.4

Bases referenciais de códigos hash
Dá-se o nome de bases referenciais de códigos hash ao conjunto de

mapeamento de assinaturas de arquivos previamente catalogados de determinado
sistema, aplicação ou sistema operacional os quais podem está agrupados em um
arquivo ou em um banco de dados. Existem inúmeras bases referenciais no
mercado, visto que nada impede que cada um crie a sua, entretanto, para contexto
deste trabalho, optou-se em discorrer a respeito de duas comumente citadas em
projetos de pesquisa por tratar-se de bases públicas, as quais serão abordadas nas
próximas seções.

2.4.1 NIST NSRL
Criado em 2001 pelo NIST em parceria com diversas autoridades legais norte
americanas, o NSRL (National Software Reference Library) possui atualmente mais
de 15.000.000 de códigos hash. A alimentação da base ocorre através de doações
dos softwares e das mídias originais pelas grandes empresas e pessoas físicas, as
quais são utilizadas exclusivamente para a obtenção dos valores de hash dos
arquivos e posteriormente arquivados em uma biblioteca de referência do instituto,
com o objetivo de manter o rastreamento dos códigos hash gerados, caso sejam
questionados pela justiça de algum país. A base de referência é compartilhada a
cada três meses através de arquivos RDS (Reference Data Set), os quais contêm
informações sobre os produtos e arquivos mapeados, tais como nome do fabricante,
tamanho do arquivo e produto associado, além de seus valores de códigos hash
gerados nos algoritmos MD5, SHA-1 e CRC 32 (FISHER, 2001). Os arquivos
mapeados nesta base são tipificados apenas como conhecidos, independentemente
de serem arquivos legítimos de produtos ou arquivos maliciosos.
Na figura 6 é ilustrado um fragmento do RDS D da base NSRL, sendo
possível identificar o cabeçalho informativo sobre o layout e o mapeamento de
alguns arquivos relacionados ao grupo de produtos Microsoft Windows.
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Figura 6 – Fragmento de base referencial NIST NSRL
Fonte: Elaborado pelo autor

É possível identificar na figura 7 que o código hash do produto 2584 e 2912
listados na figura 6, pertencem ao sistema operacional Microsoft Windows XP.

Figura 7 – Fragmento de base referencial NIST NSRL
Fonte: Elaborado pelo autor

2.4.2 NDIC Hashkeeper
Criado em 1996 pelo NDIC (National Dug Intelligence Center), integrando o
departamento de justiça norte americano, a base de referência Hashkeeper possui
um mapeamento dos códigos hash de arquivos, utilizando-se o algoritmo MD5, que
estão tipificados em:
o Arquivos conhecidos e bons: indicam arquivos legítimos do sistema
o Arquivos conhecidos e ruins: indicam arquivos maliciosos e ilegais conhecidos.

A alimentação desta base é realizada com o auxílio de diversas autoridades
legais, tanto no âmbito nacional quanto internacional, somando-se esforços de
inúmeras bases referenciais locais para criação de uma base compartilhada entre os
membros participantes. Entre os tipos de arquivos que compõem a base estão os
mapeamentos de códigos hash de arquivos relacionados à pornografia infantil.
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Apesar de ser uma base livre, ou seja, sem fins comerciais e com
neutralidade, o acesso a ela é restrito a autoridades governamentais ou através da
aprovação de requisições específicas, que se dão através de formulários de
requisição de autorização de acesso. A partir destes formulários é avaliado se o
solicitante pode ou não ter acesso às informações, pois o acesso a esta base por
pessoas não qualificadas, poderia dificultar a identificação de arquivos ilegais e
maliciosos através de modificações dos arquivos nos equipamento de uso ilegal,
ressaltando que a base referencial continuaria intacta, já que os membros obtém
apenas a cópia da base, dificultando a ação dos peritos na investigação daquele
equipamento.

2.4.3 Considerações sobre uso de bases referenciais de códigos hash
Independente da base referencial utilizada, o modelo de utilização de tais
ferramentas durante um processo investigativo pode variar de acordo com a
metodologia adotada pela instituição em questão. Nada impede que seja criada base
local contendo histórico de arquivos legítimos e/ou maliciosos previamente
identificados em outras investigações.
O uso de bases referenciais no processo de perícia digital pode ser de grande
utilidade desde que bem utilizado e bem interpretado por seu utilizador. A base
NSRL possui uma grande quantidade de produtos mapeados, porém se for
considerado o uso de tal base para o contexto de softwares utilizados no mercado
brasileiro, verifica-se grandes limitações, pois a maioria dos softwares catalogados
está no idioma inglês. A partir desta constatação, destaca-se a importância de reunir
esforços para o mapeamento dos principais softwares de uso corporativo em outros
idiomas. Como exemplo desta limitação, atualmente estão mapeadas na base NSRL
todas as versões do sistema operacional Microsoft Windows em linguagem
português Brasil, porém a versão do aplicativo Microsoft Office mais recente
disponível na mesma base, em linguagem português Brasil, ainda é a versão 97,
enquanto o versionamento atual do pacote encontra-se na versão 2010. Quanto à
base NDIC hashkeeper, apenas apresentada de maneira superficial neste trabalho,
é aplicável ao uso no contexto brasileiro quando integrada a uma base local,
contendo o perfil de softwares utilizados localmente.
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2.5

Análise de similaridade e sua aplicabilidade para identificação de arquivos
Antes de discorrer a respeito de análise de similaridade e sua aplicabilidade é

importante definir o que é dado similar e idêntico no contexto de informática.
Segundo o dicionário Houaiss, define-se idêntico como o que nada difere entre si
próprio, por comparação com outra ocasião ou situação. Já similar é definido como
que é da mesma natureza, análogo, semelhante, equivalente. Uma comparação
entre dois documentos pode gerar inúmeras similaridades, dependendo do algoritmo
utilizado e do foco da comparação. Um algoritmo que compare cada um dos n
parágrafos de um documento com os m parágrafos do outro poderá gerar, por
exemplo, até n vezes m similaridades (ABREU, 2011).
Um exemplo simples para ser citado trata-se do caso de bebês gêmeos
univitelinos, também conhecidos como gêmeos idênticos, os quais possuem o
mesmo genoma e são clones um do outro, entretanto, não possuem as mesmas
impressões digitais. Considerando o exemplo supramencionado, se o critério de
comparação for apenas a semelhança física, pode-se considerar que são similares,
entretanto, se for considerado o fator impressão digital, não são.
O uso de ferramentas para identificação automatizada de arquivos idênticos já
é amplamente utilizada para o contexto forense, possibilitando apoiar o perito a
identificar arquivos previamente conhecidos que porventura estejam mapeados com
outro nome ou formato e com isso atender a necessidade de redução de artefatos
passiveis a análise. Contudo, quando se trata de arquivos similares, faz-se
necessário considerar o problema de identificar critérios de similaridade. Este
assunto pela complexidade e abrangência cobre uma linha de pesquisa inteira e já
possui um nível de maturidade elevado no que tange a pesquisas desenvolvidas,
sendo possível citar as pesquisas desenvolvidas por: MOTA e GOYA (2008),
ABREU (2011) e GONÇALVES E MELLO (2009), portanto não será explorado de
forma aprofundada nesta pesquisa. Nas próximas seções descrevem-se alguns tipos
de análise de similaridade de arquivos aplicáveis ao contexto deste trabalho.

2.5.1 Similaridade entre blocos do arquivo bruto
A ideia por trás de similaridade de códigos hash baseados em blocos foi
concebida por Nicholas Harbour em 2002, quando trabalhava para o Defense
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Computer Forensics Laboratory (DCFL) do departamento de defesa americano,
durante o desenvolvimento do software DCFLDD para permitir a verificação de
integridade da imagem do sistema de arquivos durante a aquisição de imagens de
artefatos (BREITINGER, 2011).
O modelo consiste na máxima de que um determinado arquivo pode possuir
parte de seu conteúdo aproveitado em outros arquivos. Este tipo de cenário pode
ocorrer quando um determinado usuário tem interesse em subtrair apenas uma parte
do arquivo visando evitar levantar suspeitas ou até mesmo por limitações de acesso
ao arquivo completo no meio eletrônico. Utilizando esta técnica, informações
existentes em um arquivo modelo podem ser utilizadas como base para comparar
com informações provenientes de outros arquivos e, desta forma, identificar suas
derivações através de uso técnicas específicas de avaliação de similaridade.
Tipicamente, para o tipo de análise de similaridade entre blocos de arquivos,
trabalha-se com a segmentação de todo o conteúdo do arquivo em blocos, os quais
são alvo de atuação do algoritmo escolhido para análise, dentre eles encontra-se o
bloom filter e o fuzzy hashing, algoritmos considerados para o desenvolvimento
desta pesquisa e que serão melhor abordados em seções futuras.

2.5.2 Similaridade textual
Nos últimos anos, muitas pesquisas foram realizadas com foco em
identificação de plágio em documentos, tais como as proferidas por (MOTA e GOYA
(2008), ABREU (2011) e GONÇALVES E MELLO (2009), o que possibilitou criação
de algoritmos e ferramentas específicas para analise textual, considerando em suas
comparações itens como: pontuação, incoerência, dependência de certas palavras
ou frases, excesso de similaridade entre textos, sequencias longas de caracteres ou
palavras em comum, ordem de semelhanças, mesma frequência de palavras em
diferentes textos, dentre outros itens com foco em sintática e semântica. Existem
trabalhos, como o de ABREU (2011), que propõe uso de técnicas e ferramentas para
buscar similaridade textual em universo de arquivos grande, tal como a Internet,
como fonte de pesquisa. Contudo, as similaridades aplicáveis são 1:N, ou seja um
trabalho que está classificado como suspeito de ter sido alvo de cópia/plágio é
considerado fonte originária da pesquisa em relação ao universo de pesquisa, como
por exemplo, a Internet. Entretanto, quando aplicado ao contexto investigativo, em
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que existem milhares de arquivos contidos em uma imagem de sistema operacional
que serão passíveis a comparação com bases que também possuem milhares de
informações previamente de documentos previamente cadastrados, torna o
processo inviável quando utilizado como fator de comparação o tempo de resposta
necessário para concluir a análise.
Para o contexto desta pesquisa, julgou-se importante mencionar a existência
desse tipo de similaridade textual como alternativa para cenários em que após a
aplicação de análise de similaridade de blocos não foi possível identificar
similaridade ou o nível de similaridade identificado não foi satisfatório para o tipo de
caso em que se está trabalhando.

2.6

Funções hash utilizadas em análises de similaridade

2.6.1 Piecewise Hashing
Originalmente desenvolvido por Nicholas Harbour para o dcfldd (KORNBLUM
(2006) apud Harbour, 2002), piecewise hashing faz uso de algoritmo hashing
arbitrário (MD5, SHA1, por exemplo) para criar vários códigos hash para um
determinado arquivo ao invés de apenas um através da segmentação de arquivos
blocos uniformes, para os quais é gerado a assinatura hash de cada bloco e
concatenado todos os valores resultantes de códigos hash. Desta forma, caso ocorra
um erro na geração de determinado bloco de códigos hash, ainda assim poderá
ocorrer aproveitamento de informações coletadas, visto que o erro persistirá apenas
no bloco em que não foi possível realizar a assinatura em relação ao arquivo como
um todo (KORNBLUM, 2006) (BREITINGER (2011).
A figura 8 ilustra exemplo de divisão de um arquivo em blocos através do uso
do algoritmo piecewise hashing.

Figura 8 – Exemplo de piecewise hashing
Fonte: (KORNBLUM, 2006 adaptado)
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De forma sumarizada, trata-se do hash criptográfico gerado e armazenado
por cada bloco de determinado tamanho previamente fixado, por exemplo, 512
bytes, que poderão ser utilizados posteriormente como padrão de comparação de
similaridade. Contudo, este tipo de técnica somente é aplicável caso os blocos
comparados estejam alinhados de forma idêntica nos dois arquivos, caso contrário,
não haverá equivalência entre os blocos (ROUSSEV, 2007).

2.6.2 Rolling Hash
Rolling Hash é o nome atribuído à função hash utilizada pela ferramenta
ssdeep para identificar limites de segmentos de arquivos, comumente utilizada para
algoritmos de localização de strings, tais como o n-gramas, rabin-karp e pela
evolução do algoritmo piecewise hashing, denominado de CTPH (Context Triggered
Piecewise Hash) e que será abordado com maior detalhamento na próxima seção. A
função faz uso de um valor de gatilho (trigger) ou ponto de quebra para determinar
onde os segmentos deverão ser criados no arquivo a ser analisado, bem como
efetua calculo matemático para determinar valor do código hash de cada segmento
do arquivo analisado. A função rolling hash faz uso da seguinte fórmula para seu
funcionamento:
HBn = H1.B k-1 + H2.B k-2 + H3.B k-3 + .... + Hn.B0 (I)

H representa o valor do código hash do primeiro caractere do bloco, B
corresponde ao número primo escolhido como número base para realizar cálculos e
K indica o número de caracteres que corresponde a um segmento/bloco do arquivo.
A figura 8 ilustra exemplo de funcionamento da função rolling hash aplicada para a
palavra “abracadabra”, considerando o valor de um bloco/segmento em como 3
(três) caracteres e o número base sendo 101.
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Palavra: abracadabra
Quantidade de caracteres: 11
Quebra de bloco: 3 caracteres
Número Base (Primo): 101

1: abracadabra
2: abracadabra
3: abracadabra
4: abracadabra
5: abracadabra
6: abracadabra
7: abracadabra
8: abracadabra
9: abracadabra

1: abracadabra
2: abracadabra
3: abracadabra
4: abracadabra
5: abracadabra
6: abracadabra
7: abracadabra
8: abracadabra
9: abracadabra

Figura 9 – Exemplo rolling hash com 3 bytes e passos de 1 byte
Fonte: Elaborado pelo autor

Através da observação da figura 9 é possível identificar que para atendimento
dos critérios abordados, foi necessário realizar a segmentação de 9 blocos listados
em vermelho, o que justamente denota o nome “rolling”, visto que o algoritmo
percorre toda a palavra como um cursor com o tamanho da janela previamente
selecionado, similar a uma janela deslizante. A representação de caracteres em
verde corresponde aos valores que a função hash necessitará calcular durante suas
execuções. Para melhor entendimento, a seguir será exemplificado cálculo aplicado
da função hash em questão para os primeiros 3 blocos. Aplicando-se a fórmula
matemática disposta anteriormente, é possível obter o seguinte preenchimento: H1
receberá o valor decimal correspondente ao caractere “a” (de abr), que no caso é 97,
ocorrendo sua multiplicação pelo valor correspondente a variável B, que neste caso
é de 101, além de atribuído o valor de k, que será de 3 caracteres por bloco,
portanto “abr” representado em 1.
HB(abr) = 97.101 3-1 + 98.101 3-2 + 114.101 3-3 (II)
HB(abr) = 989497 + 9898 + 114  999509

Totalizando-se o valor de 999509 para o valor do código hash resultante para
o bloco “abr”. O segundo bloco a ser calculado é o bloco “bra”, o que teoricamente
deveria seguir o mesmo critério de cálculo utilizado anteriormente. Porém, o
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algoritmo faz uso de um truque matemático para efetuar sua otimização, utilizandose da seguinte técnica para realizar o cálculo dos próximos blocos:
Cálculo hash(bra) = (hash (abr) – hash(A)) * Número Base + hash (A) (III)
Cálculo hash(rac) = (hash (bra) – hash(B)) * Número Base + hash (C) (IV)

Através da observação das fórmulas III e IV é possível concluir que a técnica
utilizada para cálculo do valor do código hash dos outros blocos é: aproveita-se o
valor do hash resultante para o bloco anterior e subtrai-se o valor do código hash do
primeiro caractere do bloco anterior (H1.B

3-1

), multiplicando o resultado pelo número

base. O resultado é somado ao valor correspondente ao hash do último caractere do
bloco analisado, no caso em questão o caractere “a” do bloco “bra” corresponde ao
terceiro caractere de um bloco de 3 caracteres, portanto aplica-se H3.B

k-3

. Para o

exemplo utilizado na fórmula III, ocorrerá o seguinte preenchimento:
Cálculo hash(bra) = (999509 – 989497) * 101 + 97.1013-3 (V)
Cálculo hash(bra) = (10012) * 101 + 97 (VI)
Cálculo hash(bra) = 1011309 (VII)

Com as localizações de quebra de segmentos definidas e seus devidos
cálculos realizados, obtêm-se o valor do código hash resultante para cada bloco.

2.6.3 Context Triggered Piecewise Hash (CTPH)
A matemática (algoritmo) por trás do conceito de fuzzy hashing utilizado no
CTPH foi inicialmente implementada no software de antispam Spamsum,
desenvolvido por Andrew Tridgell. Porém, em 2006, Jesse Kornblum identificou que
este tipo de algoritmo poderia ser considerado para apoiar a identificação de
similaridade de arquivos em processos de forense digital, possibilitando inclusive
gerar grau de similaridade entre as comparações proferidas. Desta forma, Kornblum
desenvolveu uma ferramenta denominada de ssdeep que atua com a finalidade de
apoio à análise de similaridade de arquivos. No caso da ferramenta ssdeep, para
identificar um contexto é utilizado a técnica de rolling hash em uma janela de 7 (sete)
bytes. Caso o arquivo seja menor que a janela, é atribuído um valor prefixado
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baseado no tamanho do arquivo a ser comparado. Desta forma, pode-se ter um
padrão de comparação para ser utilizado entre os arquivos alvo da comparação de
similaridade.
Para exemplificar, na figura 10 ilustra-se a diferença entre as códigos hash
gerados por dois arquivos quando modificado apenas um caractere e o resultante do
uso de CTPH nos mesmos dois arquivos.
Ao longo dos tempos, o homem sempre

Ao longo dos tempos, o homem sempre

buscou alternativas que lhe ajudassem a

buscou alternativas que lhe ajudassem a

desvendar os crimes mais obscuros, e a

desvendar os crimes mais obscuros,e a

ciência forense tornou-se, então, aliada

ciência forense tornou-se, então, aliada

neste trabalho de perícia criminal (Almeida

neste trabalho de perícia criminal (Almeida

et al., 2008). É fato comum que, assim
como a tecnologia está cada vez mais
presente no cotidiano, os crimes também
tenham

evoluído

para

o

contexto

≠

et al., 2009). É fato comum que, assim
como a tecnologia está cada vez mais
presente no cotidiano, os crimes também
tenham

evoluído

para

o

contexto

tecnológico, aumentando a necessidade de

tecnológico, aumentando a necessidade de

uso

uso

de

análise

forense

digital

para

de

análise

forense

digital

para

responder aos seguintes questionamentos:

responder aos seguintes questionamentos:

quando, o que, quem, onde, como e por

quando, o que, quem, onde, como e por

que (Beebe e Clark, 2004).

que (Beebe e Clark, 2004).

arquivo-texto1.txt

arquivo-texto2.txt

hash – Arquivo 1: 86cdd7cb80a68b5aaed7a1d99fd74c99 arquivo-texto1.txt
hash – Arquivo 2: 05b47a8493c8a270975c95c3e3421ef1 arquivo-texto2.txt
Figura 10 – Diferença de códigos hash entre arquivos
Fonte: Elaborado pelo autor

Na figura 10 é possível identificar que quando é realizada a alteração de um
caractere entre o arquivo-texto1.txt e o arquivo-texto2.txt, o código hash resultante
entre eles é completamente diferente, de forma a impossibilitar a identificação de
similaridade entre eles através de códigos hash. Contudo, quando se aplica o
método de fuzzy hashing no mesmo arquivo, é possível identificar similaridade entre
os dois, tal como é exemplificado no exemplo a seguir, ilustrado na figura 11.
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C:\>ssdeep.exe –b arquivo-texto1.txt > hashes.txt
C:\>ssdeep.exe -bm hashes.txt arquivo-texto2.txt
arquivo-texto2.txt matches hashes.txt:arquivo-texto1.txt (97)
Figura 11 – Exemplo de análise de similaridade com ssdeep
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 11 ilustra os seguintes passos: O primeiro passo é utilizado para
gerar o código hash do arquivo-texto1.txt, que será utilizada como base de dados
para comparações com outros arquivos. Neste exemplo, o arquivo que será
comparado quanto a sua similaridade é o arquivo-texto2.txt o qual é utilizado como
parâmetro na segunda linha de comando, resultando 97% de similaridade entre os
dois arquivos.
Como exemplo, empregaram-se os mesmos arquivos utilizados inicialmente
para simular a segmentação em blocos, sendo exemplificados na ilustração na
página seguinte. Através da ilustração contida na figura 12 é possível identificar a
segregação dos blocos e que somente no bloco 2 (azul) ocorre a diferença de
informação entre os dois arquivos comparados.
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Figura 12 – Exemplo de segmentação por blocos
Fonte: Elaborado pelo autor

Atribui-se o nome de fuzzy hash para o método de análise de similaridade de
arquivos utilizando Context Triggered Piecewise Hash (CTPH). A figura 13 ilustra o
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funcionamento do método. Nela é possível identificar que o arquivo, aqui
denominado de Arquivo 1, contendo 4 parágrafos foi subdividido em 5 segmentos,
tendo como valor de gatilho o caractere “I” e para cada segmento foi gerado código
hash correspondente, atribuindo-se o valor de CTPH para o somatório de códigos
hash gerados por cada segmento (Hurlbut, 2009).

Figura 13 – Demonstração de CTPH em Arquivo 1
Fonte: (Hurlbut, 2009 – adaptado)

Utilizando-se um editor de texto, foi aberto o arquivo 1 e gerado novo arquivo
denominado arquivo 2, do qual é removido o conteúdo do parágrafo 2 e aplicado
CTPH, sendo gerados 4 segmentos utilizando-se o caractere “I” como valor de
gatilho. Para cada segmento foi gerado código hash correspondente, atribuindo-se o
valor de CTPH para o somatório de códigos hash gerados por cada segmento. Na
figura 14 há o detalhamento do processo.
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Figura 14 – Demonstração de CTPH em Arquivo 2
Fonte: (Hurlbut, 2009 – adaptado)

Por fim, o método de Fuzzy Hash é aplicado para identificar a similaridade de
códigos hash entre o arquivo 1 e o arquivo 2 (conforme ilustrado na figura 15), sendo
possível identificar que o segmento 1,3 e 5 são similares (Hurlbut, 2009).

Figura 15 – Método Fuzzy Hash
Fonte: (Hurlbut, 2009 – adaptado)

Hurlbut (2009) relata diversas formas de aplicabilidade de Fuzzy Hash em
processos de análise forense computacional, ressaltando (mas não provando) que o
método é eficiente em processos de comparações de arquivos textos e que não é
eficiente para alguns tipos de comparações de arquivos binários tais como planilhas
e documentos de processadores de textos, concluindo seu ponto de vista com
demonstração de benchmarking para análise de similaridade em arquivos de
imagens, possibilitando identificar aplicabilidade da técnica para imagens JPEG.
Apesar das limitações ressaltadas por Hurlbut (2009), o método de fuzzy hash
é de grande utilidade para comparações de similaridade de porções de arquivos
(pedaços/fragmentos), podendo ser utilizado em parceria com outros métodos, tais
como Bloom filter na análise de similaridade de arquivos em que ele não possui
eficiência.
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2.6.4 Bloom filter
Bloom filter é o algoritmo desenvolvido por Burton Howard Bloom em 1970, o
qual se baseia em dados probabilísticos para calcular a probabilidade de falsos
positivos entre arquivos (Roussev, 2007) (FARREL et al, 2008). Tradicionalmente, os
algoritmos bloom filters têm sido utilizados em representações de conjuntos, em que
o custo para a eficiência equivale a probabilidade que uma consulta a um membro
retorne um valor falso positivo (mais não falso negativo) (Roussev, 2007).
No contexto desta pesquisa, bloom filters podem ser utilizados para
determinar similaridade entre conjunto de dados. Isto pode ser feito comparando
dois filtros diretamente e calculando o número de bits resultantes equivalentes entre
os dois dados, possibilitando mostrar similaridades entre os dois dados desde que
ambos os dados tenham o mesmo tamanho.
Bourg (2006) em sua dissertação a respeito de uso do algoritmo bloom filter
para análise de similaridade de sistemas de arquivos durante perícia forense,
apresenta todos os conceitos matemáticos utilizados pelo algoritmo, desenvolvendo
a ferramenta denominada md5bloom, com uso do algoritmo bloom filter para buscas
eficientes de similaridades entre arquivos. Também é possível obter comparativo de
benchmarks entre método bloom filter e fuzzy hash, os quais, no contexto e cenário
utilizados na pesquisa, possibilitam atribuir pontos positivos ao uso do bloom filter
quando há grande quantidade de bases referenciais de código hash para serem
comparados.
De forma sumarizada, após a leitura do trabalho desenvolvido por Boug
(2006) é possível concluir que o algoritmo bloom filter tem ganhos em relação ao
fuzzy hash, pois ao invés de separar os arquivos passíveis a comparação em
pequenos sub-arquivos calculando-se seus respectivos códigos hash e efetuando a
comparação como um todo, processo este utilizado pelo algoritmo CTPH, o
algoritmo bloom filter retira o código hash do objetivo criptográfico dividindo os
arquivos em grandes blocos não sobrepostos e efetua o cálculo de códigos hash de
cada bloco como se fossem arquivos independentes. Desta forma, possibilita
trabalhar com arquivos de maior tamanho sem comprometer o poder de
processamento, já que o algoritmo quebra-os em blocos grandes comparados ao
CTPH.
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2.6.5 Algoritmo estatístico
O algoritmo estatístico faz uso de análise de frequência de bytes para
detectar arquivos similares a partir da cópia original. Para tanto, inicialmente é
definido um valor base denominado de valor de referência, que se segmenta em três
valores de referência, melhor abordado a seguir. O primeiro valor é utilizado para
comparar similaridade entre arquivos e deriva de recursos extraídos da distribuição
de dados do arquivo original, eliminando-se do cálculo os metadados relacionados
ao formato do arquivo, tais como assinatura do arquivo e cabeçalho. O segundo
valor é calculado a partir dos metadados eliminados do primeiro valor e o terceiro
valor calcula o que é denominado de clusterização, que corresponde à frequência
acumulada de mudanças de valores nos arquivos binários passíveis a análise, o que
possibilita considerar os seguintes valores: 0 (aumento), 1 (estagnação) e 2
(diminuição) (SEO et al, 2009). De forma que os três valores são utilizados em
conjunto para definir o grau de similaridade entre os arquivos, sendo o primeiro valor
de referência utilizado como base, o segundo, como uma confirmação, já que se há
similaridade entre os arquivos, provavelmente os mesmos possuem formatos
similares, e o terceiro e último valor de referência para definir o grau de similaridade.

2.7

Conclusões
Neste capítulo foram apresentados os principais tipos de funções Hash, além

de suas aplicações na esfera forense digital. Também apresentou-se conceitos e
exemplos de bases de referência de códigos hash, além de algoritmos de análise de
similaridade de arquivos.
Dentre as possibilidades de análise de similaridade apresentadas, considerase para esta pesquisa o uso de análise de similaridade entre blocos e de origem,
visto que para os outros métodos apresentados a aplicação de bases précomputadas não seria eficiente, pois exigiriam um grande número de comparações
N x M, os quais consequentemente iriam resultar em demora no processamento,
sendo aplicadas de forma direcionada, como, p.ex., para identificação de plágio,
assunto que segue linha de pesquisa própria com técnicas direcionadas para
atender esta necessidade.
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Conhecidas as técnicas de similaridade de arquivos passíveis de uso em
processos de investigação forense digital, surge a necessidade de abordar com
maior detalhamento os trabalhos relacionados a esta pesquisa, os quais serão
dispostos ao longo do próximo capítulo intitulado de trabalhos relacionados.
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3

3.1

TRABALHOS RELACIONADOS

Introdução
Este capítulo discorre a respeito das principais características dos trabalhos

que servem de base para esta dissertação, efetuando comentários e expondo
pontos de vista relativos a pesquisa aplicada ao contexto deste trabalho.
Entre os trabalhos pesquisados destacam-se os trabalhos de Chen e Wang
(2008), ROUSSEV (2009), SEO et al (2009), ROUSSEV(2011) e BREITINGER
(2011). Os próximos tópicos abordarão de forma detalhada as considerações sobre
cada um dos artigos supramencionados.

3.2

Um método eficiente de piecewise hashing para computação forense
Chen e Wang (2008) desenvolveram estudo que inicialmente aborda o uso do

algoritmo CTPH (Context Triggered Piecewise Hash) em processos investigativos
relatando o funcionamento do algoritmo que segmenta um arquivo para a geração
de assinaturas em pequenos blocos denominados de pieces, dentre os quais são
considerados como alvo para geração de códigos hash. Através do uso do algoritmo
CTPH é possível efetuar comparações de blocos contidos no arquivo original com as
bases pré-computadas, possibilitando identificar blocos que não sofreram alterações
e, ao término do somatório de comparações, podem resultar em determinado grau
de similaridade com arquivos previamente catalogados nas bases pré-computadas.
No decorrer do estudo, os autores discorrem a respeito de melhorias no
algoritmo de CTPH, propondo um algoritmo aperfeiçoado que faz uso de maior
número de códigos hash intermediários considerando atribuição de números da
progressão geométrica de fator 4 como delimitador de tamanho de blocos. Desta
forma, além de permitir maior eficiência nos critérios de comparações, visto que há
um maior número de blocos para serem validados, mantém-se o custo do
processamento do algoritmo original, em decorrência da escolha dos blocos
considerarem a progressão geométrica como parâmetro de quebra de um bloco para
ampliar a eficiência da avaliação de similaridade.
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No que tange a aplicabilidade do artigo a documentos textuais, a pesquisa
realiza experimento criando documento texto no padrão Microsoft Word denominado
de arquivo D.doc, contendo título, autor, palavras chaves, resumo, introdução e
referências, enfim, todas informações de metadados comumente encontradas em
arquivos neste formato. A partir do arquivo D.doc foi criado novo arquivo
denominado de D1, que sofreu pequenas alterações: mudança de letra minúscula
para maiúscula, remoção de alguns espaços, mudança de fonte e cor de uma
palavra e remoção de uma linha de texto. Também foi criado a partir do documento
original, um novo arquivo, denominado de D2, introduzindo-se as seguintes
alterações: pequena mudança na escala de cinza de uma palavra e mudança da
letra ‘l’ pelo digito ‘1’ de outra palavra, alterações estas muitas vezes imperceptíveis
pelo olho de alguém não tão criterioso.
A tabela 1 apresenta os resultados dos testes aplicados com arquivo textual
disposto no artigo, sendo possível identificar que o algoritmo proposto obteve
resultado inferior ao CTPH na comparação entre o arquivo D1 e D.doc. Entretanto,
para o cenário D2 x D.doc o CTPH simplesmente não conseguiu identificar
similaridade entre os dois arquivos e o novo algoritmo identificou 25% de
semelhança entre eles.

D.doc

% Similaridade
(ctph atual)
100

% Similaridade
(FKsum)
100

D1

D.doc

61

29

D2

D.doc

0

25

Arquivo Comparado

Arquivo Original

D.doc

Quadro 1 – Resultados experimento CTPH atual e versão aprimorada
Fonte: (Chen e Wang, 2008) - adaptado

O resultado apresentado na pesquisa considera os testes com os arquivos de
imagens (JPEG), identificando-se que para a maioria dos casos testados, o novo
algoritmo obteve resultados superiores ao atual, de forma que a pesquisa conclui
que a versão aperfeiçoada do algoritmo CTPH, denominada de FKsum, possui
vantagens quanto a qualidade das análises de similaridade e desempenho e que o
uso de CTPH em processos forenses computacionais pode trazer grandes
benefícios, visto que apoiam a otimização da investigação.
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Contudo, o artigo somente considera em seus testes arquivos com extensão
JPEG e DOC com tamanhos similares, não abordando o processo de aplicação do
algoritmo proposto para maior diversidade de extensões.
Outro ponto importante que o estudo não deixa claro refere-se à forma de
aplicação do algoritmo em um processo investigativo em que existam inúmeros
arquivos para serem considerados e avaliados.
A versão atual do algoritmo CTPH considera os pontos de melhoria propostos
neste artigo, porém optou-se em manter este trabalho na listagem de trabalhos
relacionados a esta pesquisa, visto que o artigo foi publicado em 2008, sendo lido e
considerado como parte desta pesquisa em 2009 e muitas das melhorias sugeridas
no artigo somente foram implementadas no algoritmo em meados de 2010. Portanto,
no decorrer de boa parte da elaboração da pesquisa, as melhorias do algoritmo
CTPH não haviam sido implementadas e este trabalho serviu de apoio para
identificar possíveis lacunas na aplicabilidade do CTPH em documentos textuais,
além de servir como base para outros testes, considerando outros modelos de
documentos, além do formato DOC.

3.3

Hashing e data fingerprinting em forense digital
ROUSSEV (2009) apresenta a necessidade de identificação de grande

quantidade de arquivos em artefatos objetos da investigação, relatando que o uso de
assinaturas de dados e “hashing” podem apoiar esta necessidade. No decorrer do
texto, o autor discorre a respeito de problemas em trabalhar com uma grande
quantidade de insumos catalogados em bases pré-computadas e a ausência de
ferramentas investigativas com mecanismos eficientes para armazenar e buscar
informações nas bases pré-computadas, o que resulta em problemas de degradação
de desempenho em ciclos de CPU e consequentemente em lentidão na entrega de
resultados.
Visando solucionar o problema apresentado, o autor apresenta um novo
algoritmo de identificação de assinaturas em arquivos, o Bloom Filter, o qual faz forte
uso de conceitos estatísticos atuando com indicadores de falso-positivos e pode vir a
apoiar no processo de identificação de arquivos.
O autor também apresenta estudo para otimização do algoritmo Bloom Filter,
considerando seu uso em forma hierárquica, referenciada como HBF (Hierarchical
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Bloom Filters), e possibilita divisão do custo operacional para mais de um
equipamento, possibilitando trabalhar com computação distribuída. O artigo ressalta
que o algoritmo HBF encontra-se em um estado relativamente maduro e que foi
utilizado parcialmente na criação da ferramenta ForNet do Instituto Politécnico da
Universidade de Nova York.
O autor destaca um capitulo inteiro para discorrer a respeito de similaridade
por

hash

relatando

existência

pesquisas

sobre

Fuzzy

Hashing

e

MRS

(Multiresolution Similarity), aos quais são citadas como evoluções e possibilidades
de integração com o algoritmo por ele desenvolvido. Conclui que as técnicas
baseadas em códigos hash são promissoras em rapidamente identificar e precisar
correlações de conteúdo de arquivos de tamanhos grande de forma rápida e
escalável e que as mesmas já começam a ser suportadas por ferramentas de apoio
a perícias forenses.
É válido destacar que o autor do artigo não apresenta experimentos ou
estudos de casos que comprovem a eficiência das técnicas mencionadas, nem
aborda processo de aplicação dos algoritmos citados e metodologia de integração
com as etapas da pericia forense digital, tornando o artigo apenas informacional
para o leitor.
Apesar do algoritmo HBF e do projeto ForNet ser considerado promissor,
ambos fazem parte de uma linha de pesquisa denominada de forense de rede,
possuindo enfoque em ferramentas que possibilitem distribuição de carga
operacional de perícias forenses entre diversos equipamentos. Desta forma, os
algoritmos apresentados foram considerados apenas para critério de aprendizado,
não sendo elegíveis para o foco deste trabalho de dissertação.
O algoritmo MRS, elaborado em 2007 e citado neste artigo, também foi
estudado com maior grau de detalhamento ao longo desta pesquisa. Porém, é válido
ressaltar que a temática desta pesquisa é estado da arte e durante o
desenvolvimento desta, foi possível constatar que as principais ferramentas forenses
optaram por uso do fuzzy hash (CTPH) para ações de análise de similaridade de
blocos de arquivos com hash. Desta forma, considerou-se que o algoritmo em
questão não seria aplicável ao contexto desta pesquisa, pois não houve evoluções
e/ou aperfeiçoamentos desde sua criação em 2007.
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3.4

Detectando arquivos similares baseados em hash e análise estatística para
investigação forense digital
SEO et al (2009) desenvolveu artigo em que explana sobre detecção de

similaridade de arquivos baseados em hash e análise estatística em processos
investigativos. Nele, aborda-se de forma sumarizada os algoritmos de detecção:
block hash, CTPH e estatístico, sendo relatado que o algoritmo block hash baseia-se
fortemente nos primeiros bytes do arquivo e caso esses bytes sejam alterados, a
detecção de similaridade pode ser comprometida. Já o algoritmo CTPH,
desenvolvido posteriormente, não apresenta o problema identificado no algoritmo
block hash, visto que faz uso de conceito de rolling hash através de ferramenta
ssdeep, em que segmenta o arquivo em blocos de 7 (sete) bytes, utilizando como
base para efetuar comparações quanto a similaridade de conteúdo dos blocos.
Contudo, em casos de arquivos com tamanho pequeno ou que variam muito de
tamanho em relação ao arquivo comparado, o algoritmo CTPH apresenta um
número elevado de falsos-positivos. Por fim, o último algoritmo abordado no artigo,
algoritmo estatístico, faz uso da análise de frequência de bytes para detectar
similaridade de arquivos.
No decorrer dos testes proferidos no artigo, é apresentado resultado de
análise entre dois documentos originados pelo editor de texto Microsoft Word.
Através da observação dos gráficos apresentados, pode-se concluir que os arquivos
que eram similares apresentam frequência de bytes sobrepostas na maioria de sua
extensão, ocorrendo pequenas diferenças na distribuição da frequência nas áreas
não similares. Já o gráfico contendo o resultado da análise de frequência de bytes
de dois arquivos distintos, apresenta frequência totalmente divergente. O autor
também explica matematicamente como ocorre a análise de frequência de bytes,
além do critério matemático que define o valor de referência (previamente abordado
no capítulo 2, no item relativo a algoritmo estatístico).
Após apresentação dos dois algoritmos alvo do artigo, o autor sugere o uso
compartilhado do algoritmo CTPH e estatística visando obter detecção de
similaridade com maior eficiência e, para provar esta hipótese, apresenta protótipo
chamado de SimFD (Similar File Detector).
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O artigo aborda de forma simplória o método para uso da ferramenta
desenvolvida, não considera todo o processo de exame e análise de artefatos,
limitando a atuação da ferramenta apenas para cenários de seleção, na qual o
investigador já possui um ou alguns arquivos base para a perícia e deseja comparar
tais arquivos em imagens de artefatos suspeitos visando identificar arquivos
similares. Deixa uma lacuna nos cenários em que há necessidade de redução de
dados para análise manual, cenário este comumente necessário e que o uso de
bases pré-computadas pode ser aplicado para otimização de resultados.
Outro ponto não abordado refere-se à realização de benchmark com outros
algoritmos de análise de similaridade ou mesmo problemas identificados com
determinado tipo de formato de arquivo.

3.5

Aspectos de segurança em fuzzy hashing
Nos últimos anos, pode se notar o avanço no uso de códigos hash em

pericias forenses digitais como forma de identificar arquivos previamente conhecidos
e/ou similares. Assim, o que, até meados de 2007, era considerada apenas uma
possibilidade, nos dias atuais, tem sido amplamente utilizado como uma boa prática,
sendo aceito inclusive como prova judicial em alguns países, como é o caso da
Alemanha. Dos métodos previamente abordados ao longo deste trabalho, o fuzzy
hashing (CTPH) passou a ser bastante utilizado e ganhou maior grau de maturidade,
sendo o algoritmo de análise de similaridade de base pré-computada padrão
utilizado por ferramentas de análise forense digital consolidadas, tais como o
EnCase da Guidance Software, o X-Ways- forensics da X-Ways Software
Technology e FTK da AccessData. Outro ponto que ratifica a aplicabilidade de tal
algoritmo refere-se ao fato do NIST ter convertido toda sua base de referência de
códigos hash, considerada padrão e aceita como fonte confiável de informação para
muitos governos, para suportar o formato lido pela ferramenta SSDEEP, que aplica o
algoritmo CTPH em seu funcionamento.
Diante dessa evolução, BREITINGER (2011) julgou pertinente realizar análise
detalhada do algoritmo CTPH com foco em aspectos de segurança, objetivando
identificar se o algoritmo atende plenamente os requisitos de segurança aplicáveis a
uma função hash, bem como identificar se há pontos de aperfeiçoamento do
algoritmo visando ampliar seu grau de segurança.
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Durante o desenvolvimento da pesquisa, BREITINGER (2011) identificou que
o algoritmo pode não ser eficiente em situações em que os arquivos comparados
sejam menores que 20 KB, maiores que 256 GB ou possuam grande divergência de
tamanho entre o arquivo original e o arquivo comparado, devido a limitações da
função matemática que calcula o valor de segmentação de cada bloco contido
dentro do arquivo, apresentando cálculos matemáticos que apoiam a afirmação e
sugerindo melhorias para mitigar o problema identificado. Outra funcionalidade do
algoritmo questionada refere-se à possibilidade do algoritmo analisar similaridade
em arquivos truncados conforme mencionado na documentação da ferramenta
ssdeep. Esta funcionalidade foi analisada pelo autor através do estudo do código
fonte da ferramenta ssdeep, o que possibilitou que identificar que, para ser efetiva,
faz-se necessário que o arquivo truncado contenha pelo menos ¼ do arquivo
original, sendo indicado o cenário em o arquivo possua pelo menos a metade do
conteúdo original. Por fim, o autor foca suas análises em cenários anti-forenses
visando identificar formas de sabotar os resultados gerados pela ferramenta ssdeep,
através de métodos que possibilitem forçar um arquivo não conhecido a ser
classificado como conhecido ou vice versa.
Apesar de o autor tratar as técnicas anti-forenses identificadas em seu
trabalho como um grave empecilho para obter sucesso em sua avaliação de
aspectos de segurança necessários para um algoritmo, não deixa claro em quais
critérios ele se baseia para que o algoritmo seja seguro, além de ocultar a
informação de que não há nível de segurança 100%, que todos os outros possíveis
algoritmos se forem dispostos a cenários ideais podem ser suscetíveis a falhas e
que, dependendo da particularidade do cenário, um conjunto de algoritmos pode ser
o mais adequado para suprir determinada tarefa.
Ao término do estudo, o autor conclui que o algoritmo de fuzzy hashing
na versão avaliada não é promissor para realizar análise de similaridades para
qualquer cenário, recomendando desenvolvimentos de outros estudos para suprir as
lacunas identificadas, dentre eles o uso de novos métodos para apoiar a análise de
similaridade, identificando cenários adequados para uso de métodos e técnicas de
análise de similaridade, bem como considera como trabalho futuro a possibilidade de
melhorias no ssdeep para que se considere outros fatores além do conteúdo do
arquivo na sua avaliação de critério de similaridade. Como exemplo, cita o
uso/extração de metadados, tamanho e assinatura do arquivo.
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3.6

Correlação de dados e avaliação de similaridade de hashs
Nos últimos anos, Roussev desenvolveu inúmeras pesquisas visando

identificar uma alternativa ao algoritmo de fuzzy hashing, apresentando dentre
outras pesquisas, trabalho que considerava o uso do MRS e bloomfilter mencionado
neste trabalho na seção 3.3. Porém, tais pesquisas não foram absorvidas pela
comunidade e o fuzzy hashing continuou a ganhar espaço com a ferramenta ssdeep
de Jesse Kornblum. Em 2011, Roussev (2011) apresenta novo trabalho que efetua
avaliação entre a ferramenta ssdeep e a ferramenta sdhash, abreviação de Similar
Digest Hash, esta última, sendo a nova ferramenta para análise de similaridade
desenvolvida por Roussev, que visa suprir todas as lacunas mencionadas por
Breitinger (2011), possibilitando que, na visão do pesquisador, seja a nova
ferramenta padrão para ser utilizada em situações de análise de similaridade de
arquivos em processos forenses.
O diferencial e inovação da ferramenta sdhash, refere-se a possibilidade de
trabalhar-se com sequencias de 64-bytes, além de considerar a entropia dentro do
seu critério de filtro para considerar blocos. Na figura 16, ilustra-se um exemplo de
um artefato, o qual é segmentado em blocos de 64 bytes, e a partir desses blocos
através de uso de estatística são selecionados os blocos raros (pouco se repetem no
arquivo).

Figura 16 – Explicação Assinatura SDHash
Fonte: (ROUSSEV(2011) – adaptado)

Com esses blocos, são consideradas janelas (por exemplo, de 256 bytes)
para serem calculados o valor do código hash, neste caso denominado de Bfx
(bloom filter x). A partir de sua soma é gerado a assinatura do arquivo, denominada
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de SDBF (sequencia de bloom filters), a figura 17 ilustra a informação
supramencionada com maior grau de detalhe em forma gráfica.

Figura 17 – Explicação Assinatura SDHash
Fonte: (ROUSSEV(2011) – adaptado)

Com a explicação do funcionamento da ferramenta sdhash concluída, passase a discorrer a respeito da pesquisa elaborada por Roussev (2011), que avalia as
ferramentas ssdeep e sdhash. O trabalho inicia-se com uma breve contextualização
relacionada a prática de analise de blocos em investigações forenses, definido
critérios que uma solução de análise de similaridade de arquivos deve atender para
que seja considerada eficiente para o contexto forense, as quais são listadas a
seguir: 1) Possibilidade que uso de um pequeno fragmento de dados de extraídos
um arquivo entrante, como parâmetro de busca em um documento, imagem de disco
ou fragmento de comunicação de rede; 2) Identificação de versionamento de código:
recurso muito utilizado nos softwares que realizam patches dinâmicos e atualizações
frequentes; 3) identificação de documentos relacionados: possibilidade de identificar
derivações de documentos através de múltiplas fontes; 4) correlação de memória e
disco e 5) correlação de rede e disco, sendo essas duas últimas desafios ainda
pouco abordados no contexto de ferramentas de análise de similaridade.
Após concluir contextualização do cenário e critérios necessários, o autor
aborda de forma sumarizada a respeito das duas ferramentas: ssdeep e sdhash,
esta última desenvolvida pelo autor e foco maior da pesquisa. Durante o trabalho, é
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apresentado experimento comparativo em que o autor faz uso de um conjunto de
documentos e compara desempenho e falsos positivos entre as duas ferramentas,
concluindo que a ferramenta sdhash possui vantagens em todos os aspectos em
relação a ferramenta ssdeep, informando que a ferramenta ssdeep somente é eficaz
em cenários em que há um grande número de blocos idênticos dentro dos arquivos
passíveis a comparação, cenário este também informado por BREITINGER (2011).
Um ponto importante mencionado na pesquisa é que os testes relacionados a
arquivos textuais foram limitados a formatos DOC, não tendo sido abordados testes
com os formatos DOCX e PDF por limitações do conjunto de arquivos utilizados
como padrão de teste não possuir arquivos com estes tipos de extensão.
É importante ressaltar que a ferramenta sdhash é nova e foi apresentada no
segundo semestre de 2011, sendo utilizada como base da pesquisa sua versão 2.0,
contudo, o autor somente disponibilizou a versão 1.3, a qual não há informações
relacionadas a suas limitações em relação a versão 2.0 utilizada como base da
comparação com a ferramenta ssdeep. Desta forma, optou-se em utilizar a versão
pública da ferramenta sdhash no contexto da pesquisa desta dissertação visando
validar sua funcionalidade para DOCX e PDF.

3.7

Conclusão
Os

principais

trabalhos

pesquisados

mostram-se

complementares,

convergindo para a necessidade da combinação de seus pontos fortes, os quais
podem agregar valor quando aplicados em conjunto.
De forma a possibilitar uma visão consolidada dos trabalhos, utilizou-se os
seguintes critérios de classificação:


Faz uso de bases pré-computadas: Como o próprio nome diz, refere-se ao
artigo considerar o uso de bases pré-computadas no tópico de pesquisa;



Posiciona o algoritmo no processo forense: Indica se o autor informa
adequação do algoritmo ou método proposto nas etapas do processo
investigativo;



Utiliza Fuzzy Hashing: Indica que o artigo abordou uso deste algoritmo ou
o utilizou para efetuar algum tipo de comparação em prol a algoritmo
proposto na pesquisa;
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Utiliza métodos adicionais: Indica que o autor do artigo propôs novo
método para atender problema de análise de similaridade;



Apresenta prova de conceito: Representa que no artigo foi demonstrado
resultados de prova de conceito para ratificar aplicação do algoritmo
proposto.

Com os critérios de classificação previamente definidos, a tabela 2 apresenta
consolidação dos trabalhos relacionados.
Trabalhos

Faz uso de Bases

Posiciona

o

Relacionados

pré-computadas

algoritmo

no

Utiliza

Fuzzy

Hashing

Utiliza

métodos

adicionais

Apresenta Prova
de conceito

processo
forense
Chen e Wang (2008)

X

X

ROUSSEV (2009)

X

X

X

SEO et al (2009)

X

X

X

BREITINGER (2011)

X

ROUSSEV(2011)

X

X

X
X

X

X

Quadro 2 – Comparativo entre trabalhos relacionados
Fonte: Elaborado pelo autor

Observando-se os dados apresentados na tabela 2 é possível concluir que
nenhum dos trabalhos relacionados aborda como seus algoritmos e/ou métodos
propostos se integra as atividades realizadas no decorrer de um processo
investigativo, cabendo ao investigador entender e adaptar seu processo para uso do
algoritmo, o que pode resultar em perda de qualidade ou desempenho quando
algoritmo ou técnica é utilizada de forma equivocada.
Durante boa parte do desenvolvimento desta dissertação, o algoritmo fuzzy
hash era considerado o que havia de mais moderno e eficiente no contexto deste
trabalho em relação as alternativas apresentadas (bloom filter, MRS), contudo,
devido a sua popularização e uso em softwares de mercado, tais como Encase e
FTK, despertou interesse em outros pesquisadores, de forma que passou a ser
avaliado com maior grau de profundidade, tal como foi feito por BREITINGER (2011)
e por ROUSSEV (2011), desta forma, surgiram pesquisas que tiveram como
resultados propostas de novas ferramentas que visam suprir lacunas identificadas
por tais pesquisadores e tentam na visão de cada pesquisador, ser uma alternativa
melhorada ao fuzzy hash.

46

O fato de muitos pesquisadores trabalharem na avaliação do fuzzy hash
somente ratifica a importância de uso desse tipo de algoritmo na análise de
similaridade em investigação digital, possibilitando mapear pontos de falha os quais
podem ser utilizados para melhorar o algoritmo fuzzy hash ao invés de simplesmente
descartá-lo como proposto de forma indireta nas pesquisas de ROUSSEV (2011).
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4

PROPOSTA DO TRABALHO

4.1

Introdução
Este capítulo descreve a proposta elaborada para atingir os objetivos do

trabalho, abordando a arquitetura e o funcionamento do método proposto. Para
facilitar a explanação, optou-se em dividir este capitulo em seções, apresentadas
nas próximas páginas.

4.2

Requisitos
Com o intuito de evitar impactos no formato de trabalho comumente realizado

pelos analistas forenses, para elaboração do novo método proposto considerou-se
os seguintes requisitos básicos:


Possibilidade de acoplamento ao método atual, de forma que permita
realização de trabalhos paralelos caso seja de interesse do perito, sem que
um método comprometa o funcionamento do outro;



Aproveitamento de módulos existentes visando diminuir o impacto nas etapas
utilizadas durante um processo de investigação digital.

Também foram considerados novos requisitos que visam aperfeiçoar lacunas
identificadas no método atual, dentre os quais destacam-se:


Redução do tempo para processar informações e consultas pertinentes aos
casos trabalhados;



Possibilidade de realizar novas consultas e filtros sem a necessidade de
repetição de etapas previamente realizadas, tais como classificação de
determinado tipo de arquivo;



Melhoria no processo de armazenamento e manipulação de informações
contidas nas imagens de artefatos.
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4.3

Método proposto
Com os requisitos definidos, chegou-se às seguintes etapas para o método

proposto, o qual é ilustrado através da figura 18.

Método proposto para exame de sistemas de arquivos
Entrada

Processamento

Imagem do
Imagemdo
do
Imagem
Sistema de
Sistemade
de
Sistema
Arquivos
Arquivos
Arquivosem
Exame

Saída

Extrator de
metadados

Classificador

Préprocessador

Filtragem

Arquivos
Arquivos
descartados
Arquivos
descartados
descartados

Normalizador
Textual

Entrada de
Entrada de
Imagensna
de
arquivos
arquivos na
sistemas
base
base
conhecidos

Analisador de
Similaridade
Bases pré-computadas p/
identificação de arquivos
Idênticos e/ou similares

Arquivos
Arquivos
Conhecidos
Conhecidos

Arquivos
Arquivos
Similares
Similares

Arquivos
Arquivos
Legítimos
Legítimos

Arquivos
Arquivos
Arquivos
relevantes
relevantes
relevantes

Base temporária

Arquivos
Arquivos
Maliciosos
Maliciosos

Figura 18 – Visão geral das etapas do método proposto
Fonte: Elaborado pelo autor

Arquivos
Arquivos
Desconhecidos
Desconhecidos
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Através da observação da figura 18, pode-se identificar que o novo método
manteve boa parte dos módulos previamente existentes, adicionando apenas dois
novos módulos (pré-processador e normalizador textual) e estendendo a consulta a
mais uma base de códigos hash de arquivos (neste caso, similaridade de arquivos),
o que possibilitou um novo tipo de resultado denominado de arquivos similares.
Seus módulos e etapas continuam similares aos existentes no método atual e
descritos quando foram apresentados na explicação da Figura 3 contida no capítulo
1.
Com o intuito de facilitar a abordagem didática relacionada à funcionalidade
de cada módulo, optou-se em segmentar a explicação por módulos, os quais são
apresentados nas próximas seções.

4.4

Detalhamento do Método Proposto

4.4.1 Dados de Entrada
O novo método possibilita dois tipos de entrada de dados: o primeiro refere-se
a imagem do sistema de arquivos objeto da análise, algo já existente no método
atual, comumente utilizado para iniciar a etapa de exame, que pode ser aqui
utilizado para iniciar o exame dos arquivos contidos nas imagens sem necessidade
de reaproveitamento de informações relativas ao método atual ou mesmo para
efeitos de comparações entre os dois métodos quando aplicado apenas em relação
a identificação e classificação de arquivos; e o segundo, e novo modelo de entrada
refere-se a arquivos desconhecidos, cuja utilização se dá em cenários em que o
investigador optou em fazer uso do método atual em sua completude e já obteve
classificação de uma série de arquivos desejando utilizar o novo método para dar
continuidade em sua análise.

4.4.2 Processamento: Extrator de metadados
Este módulo tem como objetivo efetuar a extração de metadados e geração
de códigos hash de todos os arquivos contidos na imagem a ser analisada. Apesar
de ser um módulo já existente no método atual, este trabalho apresenta alteração na
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proposta de sua implementação com o intuito

de atender todos os requisitos

levantados na seção 4.2. No caso, ao invés de apenas gerar os códigos hash dos
arquivos contidos na imagem em memória, optou-se em adicionar os resultados em
uma base de dados SQL, possibilitando assim que novas consultas possam ser
realizadas sem a necessidade de efetuar novas gerações de códigos hash para os
arquivos. Desta forma, o módulo possui as seguintes sub-atividades:


Gerar base de dados dos arquivos contidos na imagem do sistema de
arquivos;



Extrair metadados de arquivos visando identificar assinatura de arquivo e
extensão;



Executar geração de códigos hash de cada arquivo contido na imagem do
sistema de arquivos e popular resultados para a base de dados gerada na
etapa anterior;

A figura 19 ilustra o detalhamento do processo em que é possível identificar que o
módulo recebe como entrada o arquivo da imagem do sistema de arquivos do
equipamento objeto da análise, processa as sub-atividades descritas nesta seção e
gera como saída o resultado das atividades.

Visão – Extrator de metadados
Entrada

Imagem
do
Imagem
do
Imagemde
do
Sistema
Sistema
de
Sistema
de
Arquivos
Arquivos
Arquivos

Processamento

Cria Base de Dados

Extrai metadados de cada arquivo

Gera Hash de Arquivos

Imagem do
Arquivos do
Imagem
Sistema
passíveisde
a
Sistema
de
Arquivos
processamento
Arquivos

Saída

Assinaturas hash de cada arquivo
geradas e populadas no banco de
dados e metadados

Gera assinatura hash de cada
arquivo da imagem do sistema de
arquivos e popula base de dados

Extrator de Metadados

Figura 19 – Visão – Extrator de metadados
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4.3 Processamento: Classificador
Este módulo tem como objetivo classificar os objetos populados na base de
dados pelo módulo anterior, sendo responsável por desempenhar a seguinte
funcionalidade:

A) Classificação de arquivos por formato/extensão: Os arquivos extraídos
no módulo anterior, juntamente com os outros arquivos entrantes até o
presente momento não se encontram agrupados. Nesta etapa ocorre o
agrupamento dos arquivos identificando-se e validando os formatos (caso
existente) através da consulta do cabeçalho e do magic number
correspondente. Ao término desta atividade será possível agrupar todo o
insumo entrante nos seus respectivos grupos de arquivos, independente
do formato em que os arquivos originalmente encontram-se. Possibilitando
segregar por classes, tais como: arquivos textuais, arquivos executáveis,
imagens, arquivos de som, entre outros.
A figura 20 ilustra o detalhamento do processo, sendo possível identificar que
o módulo recebe como entrada os arquivos populados na base de dados pela etapa
anterior e/ou arquivos desconhecidos resultantes de aplicação do método atual,
processa as subatividades descritas nesta seção e gera como saída o resultado das
atividades.

Visão – Classificador
Entrada

Assinaturas hash de
cada arquivo geradas
e populadas no
banco de dados

Processamento

Classificação de Arquivos por
Gera Hash de Arquivos
formato/extensão

Classificador

Figura 20 – Visão – Classificador
Fonte: Elaborado pelo autor

Saída

Arquivos
classificados
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4.4.4 Processamento: Pré-processador
Este módulo tem como objetivo efetuar a geração de códigos hash, de extrair
objetos e metadados presentes nos arquivos desconhecidos, sendo responsável por
desempenhar a seguinte funcionalidade:

Identificação e extração de objetos contidos em arquivos (quando aplicável):
Caso o arquivo de entrada esteja em formato comprimido, este será recursivamente
descomprimido através de uso de ferramentas de apoio que atendem aos formatos:
RAR, ZIP, ARJ, ACE, TAR e LHA. Também se considera neste módulo a
possibilidade de configuração de recursividade relativa à abertura de arquivos,
sendo gerado log de arquivos que por algum motivo não puderem ser extraídos, por
exemplo, arquivos compactados com uso de senha, os quais serão direcionados ao
tipo de arquivos desconhecido.
A figura 21 ilustra o detalhamento do processo, sendopossível identificar que
o módulo recebe como entrada os arquivos populados na base de dados pela etapa
anterior e/ou arquivos desconhecidos resultantes de aplicação do método atual,
processa as sub-atividades descritas nesta seção e gera como saída o resultado das
atividades.

Visão – Pré-processador
Entrada

Processamento

Saída

Arquivos passíveis
a processamento
Arquivos Classificados

Identificação e extração de
Gera Hash de Arquivos
objetos contidos em arquivos

Arquivos
processados
Pré-processador

Figura 21 – Visão – Pré-processador
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.4.5 Processamento: Módulo filtragem
Este módulo tem como objetivo filtrar os objetos classificados pelo módulo anterior,
sendo responsável por desempenhar as seguintes funcionalidades:

A) Critério de filtro: Dependendo do escopo da investigação pode-se ter
interesse em efetuar filtros de arquivos previamente conhecidos para
serem comparados relativos a similaridade de parte do conteúdo entrante
junto aos arquivos existentes no sistema de arquivos - para este cenário
pode-se considerar o que se denomina de seleção. Já para o caso em que
o investigador não dispõe de informação inicial para focar seu trabalho,
pode-se considerar o caso de redução, relatando pontos de similaridade
de arquivos legítimos.
B) Escolha de técnicas para análise de similaridade para cada tipo de
arquivo: De acordo com o tipo de investigação e formato de arquivos que
serão passíveis de análise automatizada através de bases précomputadas, pode existir uma técnica específica para atuação. Nesta
etapa ocorre a escolha da técnica ou das técnicas que serão consideradas
para os grupos de arquivos previamente selecionados.

A figura 22 ilustra o detalhamento do processo, onde é possível identificar que
o módulo recebe como entrada os arquivos processados na etapa anterior, processa
as sub-atividades descritas nesta seção e gera como saída o resultado das
atividades, neste caso, arquivos filtrados.
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Visão – Filtragem
Entrada

Processamento

Saída

Critério de Filtragem
Gera Hash de Arquivos
Escolha Técnica de
Similaridade

Arquivos processados

Arquivos
selecionados

Filtro
Figura 22 – Visão – Filtro
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.6 Processamento: Módulo normalizador textual
Este módulo tem como objetivo normalizar os objetos resultantes do filtro
proferido pelo módulo anterior, sendo responsável por desempenhar o critério de
normalização. Dependendo da técnica utilizada para análise de similaridade em
bases pré-computadas de referência de códigos hash, bem como do filtro proferido,
pode ser interessante normalizar todo o conteúdo para um formato pré-determinado
e, desta forma, a avaliação de similaridade do conteúdo dos arquivos pode ter maior
eficácia.
A figura 23 ilustra o detalhamento do processo, onde é possível identificar que
o módulo recebe como entrada os arquivos processados na etapa anterior, processa
as sub-atividades descritas nesta seção e gera como saída o resultado das
atividades, neste caso, arquivos filtrados.
Visão – Normalizador Textual
Entrada

Processamento

Saída

Conversor: DOC à TXT

Arquivos selecionados
para análise

Conversor: Docx -> TXT
Gera Hash de Arquivos
Conversor: PDF à TXT
Conversor: PS à TXT

Normalizador Textual

Figura 23 – Visão – Normalizador Textual
Fonte: Elaborado pelo autor

Arquivos
normalizados em
TXT
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4.4.7 Processamento: Bases pré-computadas de identificação de arquivos
No capitulo 2, item 4.2 descreveu-se com maior nível de detalhamento
a respeito das bases de referência de códigos hash, citando-se fortemente a
base NSRL do NIST. Esta base foi recentemente convertida para atender os
padrões da ferramenta SSDEEP e com isso possibilitar seu uso como base
referencial de consulta para arquivos similares aos arquivos previamente
mapeados pelo NIST.
Contudo, esta base é disponibilizada através de arquivos em formato
texto (ASCII) denominados de RDS que, ao ser unificado, torna-se um grande
arquivo de aproximadamente 4 GB. Trabalhar com um arquivo desta dimensão
exige grande alocação de memória, além de um mecanismo de indexação.
Apesar de existir ferramentas que possibilitam a indexação de arquivo texto sem
a necessidade de conversão do conteúdo do arquivo para um banco de dados,
julgou-se pertinente cadastrar todo o conteúdo da base referencial em um banco
de dados, visto que os dados coletados da imagem dos arquivos já encontram-se
nesse padrão e, desta forma, seria possível otimizar buscas.
Partindo-se desse pressuposto, o analista forense John Lehr criou
script que realiza a conversão do conteúdo do arquivo NSRLFile.txt (arquivo
resultante da junção dos RDS do NSRL) para o banco de dados. De forma
similar, foi adaptado o script criado por John Lehr para que o mesmo
conseguisse conversar a base SSDEEP também para o banco de dados.
O cadastro das bases de referências de códigos hash em bancos de dados
permite também facilidade em agregar novas bases referenciais ao método, o
que traz vantagens em cenários de redução, onde o investigador já sabe, por
exemplo, qual o sistema operacional da imagem em que ele deseja analisar e,
desta forma, pode limitar o foco das consultas apenas a arquivos relacionados ao
sistema computacional em questão ou mesmo a determinado tipo de
classificação de arquivos.
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4.4.8 Processamento: Módulo Analisador de Similaridade
Este módulo tem como objetivo atuar como interface do método proposto com
as bases pré-computadas de referência de códigos hash. Através deste módulo
serão escolhidas quais bases de referência de similaridade deverão ser consultadas,
bem como qual a técnica de similaridade que deverá ser considerada, além do
percentual de similaridade necessário para que o arquivo analisado seja
considerado similar em relação ao arquivo ou arquivos utilizados como base de
comparação.

Queries SQL: Devido ao fato de todo o conteúdo dos arquivos contidos nas imagens
e também das bases referenciais de códigos hash estarem em bases de dados, é
possível efetuar buscas diretamente nas bases, desde que o operador tenha
conhecimento da linguagem PL/SQL. Em cenários em que o operador não conheça
a linguagem, também é possível criar buscas pré-determinadas denominadas de
VIEWS, onde somente é necessário realizar entrada de dados como tipo de arquivo
a ser comparado com conjunto de arquivos comparados, por exemplo. Apesar de o
conteúdo estar cadastrado em base de dados, continua sendo aplicável a
exportação do conteúdo para o formato texto caso haja necessidade de efetuar
integração com aplicativo ou elemento que não tem suporte a banco de dados,
tendo a vantagem de possibilitar exportar apenas o conteúdo pertinente a consulta.

A figura 24 ilustra o detalhamento do processo, onde é possível identificar que
o módulo recebe como entrada os arquivos filtrados na etapa anterior, processa as
subatividades descritas nesta seção e gera como saída o resultado das atividades,
neste caso, resultado das consultas proferidas.
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Visão – Analisador de Similaridade
Entrada

Processamento

Saída

Análise de Similaridade
Queries SQL: Busca Identificar Arquivo
Arquivos
Selecionados

Consulta
Queries SQL: Busca Similaridade Arquivo

Arquivos
Conhecidos

Arquivos
Similares

Bases pré-computadas de
identificação de arquivos
Idênticos e/ou similares

Arquivos
Desconhecidos

Arquivos
Legítimos

Arquivos
Maliciosos

Figura 24 – Visão – Analisador de Similaridade
Fonte: Elaborado pelo autor

4.4.9 Dados de Saída
No novo método, o formato de saída das informações agrega novas
possibilidades, visto que devido ao fato de grande parte das informações
necessárias para prover consultas encontra-se em base de dados SQL, há um
universo de queries SQL que podem ser realizadas. As saídas mais comuns nesta
pesquisa são os resultados do módulo analisador de similaridade, descrito no item
4.4.7, o qual considera o grau de similaridade encontrado entre os arquivos.
Entretanto, no que tange a possibilidades de saída de informações poderá ser
também considerado o desenvolvimento futuro de telas mais amigáveis visando
melhorar a interface com o operador.
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4.5

Conclusão
Neste capítulo foram descritas as propostas para o novo método, bem como

seus detalhamentos e funcionamento. Ao longo do capitulo foram expostas as
vantagens de se utilizar base de dados durante o processo de exame de artefatos
em uma investigação forense, bem como o atendimento aos requisitos mapeados no
inicio do capitulo, sendo possível concluir que o método proposto atende a todos os
requisitos previamente definidos.
Durante a especificação do método, também se identificou que o uso de
bases de dados pode ser útil para o arquivamento de processos forenses digitais
previamente realizados, em face da possibilidade de se adicionar ao banco todas as
informações pertinentes ao caso sem a necessidade de manter os arquivos originais,
os quais muitas vezes podem caracterizar armazenamento ilegal, como, p.ex.,
quando os artefatos analisados contiverem arquivos de pedofilia. Desta forma, é
possível manter histórico de arquivos previamente avaliados, bem como seus
respectivos códigos hash, sem comprometer espaço de armazenamento físico ou
mesmo os critérios legais.
O próximo capítulo, 5. Experimento, apresenta o ambiente de teste utilizado
para validação do método proposto, contendo detalhes e justificativas a respeito da
escolha de tecnologias, cenários de testes e implementações.
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5

5.1

EXPERIMENTO

Introdução
Este capítulo tem o objetivo de descrever a estrutura montada para o

experimento de validação do método proposto para análise de similaridade de
arquivos em investigação digital de sistemas de arquivos através do uso de bases
pré-computadas.
Na seção 5.2. Ambiente de testes e tecnologias utilizadas, é apresentado
o ambiente criado para realização do experimento de prova de conceito, bem como
os equipamentos e softwares de apoio necessários para suportar o ambiente.
Na seção 5.3. Experimentos realizados, são descritos com maior grau de
detalhamento todos os experimentos realizados no decorrer do experimento visando
possibilitar melhor entendimento de como o experimento foi conduzido e justificar o
porquê do experimento ter sido realizado.
Na seção 5.4. Conclusões, são apresentadas as conclusões obtidas após a
montagem do ambiente de testes para realização do experimento.

5.2

Ambiente de testes e tecnologias utilizadas
Para a validação do método proposto, foi considerada a criação de ambiente

de testes com o objetivo de validar a arquitetura da proposta apresentada neste
trabalho.
Neste ambiente optou-se em utilizar tanto imagens “virgens”, coletadas após
a instalação do sistema operacional no equipamento (equipamento: jari e cassipore)
adicionando-se pequena quantidade de arquivos após sua instalação, quanto
imagens de um sistema operacional de usuário (equipamento matapi, coletado em
laboratório de informática de universidade). O objetivo de obter diversidade de
imagens neste processo reflete a necessidade de execução de testes de validação
de eficiência das técnicas tanto no cenário simples em que praticamente somente há
arquivos nativos do sistema operacional, quanto em cenários mais próximos da
realidade, em que além do sistema operacional instalado, há uma grande
quantidade de arquivos resultantes de aplicativos e manipulação cotidiana do
usuário no equipamento.

60

Na tabela 3 listam-se os equipamentos utilizados para montagem do ambiente
de validação e teste, bem como suas configurações e funções.

Nome
Maraca

Configurações
Processador: Intel Core I3 2.27 Ghz
Memória RAM: 4 GB
Disco: 300 GB

Araguari

Função
Servidor de Máquinas
Virtuais

Processador: Intel Core 2 Duo 2.10 Ghz
Memória RAM: 3 GB

Servidor de Trabalho

Disco: 250 GB
Matapi

Processador: Intel Core 2 Duo
Memória: 3 GB
Disco: 250 GB

Jari

Processador: Vmware via Maraca
Memória RAM: 1 GB

Estação de Trabalho
(Microsoft Windows Vista)
Estação de Trabalho
(Microsoft Windows XP)

Disco: 40 GB
Cassipore

Processador: Vmware via Maraca
Memória RAM: 1 GB
Disco: 20 GB

HD-1

Unidade de Disco Externa – 1 TB

Estação de Trabalho
(Microsoft Windows 7)
Coleta e armazenamento de
imagens de disco

Quadro 3 – Lista de Equipamentos utilizados com configurações e funções
Fonte: Elaborado pelo autor

As seguintes tecnologias foram necessárias para composição do ambiente:

a) VMware Server (http://www.vmware.org): Software de virtualização que
possibilita instalação e uso de sistema operacional dentro de outro. Para este
trabalho, optou-se em utilizar a versão Server por ser um produto de
licenciamento sob as regras do GPL (GNU Public License);

b) Imagens coletadas de sistemas operacionais: Cópias bit a bit do conteúdo
de disco rígido de estação de trabalho para realização de avaliação forense
digital (cenário de redução):
a. Microsoft Windows XP
b. Microsoft Windows Vista
c. Microsoft Windows 7
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c) Criação e coleta de Imagem de sistema operacional: Instalação de sistema
operacional Microsoft Windows XP em equipamento e após sua instalação,
adicionou-se arquivos textuais e arquivos compactados no formato ZIP
(cenário de seleção).

d) NIST NSRL (www.nsrl.nist.gov): Biblioteca de referência de softwares
mantida pelo NIST
a. Imagens ISO 9660 do Reference Data Set (RDS): Conjunto de dados
contendo referência de metadados de arquivos contidos nos principais
pacotes de sistemas objetivando identificar arquivos nativos através de
suas devidas assinaturas hash;
b. Ssdeep Dataset: Conjunto de dados de contendo o conteúdo mantido
no RDS adaptado no padrão necessário para uso da ferramenta
ssdeep.

e) SQLite (http://www.sqlite.org): Biblioteca C que implementa um banco de
dados SQL embutido. Programas que usam a biblioteca SQLite podem ter
acesso a banco de dados SQL sem executar um processo RDBMS separado
(SQLITEHP, 2012).
a. Módulo adicional para suporte a formato CSV

f) Mídia com Distribuição Linux CAINE (Computer Aided Investigative
Environment) (http://www.caine-live.net): Distribuição Linux que agrega
diversas ferramentas essenciais para condução de análises forenses em
equipamentos. Para o contexto deste trabalho, as seguintes ferramentas
foram utilizadas:
a. Dcfldd (Department of Defense Computer Forensics Lab Disk
Definition): versão aprimorada do dd (disk definition), com mais
funcionalidades. Importante ressaltar que existem ferramentas gráficas
para coleta de imagens dentro da distribuição CAINE, mas optou-se
por utilizar linha de comando para esta atividade. O dcfldd possui
dentre

suas

funcionalidades

aprimoradas

a

possibilidade

de
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visualização do progresso da geração da imagem e geração de
códigos hash.
b. The Sleuth kit (TSK): Biblioteca C e coleção de ferramentas de linha de
comando que possibilita investigação de dados contidos em sistemas
de arquivos;
c. Autopsy Browser: Interface gráfica para o conjunto de ferramentas de
linha de comando contidos no The Sleuth Kit;
d. Catdoc: converte arquivos em formato de documento do Microsoft
Word (DOC) para o formato ASCII (texto), extraindo metadados;
e. Ps2txt: converte arquivos em formato PostScript (PS) para ASCII
(texto);
f. Abiword: software editor de texto, que possui funcionalidade de
conversão de arquivos para formato texto através de linha de
comando;
g. Ssdeep: Ferramenta para análise de similaridade de conteúdo de
arquivos. No contexto deste trabalho, arquivos textuais;
h. Sdhash: Ferramenta para análise de similaridade de conteúdo de
arquivos. No contexto deste trabalho, arquivos textuais;

g) Software Docx2txt: Ferramenta para conversão de artefatos em formato
DOCx para o formato ASCII (texto);
h) PAS – Protótipo de análise de similaridade de arquivos textuais:
a. Mknsrl2: Script desenvolvido por John Lehr para criar banco de dados
SQLite com os dados contidos no RDS Dataset;
b. Tsk_hashfiles1: Script desenvolvido por John Lehr para adicionar
códigos hash de arquivos para o banco de dados SQL (SQLite) do
TSK;
c. Tsk_filetypes1: Script desenvolvido por John Lehr para adicionar
classificação de arquivos (file type/magic number) para o banco de
dados SQL (SQLite) do TSK;

1,2

Disponível para download através da URL: https://sites.google.com/site/slosleuth/
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d. Extrator: Script desenvolvido pelo autor para extrair metadados
(quando aplicável) e arquivos contidos em arquivos compactados em
extensão ZIP.
e. Normalizador: Script desenvolvido pelo autor para normalizar dados
textuais;

5.3

Casos de uso
Para a realização do experimento, foram escolhidas representações de casos

de usos frequentemente encontrados em investigações digitais proferidas pelo autor
e por 10 (dez) profissionais atuantes no mercado de investigação digital que também
foram abordados quanto a casos tipicamente encontrados. É válido destacar que
para o contexto deste trabalho não foi considerada a realização de pesquisa com um
número representativo de profissionais visando obter quantitativamente os tipos de
casos de uso mais representativos no mercado brasileiro, visto que o experimento
aqui realizado tem foco apenas em representar situações reais, as quais podem ou
não ser as situações mais comuns encontradas por determinado grupo de peritos,
existindo outras variáveis a serem mensuradas para chegar a este tipo de avaliação,
tais como: especialidade da empresa/perito em pericia digital de determinado tipo de
sistema de arquivos ou dispositivo, carteira de cliente da empresa/perito, foco de
atuação (empresa pública/privada), dentre outros.

5.3.1 Caso de uso: Redução
Na técnica de redução, o investigador identifica tipos de arquivos de interesse
para análise manual e o sistema elimina o restante. Nos equipamentos atuais, em
que o espaço em disco gira em torno de Tb (terabytes), torna-se uma tarefa árdua
validar milhares de arquivos desconhecidos pelas bases referenciais de códigos
hash de forma manual.
Visando representar este cenário, foram retiradas imagens de 3 (três)
equipamentos distintos visando simular a atividade cotidiana de exame de
evidências através do método atual e, posteriormente, utilizando-se o resultado do
método atual para aplicar o método proposto. A escolha das imagens baseou-se nos
sistemas operacionais mais comuns encontrados em equipamentos Desktop, no
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caso, os sistemas Microsoft Windows e também considerou tamanhos diferentes de
disco e formato de instalação, sendo considerada tanto a aquisição de imagem de
sistema de arquivos de um equipamento físico, no caso o equipamento matapi
(Windows Vista), quanto equipamentos alocados em máquinas virtuais, como o caso
dos equipamentos jari e cassiporé. A justificativa para uso de dois equipamentos
virtualizados para o contexto do experimento deve-se a crescente utilização de
virtualização no mercado de servidores e também de desktops, com o uso dos
thinclients. A figura 25 ilustra de forma sumarizada a representação do caso de uso
de redução.

Exame por Método Atual
Arquivos
Conhecidos

Matapi

Imagem
Sistema de Arquivos

Jari

Arquivos
Desconhecidos

Exame por Método Proposto
(Redução)
Arquivos
Conhecidos

Arquivos
Similares

Arquivos
Desconhecidos

Cassiporé

Figura 25 – Caso de uso - Redução
Fonte: Elaborado pelo autor

Através da observação da ilustração contida na figura 25, é possível
identificar que para o teste realizado durante o experimento neste caso de uso,
serão consideradas imagens coletadas dos sistemas de arquivos dos artefatos
cassiporé, matapi e jari, os quais terão seu conteúdo avaliado pelo método atual. Os
resultados de arquivos desconhecidos serão parâmetro de entrada para o novo
método proposto, bem como existirá teste em que o processo de avaliação
automatizada do conteúdo do sistema de arquivos já inicia-se no neste método.
Os testes que serão proferidos visando validar dois tipos de situação: 1)
validar o quantitativo de assinaturas conhecidas/similares cadastrados na base de
referencia de códigos hash NIST NSRL em uma instalação padrão do sistema
operacional em equipamento, pois sabe-se que apesar do sistema operacional e
versionamento serem os mesmos, há diferenças de drivers relativos a placas e
dispositivos presentes no equipamento em que ocorreu a instalação do sistema
operacional; 2) simular realização de análise investigativa em um equipamento de

65

um usuário padrão, contendo softwares comumente utilizados e registros de
navegação e uso.
Desta forma, o equipamento cassiporé, contém em sua imagem apenas a
instalação padrão do sistema operacional Microsoft Windows 7 e um conjunto de
arquivos textuais, que serão utilizados no caso de uso de seleção e descarte,
ocorrendo processo similar para o equipamento Jari, no qual foi instalado o sistema
operacional Microsoft Windows XP e o conjunto de arquivos. O terceiro
equipamento, nomeado matapi, corresponde a equipamento de uso real de um
usuário, contendo softwares como instant messagers, suíte Office, documentos,
arquivos multimídias, imagens, dentre outros aplicativos relacionados ao dia a dia do
usuário em questão.
Dentre o diferencial esperado na realização deste experimento cita-se:

A) Redução de artefatos passíveis de análise manual pelo investigador,
devido a existência de módulo extrator que possibilitará extração e
classificação de arquivos originalmente em formato compactado que terão
seus conteúdos expandidos, mantendo-se a referência de origem e
possibilitando que sejam classificados e validados na base de referência
de códigos hash, além da possibilidade de efetuar comparação de
similaridade através de consulta a base ssdeep do NIST;
B) Maior granularidade de consultas, uma vez que por esta implementação
do método fazer uso de banco de dados para armazenamento de
informações, é possível extrair novas consultas de forma ágil, com a
vantagem de exportar dados resultantes da consulta para arquivo, além de
possibilitar limitar conteúdo de busca na base referencial de códigos hash
apenas às classes de informações pertinentes ao sistema operacional da
imagem do sistema de arquivos do artefato objeto de exame;
C) Redução do tempo de execução para efetuar a identificação e
classificação de arquivos previamente cadastrados na base de referência
de códigos hash.

Por fim, espera-se apresentar pontos de melhoria identificados durante e após
os testes proferidos, bem como possíveis pontos de falha, visando propiciar a
remontagem do ambiente para outra pesquisa, caso seja necessário.
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5.3.2 Caso de uso: Seleção
Na técnica de seleção, o investigador possui alguns artefatos e deseja
verificar existência de arquivos idênticos ou similares no sistema de arquivos em
exame. Para este caso de uso, considera-se que o investigador já possui alguma
informação inicial sobre o que deverá utilizar como foco de sua investigação. Por
exemplo, em casos de suspeita de algum ato ilícito, tais como: vazamento de
informações confidenciais, fraude, armazenamento/compartilhamento de arquivos
considerados ilegais perante determinada lei e/ou política da empresa, etc. Nesses
casos, o investigador pode optar por centralizar sua análise apenas em conteúdos
relacionados ao caso, criando filtros para selecionar apenas arquivos com
determinadas características, ou mesmo remover de seu filtro arquivos que
contenham características não aplicáveis ao contexto do caso, possibilitando que,
assim, seja despendida energia apenas em informações consideradas pertinentes,
diminuindo-se o custo computacional da operação.
Também neste contexto, podem-se considerar situações em que há
necessidade de efetuar comparações textuais entre artefatos, visando identificar a
derivação de determinado arquivo para casos em que haja suspeita de quebra de
direitos autorais e plágio. Apesar de existir algoritmos com foco exclusivamente na
tratativa de arquivos textuais, o algoritmo fuzzy hashing faz uso de técnicas também
utilizadas por tais algoritmos, como é o caso da função hash rolling hash que
também é utilizada para cálculo de distância entre pontos pelo algoritmo n-gramas
citado por ABREU (2011). Julgou-se pertinente validar se as ferramentas que
implementam o algoritmo fuzzy hashing, neste caso o ssdeep e a ferramenta que
implementa a junção do algoritmo bloom filter e o algoritmo estatístico (sdhash),
atendem situações em que há necessidade de comparações entre arquivos textuais.
Para tanto, fez-se necessário construção de fragmento de módulo normalizador,
visando normalizar arquivos originalmente em formatos PDF, DOC e Docx para o
formato texto puro (ASCII), o que possibilita efetuar uma comparação com maior
grau de precisão e é a forma como os algoritmos específicos para este tipo de
tratativa acabam atuando.
A figura 26 ilustra de forma macro o exemplo do cenário em que se busca
realizar o experimento de seleção e descarte. Nela é possível identificar 3 (três) tipos

67

de seleção: identificar se um arquivo selecionado pelo investigador encontra-se em
uma das imagens do sistema de arquivos dos artefatos, identificar grau de
similaridade de determinado nicho de arquivos existentes no equipamento objeto do
exame com a base de referência de códigos de similaridade SSDEEP e, por fim,
identificar no sistema de arquivos do ativo alvo de exame a existência de conteúdo
similar ao arquivo utilizado como parâmetro de entrada para o método, fazendo-se
uso de técnica de normalização e ferramentas de analise de similaridade.

Arquivo
Arquivo

Exame por Método Proposto
(Seleção)

Matapi

Arquivo

Jari

Imagem
Sistema de Arquivos

Identificar
arquivo X
nos
artefatos
(match)

Identificar
arquivos
similares a
arquivo X nos
artefatos

Identificar
conteúdo
similar em
arquivos
textuais

Resultados
Cassiporé

Figura 26 – Caso de uso - Seleção
Fonte: Elaborado pelo autor

Os testes que serão proferidos neste estudo buscam validar a eficiência do
método proposto, num cenário em que o investigador identifica se nos equipamentos
passiveis a investigação existe documento ou fragmento de conteúdo de arquivo
textual contendo informações confidencias de empresa hipotética.
Dentre o diferencial esperado na realização deste experimento cita-se:
A) Possibilidade de exclusão de arquivos a serem considerados pelo
processo automatizado de identificação de arquivos e, com isso,
diminuindo-se o tempo e custo de processamento;
B) Direcionamento do trabalho de exame, possibilitando seleção apenas de
conteúdo classificado como alvo, como, p.ex., arquivos classificados como
imagens ou somente arquivos classificados como textuais.
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5.4

Conclusão
Neste capítulo foram abordados os requisitos, bem como descrito os cenários

e contextos em que os experimentos deverão ocorrer, além das expectativas de
resultados esperados após a aplicação do método proposto nos casos de uso
mapeados.
O próximo capítulo, 6. Análise de resultados, apresenta-se o resultado e
considerações dos testes realizados nos casos de uso dispostos ao longo deste
capítulo.
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6

ANÁLISES DE RESULTADOS

Este capítulo apresenta a análise dos resultados dos experimentos descritos
no capítulo anterior.

6.1

Introdução
Após obter todos os softwares e equipamentos necessários para montagem

do ambiente de testes, deu-se início a atividade com a aquisição da imagem do
disco rígido dos equipamentos passíveis a coleta de imagens para a unidade de
disco externa aqui denominada de HD-1, utilizando-se o software Dcfldd contido na
mídia Live CD da distribuição Linux CAINE para realização desta atividade.
Em paralelo, iniciou-se a instalação local e configurações básicas da
distribuição Linux CAINE no equipamento Araguari. Também se fez necessário
realização de download do software docx2txt, da biblioteca de referência de software
do NIST denominada de NSRL (RDS e SSDEEP), dos scripts de apoio citados no
item anterior e do módulo para suporte CSV do banco de dados SQlite 3
(nativamente instalado na distribuição CAINE).
Após o término da parametrização inicial do ambiente básico para condução
do experimento, deu-se início a execução do experimento propriamente dito, através
de realização de prova de conceito, considerando-se os casos de uso descritos no
capitulo anterior com respectivos resultados apresentados nas próximas seções.

6.2

Resultados – Caso de uso: Redução
Para a condução da análise dos artefatos coletados nas imagens passíveis a

perícia com uso de redução, foi necessário efetuar parametrizações no software
autopsy para que se considerasse uso da biblioteca de referência de códigos hash
de software do NIST, denominada NSRL. Após todas as configurações finalizadas,
foi criado um novo caso, aqui denominado de “MestradoIPT” e adicionado os hosts e
suas devidas imagens do sistema de arquivos coletados em etapas anteriores.
Neste momento, a única informação relevante nesta etapa refere-se à necessidade
de indexação da base de referência de códigos hash do NIST, previamente
cadastrada, que será utilizada para o contexto de redução inicial através da
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validação de arquivos idênticos presentes nas imagens dos ativos e que já se
encontram cadastrados na base de referência de assinaturas hash do NIST NSRL.
Os resultados da análise podem ser consultados através da tabela 1, em que é
possível quantificar o número de ocorrências identificadas para cada tipo de
categoria de arquivos, além da consolidação de arquivos identificados e não
identificados.
Tabela 1 – Consolidado de dados identificados em imagens de disco

Cassiporé

Jari

Matapi

Categorias
Archive

53

196

1396

550

11

2044

Arquivo comprimido

0

10

1443

Criptografado

0

0

1

Disco

2

1

22571

Documentos

16724

2324

51523

Executáveis

19955

1492

27057

Imagens

322

222

15509

Arquivos de Sistema

466

236

923

4050

1010

20091

11145

2856

19865

0

3
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Audio

Texto
Desconhecido
Video

Consolidação de Resultados
Arquivos Identificados

32193

13481

88871

Arquivos Não identificados

53642

8361

163516

Fragmentos de arquivos

15660

3698

34104

Total de Arquivos

85835

21842

252387

Fonte: Elaborado pelo autor
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É válido destacar o tempo necessário para gerar resultados no método atual,
considerando-se também a indexação de informações contidas na tabela 4, de
forma que para chegar aos resultados previamente apresentados, foi necessária a
execução completa dos processos do método atual.
Na tabela 2, apresentam-se informações relacionadas à mensuração do
tempo necessário para execução completa do processamento utilizando-se o
método atual. Para tanto, utilizou-se recurso de timer para executar a aferição do
tempo de processamento completo do método.
Tabela 2 – Informações de processamento de imagens – método atual

Cassiporé

Jari

Matapi

Tamanho da imagem

20 GB

40 GB

252 GB

Quantidade de arquivos

85.835

21.842

252.387

1

1

1

1 hora e 12 minutos

22 minutos

4 Horas e 36 minutos

Número de partições
Tempo

despendido

processamento

completo

para
do

método atual

Equipamento utilizado para processamento: Araguari (Servidor de Trabalho)
Fonte: Elaborado pelo autor

Também é de fundamental importância destacar que para efetividade dos
resultados, o mesmo equipamento foi utilizado como base para realização do
processamento do método.
Com o intuito de facilitar a visualização das informações resultantes do
método atual, foram criadas ilustrações, que refletem graficamente o conteúdo
disposto na tabela 1. Através da visualização da figura 27, é possível visualizar o
resultado do processo de classificação do conteúdo presente em cada equipamento,
sendo possível identificar que apesar do método proporcionar resultados
satisfatórios quanto a níveis de classificação de arquivos, ainda há um número
elevado de arquivos desconhecidos. Também foi possível constatar que o processo
de classificação utilizado pelo software autopsy considera critérios de classificação
que muitas vezes não são eficientes, como no caso de arquivos com extensão
.docx, que fazem uso de compactação ZIP na sua concepção, mas são
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classificamos como um documento. No autopsy, ele mantém o arquivo classificado
como arquivo comprimido, algo semelhante ocorre para imagens JPEG e PCX, que
apesar de correto, visto que parte do arquivo possui compressão, muitas vezes não
é o resultado esperado pelo investigador.

Figura 27 – Resultados Categorização de Arquivos – Método atual
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 28 ilustra de forma consolidada a porcentagem de identificação
de arquivos no sistema de arquivos de cada imagem coletada dos
equipamentos examinados neste caso de uso. Vale ressaltar que, para critério
de consolidação de arquivos não identificados, foram considerados não só os
arquivos classificados como “desconhecidos”, como também arquivos que
apesar de terem sido classificados quanto a sua função, não haviam sido
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previamente classificados na base de referência de códigos hash, e,
consequentemente, são vistos como desconhecidos.

Figura 28 – Resultados % Identificação de Arquivos – Método atual
Fonte: Elaborado pelo autor

Com a apresentação dos resultados da execução do autopsy, software que
faz uso do método atual, inicia-se o cenário de teste de redução deste experimento,
utilizando-se os arquivos classificados como desconhecidos como dados de entrada
para o método proposto.
Conforme previamente abordado, quando apresentada a arquitetura do
método proposto, já na execução da primeira etapa, correspondente ao módulo
extrator de metadados que também realiza a geração de hash de todos os arquivos
e cria o banco de dados, foi possível identificar que a imagem do sistema de
arquivos do equipamento matapi possuia 257 arquivos com extensão ZIP, os quais
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foram extraidos e geraram novos 2285 arquivos, que foram devidamente
classificados mantendo-se sua derivação, com o nome do arquivo raiz em que
estavam armazenados. Para critérios comparativos, foi novamente executada
ferramenta utilizada para classificação de arquivos pelo método atual, denominada
de sorter visando execução do módulo classificador, e obteve-se o resultado
representado na tabela 3. Foi possível identificar que houve aproveitamento na
classificação de arquivos após execução do módulo extrator, cujos números
modificados ficaram grafados em vermelho. A imagem do equipamento cassiporé
não sofreu alterações em relação a aplicação do módulo extrator no que tange a
quantitativo de arquivos. já na imagem do equipamento Jari ocorreu a extração de
um arquivo ZIP que continha 4 arquivos dentro, os quais foram adicionados em
arquivos classificados como documentos.
Tabela 3 – Consolidado de dados identificados em imagens – Método Proposto

Cassiporé

Jari

Matapi

Categorias
Archive

53

196

1396

550

11

2327

Arquivo comprimido

0

9

1446

Criptografado

0

0

1

Disco

2

1

22571

Documentos

16724

2328

54557

Executáveis

19955

1492

27157

Imagens

322

222

15658

Arquivos de Sistema

466

236

923

4050

1010

20091

11145

2856

19956

0

3

112

Audio

Texto
Desconhecido
Video
Fonte: Elaborado pelo autor

O próximo passo consistiu na execução do módulo pré-processador, visando
identificar a necessidade de extração de novos metadados, bem como a geração de
códigos hash de arquivos extraídos.Caso seja necessário, o processo retorna ao
classificador de forma recurssiva para extrair os arquivos e classíficá-los até que não
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haja mais arquivos identificados como passíveis a extração. Para o experimento em
questão, considerou-se apenas arquivos em formato ZIP, de forma que este módulo
foi aplicável apenas para a imagem do equipamento matapi, uma vez que após a
classificação, foi possível identificar a existência de dois arquivos em formato ‘z01’ e
‘z02’ correspondentes a segmentação de um arquivo compactado e que por não
encontrar-se na extensão .ZIP não foi identificado pelo extrator, não sendo realizada
sua extração. Contudo, o módulo classificador ao ser executado faz uso do conteúdo
do mime type como critério de validação e, desta forma, o arquivo é identificado e
pré-processado para seu conteúdo ser extraído e novamente classificado.
Após a extração do conteúdo do arquivo ZIP principal e seus arquivos
complementares, foi gerado um arquivo .AVI que foi classificado como video,
totalizando 113 vídeos e 1443 arquivos classificados como arquivos comprimido
(ressalta-se que para este experimento considerou-se apenas tratamento de
arquivos ZIP).
Com os arquivos classificados e pré-processados, o próximo passo refere-se
ao módulo de filtro, que neste cenário de aplicação visa reduzir arquivos passíveis a
avaliação manual, ocorrendo filtro para que seja utilizado como base de referência
apenas itens relacionados aos sistemas operacionais relacionados às imagens
avaliadas, neste caso: Microsoft Windows XP, Vista e 7. Esta possibilidade de filtro,
também é vista como uma vantagem em relação ao método atual, visto que pela
facilidade de operação do banco SQlite, torna-se simples a geração de sub-bases de
referência de códigos hash aplicáveis ao contexto da investigação. Apenas para
exemplificação do uso deste recurso de sub-base, a base de referências de
assinaturas NSRL contém 4 GB, e a sub-base aplicável aos sistemas operacionais
contidos neste cenário ressultou em um arquivo de 1.7 GB.
Por fim, entra em execução o módulo consulta, que visa realizar, como o
próprio nome diz, consulta às bases referenciais de códigos hash, resultando em
arquivos conhecidos, similares e desconhecidos. Este processo também ocorreu
para todos os 3 arquivos de imagens. A tabela 4 apresenta os resultados
consolidados para os testes proferidos durante este caso de uso.
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Tabela 4– Comparativo de resultados método atual e proposto (Matapi)

Matapi

Matapi

(Método Atual)

(Método Proposto)

Categorias
Archive

1396

1396

Audio

2044

2327

Arquivo comprimido

1443

1446

1

1

Disco

22571

22571

Documentos

51523

54557

Executáveis

27057

27157

Imagens

15509

15658

923

923

Texto

20091

20091

Desconhecido

19865

19956

70

112

Criptografado

Arquivos de Sistema

Video
Fonte: Elaborado pelo autor

Com os dados apresentados na tabela 4, gerou-se o gráfico exibido na figura
29, ilustrando o comparativo entre a classificação gerada pelo método atual e o novo
método proposto, aplicável apenas para o equipamento Matapi, visto que os outros 2
equipamentos não sofreram alterações de seus arquivos, devido a não existência de
arquivos em formato ZIP em seus sistemas de arquivos.

Figura 29 – Comparativo de resultados método atual e proposto (Matapi)
Fonte: Elaborado pelo autor
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Com o objetivo de efetuar comparativo entre o tempo despendido para análise
de arquivos contidos nas imagens pelo método atual e pelo método proposto,
também foi computado o tempo de processamento do método. O resultado da
aferição pode ser visualizado na tabela 5.
Tabela 5 – Informações de processamento de imagens – método proposto

Cassiporé

Jari

Matapi

20 GB

40 GB

252 GB

85.835

21.842

252.387

85.835

21.845

256.089

1

1

1

1 hora e 12 minutos

32 minutos

4 Horas e 36 minutos

42 minutos

24minutos

3 horas e 49 minutos

Tamanho da imagem
Quantidade de arquivos
(Metódo Atual)
Quantidade de arquivos
(Metódo Proposto)
Número de partições
Tempo

despendido

processamento

completo

para
do

método atual
Tempo

despendido

processamento

completo

para
do

método proposto

Equipamento utilizado para processamento: Araguari (Servidor de Trabalho)
Fonte: Elaborado pelo autor

Por fim, a figura 30 apresenta o resultado final do processamento do módulo
de consulta. Através da visualização da figura é possível constatar que com o uso de
similaridade foi possível obter diminuição significativa de arquivos desconhecidos,
otimizando o trabalho de análise manual de arquivos pelo investigador.
Destaca-se que a possibilidade de trabalhar com filtro na hora da consulta a
base de referência de códigos hash também é visto como um ponto positivo, uma
vez que o custo computacional e o tempo despendido para processamento do novo
método foi inferior ao método atual.
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Figura 30 – Comparativo Método Atual x Proposto
Fonte: Elaborado pelo autor

6.3

Resultados – Caso de uso: Seleção
Para realização do experimento de seleção abordado no capitulo anterior,

considerou-se o seguinte cenário: o investigador possui determinado arquivo e
deseja validar se na imagem do sistema de arquivos do equipamento submetido à
análise forense existe arquivo com conteúdo idêntico e/ou similar.
Conforme abordado no capítulo 5, durante a instalação dos equipamentos
Jari e Cassiporé foram adicionados um conjunto de arquivos textuais visando servir
como material de trabalho deste experimento. Dentre esses arquivos, encontram-se
6 (seis) arquivos, explicados na tabela 6.
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Tabela 6 – Arquivos utilizados como parâmetro do teste

Nome do Arquivo

Função

File1.doc

Arquivo base – utilizado como referência pelo
investigador no cenário do teste

File1-bck.doc

Cópia do arquivo base File1.doc

File2.doc

Arquivo criado utilizando-se como base o arquivo
File1.doc, ocorrendo pequena modificação em 3
blocos visando manter similaridade

File1.docx

Arquivo base – utilizado como referência pelo
investigador no cenário do teste

File1.pdf

Arquivo base (File1.doc) em formato PDF

Lucien-Resume-enUS-21-October-v1.docx

Arquivo exemplo

Fonte: Elaborado pelo autor

De forma análoga a ocorrida no experimento de redução, inicia-se o método
proposto com a execução do módulo extrator de metadados e, posteriormente,
realiza-se a classificação dos arquivos contidos no sistema de arquivos da imagem
trabalhada, tendo como próxima etapa a execução do módulo pré-processador. O
detalhamento de aplicação dos módulos previamente mencionados foi abordado no
experimento anterior e em nada difere para este cenário.
No módulo filtro, inicia-se a diferença, pois, neste caso, o investigador já
possui um arquivo de referência e já sabe o que procura nas imagens dos sistemas
de arquivos passiveis a exame pericial, ocorrendo o filtro para que o sistema
considere apenas arquivos textuais nos formatos DOC, DOCX, PDF e TXT que não
sejam conhecidos pela base de referência, reduzindo-se assim o escopo de
trabalho.
Contudo, apesar do objeto reduzido, comparar arquivos textuais não é um
processo simples, uma vez que existem particularidades entre formatos de arquivos
que podem influenciar na sua avaliação ‘bit a bit’, tais como mudanças na forma de
estruturar o documento, formatação de parágrafo, espaçamento, tipo de fonte e
características derivadas como cores, negrito, itálico, sublinhado etc. Essas
particularidades são comuns em documentos em formato DOC e/ou PDF, por
exemplo, porém não são aplicáveis a documentos em formato de texto puro,
também conhecidos como ASCII ou TXT. Portanto, neste tipo de cenário faz-se
necessário aplicar um módulo denominado de normalizador textual, que atua na
conversão de todos os documentos resultantes do filtro realizado pelo investigador
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em um formato comum para todos. Neste caso, optou-se por uso do formato de texto
puro (ASCII), visando equiparação das comparações.
Por não ser intuito deste experimento ou mesmo desta dissertação a
elaboração de programa para suprir todos os aspectos do método de trabalho
proposto, mas implementar e realizar desenvolvimento de protótipo para validar
testes pontuais, utilizou-se aplicações conversoras para trabalhar com o módulo
normalizador textual no contexto deste experimento. Isso resultou na necessidade
de testes de eficiência e eficácia na conversão entre formatos antes do uso neste
experimento, de forma que foi identificado que a aplicação conversora utilizada não
trata de forma adequada o emprego do recurso marcador (bullet), figuras e
codificação de caracteres (charset). Desta forma, considerou-se essa limitação na
elaboração dos arquivos utilizados no cenário de validação do método.
Após o término do processamento do módulo normalizador textual, torna-se
disponível o módulo de consulta, que neste caso será utilizado para tratar os pontos
mapeados na descrição do experimento e que serão abordados pontualmente nos
próximos tópicos.

6.3.1 Identificar se um arquivo selecionado pelo investigador encontra-se na
imagem do sistema de arquivos do artefato

Em razão da existência do módulo extrator de metadados, todos os arquivos
contidos no sistema de arquivos das imagens dos equipamentos analisados
possuem códigos hash. Para atender este critério, o investigador precisa apenas
executar a ferramenta de criação de código hash em seu arquivo de referência – no
caso, “Lucien-Resume-enUS-21-October-v1.docx”, e realizar query SQL visando
identificar se existem arquivos que possuam o código hash correspondente ao do
arquivo de referência no sistema de arquivos avaliado, conforme ilustrado na figura
31.
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Figura 31 – Exemplo seleção de arquivo conhecido
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 31 ilustra execução de ferramenta md5sum para gerar código hash
do arquivo de referência. Com a assinatura gerada, é utilizado query SQL que visa
identificar se na imagem do sistema de arquivos do equipamento Cassiporé
(Windows 7) existe arquivo que atende pelo mesmo código hash. Neste caso, o
arquivo possuía o mesmo nome e o exemplo também seria aplicável caso o nome
do arquivo fosse diferente do original, mas desde que o conteúdo estivesse
exatamente igual ao conteúdo do arquivo referência.
É válido ressaltar que a query SQL exemplificada na figura 30 pode ser
ocultada através de implementação de interface web, em que o usuário pode, por
exemplo, apenas informar a assinatura de seu arquivo de entrada e efetuar a
consulta na base. Outro tipo de abordagem SQL refere-se ao uso de VIEWS e
ALIAS visando deixar a query supramencionada mais enxuta. Em razão deste
trabalho não ter foco em interface homem x máquina e usabilidade, não foi
desenvolvido tela de interface para este tipo de consulta. Contudo, foi apresentada
neste trabalho a parte mais trabalhosa, referente a identificação da query SQL. No
apêndice A, é listada a função e finalidade de cada tabela presente no banco de
dados utilizado.

6.3.2

Identificar existência de arquivos similares no sistema de arquivos

Para exemplificação desde cenário, foi utilizada como base a imagem
coletada do equipamento Jari. Inicialmente foi realizado filtro de todos os arquivos
textuais contidos na imagem do sistema de arquivos do equipamento em questão.
Com o resultado do filtro, foi possível identificar o nicho de arquivos passíveis a
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avaliação de similaridade, direcionando-os para o módulo normalizador textual, o
qual transformou todos os arquivos para o formato texto (ASCII) e os manteve em
um diretório temporário, conforme ilustrado pela figura 32.

Figura 32 – Arquivos normalizados (texto)
Fonte: Elaborado pelo autor

Para o contexto deste experimento, foi escolhido o conteúdo do arquivo
“file1.doc” como critério de comparação, desta forma, foi gerado código hash
compatível com o formato utilizado pela ferramenta ssdeep e sdhash do arquivo
conteúdo do arquivo “file1.doc” em formato ASCII, neste caso “file1-doc.txt”. A figura
33 ilustra o processo de criação da base ssdeep bem como o uso da base para
comparação de similaridade entre os arquivos convertidos presentes no diretório
temporário (tmpdir). Através da visualização da figura 33, é possível identificar que a
ferramenta ssdeep conseguiu identificar que o arquivo “file1-bck-doc.txt” é 100%
similar ao arquivo “file1-doc.txt”, também indicando similaridade do arquivo “file2doc.txt” ao arquivo original. É válido destacar que no diretório tmpdir existem outros
arquivos não listados na figura 33 mais listados na figura 32, tais arquivos foram
ocultados pela ferramenta ssdeep por não terem sido considerados similares.

Figura 33 – Análise de similaridade - ssdeep
Fonte: Elaborado pelo autor

No experimento em questão, foi possível concluir que apesar da normalização
dos arquivos para o formato texto, os arquivos normalizados que possuíam
extensão original Docx e Pdf não puderam ser identificados como similares pela
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ferramenta ssdeep, esta limitação deu-se em virtude de diferenças na formatação de
arquivos com estas extensões, os quais mesmo com o tratamento de quebra de
linhas e remoção de espaços em excesso sofreram pequenas modificações relativas
a codificação de caracteres no que tange ao uso de acentuação.
Utilizando-se os mesmos arquivos normalizados, foi aplicado o mesmo
experimento utilizando-se a ferramenta sdhash. A figura 34 ilustra aplicação de
análise de similaridade do arquivo “file1-doc.txt” com todos os outros arquivos txt
dispostos no diretório tmpdir. Através da visualização da figura é possível identificar
que a ferramenta sdhash identificou similaridade em todos os arquivos relacionados
com exceção para o arquivo “Lucien-Resume-enUS-21-October-v1-docx.txt” que foi
considerado não

Figura 34– Análise de similaridade - sdhash
Fonte: Elaborado pelo autor

Apesar da ferramenta sdhash ter identificado similaridade entre os arquivos,
é importante destacar que o arquivo “file1-doc.txt” e o arquivo “file1-bck-doc.txt” que
são idênticos não foram classificados como 100% similares, classificação esta que
foi realizada pela ferramenta ssdeep.
Com o objetivo de validar a limitação do normalizador textual a acentuação,
foi gerado fora da imagem dos equipamentos novos arquivos baseados nos arquivos
dispostos na tabela 9, tendo como única mudança a remoção de todos os acentos e
pontuações.
A figura 35 ilustra uso da ferramenta ssdeep, em que é possível identificar
que neste cenário a ferramenta conseguiu identificar similaridade no arquivo
“arquivo1-docx.txt” o qual foi normalizado a partir de arquivo com extensão Docx,
nota-se que a ferramenta continua não identificando similaridade do arquivo pdf
normalizado.
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Figura 35– Análise de similaridade - ssdeep
Fonte: Elaborado pelo autor

Ao aplicar a ferramenta sdhash nos arquivos, percebe-se que a mesma
continuou a identificar similaridade entre os arquivos relacionados, contudo,
os idênticos não foram classificados como 100% similares, classificação esta que foi
realizada pela ferramenta ssdeep, conforme ilustrado na figura 36.

Figura 36– Análise de similaridade - sdhash
Fonte: Elaborado pelo autor

Possibilitando concluir que tanto a ferramenta ssdeep quanto a ferramenta
sdhash possuem aplicabilidade para identificação de similaridade entre arquivos. A
identificação de similaridade de arquivo PDF pela ferramenta sdhash e a não
identificação do mesmo arquivo pela ferramenta ssdeep deve-se pelos algoritmos
utilizados por cada ferramenta, em que o uso do algoritmo bloom filter junto com o
algoritmo estatístico apoia na identificação de similaridade, porém, por utilizar-se de
blocos “raros”, conforme explicado na seção relacionada a este algoritmo no capítulo
2, o algoritmo não foi capaz de informar que um arquivo idêntico era 100% similar.
Ou seja, por um lado, o ssdeep possui vantagem em possibilitar nível de similaridade
entre arquivos, tendo como desvantagem apenas as limitações do normalizador
textual as quais podem ser corrigidas posteriormente, já a ferramenta sdhash na
versão 1.3 utilizada neste experimento possui vantagens de seu algoritmo trabalhar
com alguns blocos dos arquivos, além de forte uso estatístico, possibilitando
identificar similaridade, porém, possui a desvantagem de não identificar o grau de
similaridade entre arquivos.
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6.4

Conclusão
Neste capítulo foram analisados os resultados do experimento de prova de

conceito realizado neste trabalho de pesquisa, sendo considerados dois tipos de
casos de uso: redução e o de seleção, exemplificados através de cenários
comumente trabalhados pelo autor. Para efeitos de pesquisa, optou-se em elaborar
apenas os itens essenciais aplicáveis ao experimento, de forma que o método
sugerido foi apresentado em sua completude no capitulo relacionado à proposta de
trabalho. Mesmo assim, os experimentos aqui demonstrados permitem concluir que
o método proposto é promissor para ser aplicado nos casos de uso testados, tendo
melhor aproveitamento para cenários de redução. Já em casos de seleção, devemse considerar as limitações apresentadas no experimento, utilizando-se a ferramenta
que melhor se adeque a particularidade do caso em questão, complementando a
avaliação dos arquivos similares com uso de técnicas e métodos de análise de
similaridade de arquivos que consideram semântica, sintaxe, distância entre
palavras, posicionamento de palavras para os arquivos passíveis a avaliação.
Ressalta-se que apesar das limitações dispostas no experimento, ainda há ganhos
em uso das ferramentas sdhash e ssdeep, visto que limita-se o escopo de
comparação com as técnicas supramencionadas apenas para um pequeno número
de arquivos quando comparado ao total de arquivos dispostos no sistema de
arquivos da imagem do equipamento periciado.
Também foi possível avaliar que o uso do método proposto possui tempo de
resposta inferior ao método atual, o que possibilita melhor aproveitamento do tempo
do perito envolvido na análise dos artefatos. Nos testes realizados, foi possível
identificar que o tempo necessário para processamento das informações foi
consideravelmente inferior ao método padrão em virtude de uso de banco de dados
e possibilidades de redução de informações a serem comparadas. Outro ponto
avaliado neste capítulo refere-se à eficiência do método de seleção, o qual
proporcionou redução significativa dos artefatos passíveis a análise manual do perito
durante o exame do conteúdo de arquivos disponíveis nos sistemas de arquivos dos
equipamentos.
Na seção 4.2 foram definidos requisitos necessários para o experimento,
sendo brevemente ratificados nos tópicos, a seguir:
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Possibilidade de acoplamento ao método atual, de forma que permita
realização de trabalhos paralelos caso seja de interesse do perito, sem que
um método comprometa o funcionamento do outro;



Aproveitamento de módulos existentes visando diminuir o impacto nas etapas
utilizadas durante um processo de investigação digital.



Redução do tempo para processar informações e consultas pertinentes aos
casos trabalhados;



Possibilidade de realizar novas consultas e filtros sem a necessidade de
repetição de etapas previamente realizadas, tais como classificação de
determinado tipo de arquivo;



Melhoria no processo de armazenamento e manipulação de informações
contidas nas imagens de artefatos.

Ao término deste experimento, foi possível concluir que todos os requisitos do
método apresentados na proposta na seção 4.2, foram atingidos.
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7

CONCLUSÃO DO TRABALHO

Esta dissertação apresentou, no capítulo 4, uma proposta de método para
realização de análise de similaridade de arquivos através de uso de bases précomputadas levando-se em consideração a extração de informações de metadados
como forma de redução da quantidade de arquivos desconhecidos, resultando nas
etapas de identificação de arquivos, com foco em arquivos textuais nos formatos
DOC, DOCX, PDF e TXT. No decorrer da pesquisa, foram apresentados conceitos
aplicados à temática relativa a exame de artefatos em processos investigativos,
discorrendo-se a respeito de algoritmos, métodos e ferramentas elaboradas por
pesquisadores em trabalhos relacionados. Partindo-se para o detalhamento da
proposta, realizou-se a validação através da implementação e execução de
experimento.
Durante a execução do experimento, foi possível validar que o uso de bases
pré-computadas coligadas ao armazenamento de informações das bases em banco
de dados, pode ser um grande aliado para a diminuição do tempo gasto para
processar informações de artefatos durante o exame de imagens de sistemas
operacionais. Outro ponto pertinente refere-se à possibilidade de armazenamento de
metadados dos arquivos contidos no sistema de arquivos dos equipamentos
analisados em banco de dados, o que pode possibilitar economia significativa no
processo de armazenamento e consulta de artefatos, visto que o espaço em
tablespace ocupado chega a ser até 70% menor do que o necessário para
armazenamento em formato bruto (RAW). É importante ressaltar que este trabalho
não está informando que este modo de armazenamento substitui o armazenamento
real em formato bruto, mas que pode servir como apoio para consultas rápidas sem
a necessidade de solicitar busca do artefato em fitas dat ou outros dispositivos
utilizados para armazenamento de longo prazo.
Também foi possível identificar aplicabilidade do método proposto para
cenários em que seja ilegal manter o artefato por período além do necessário, sendo
possível fazer uso apenas dos metadados e de códigos hash extraídos como
critérios de identificação de novos artefatos em casos futuros.
O experimento evidenciou resultados promissores quando aplicado ao caso
de uso de redução, visto que uma parte significativa de arquivos de sistemas
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operacionais sofrem pequenas alterações quando instalados nos computadores,
pois necessitam criar arquivos que contenham dados específicos do equipamento,
tais como drivers de placa de vídeo, rede, controladora de disco, arquitetura do
processador, dentre outros, nos quais o método em questão apoia identificação.
Porém, para o caso de uso de seleção e descarte, com foco em documentos
textuais, os algoritmos e ferramentas utilizadas possuem aplicabilidade limitada,
sendo mais recomendado o uso para restrição de escopo de trabalho, utilizando-se
dos metadados para real identificação de arquivos textuais contidos no sistema de
arquivos. Em casos específicos de necessidade de comparação de similaridade
entre arquivos textuais que sofreram alterações a partir do arquivo comparado, o uso
dos algoritmos e ferramentas apresentadas pode ser considerado uma alternativa,
desde que seja considerado as limitações de cada ferramenta. Para outros casos,
recomenda-se utilização de algoritmos elaborados para atender especificamente
comparações de documentos, tais como o algoritmo de levenshtein, n-gramas e bag
of words, os quais ainda assim terão ganhos em virtude da seleção prévia dos
arquivos que serão passíveis a comparação através dos algoritmos mencionados.
No decorrer desta pesquisa, as principais dificuldades encontradas referemse a constante evolução dos algoritmos utilizados como base desta pesquisa, dentre
elas a criação de nova ferramenta, denominada de sdhash, que apesar da existência
de artigo desenvolvido por Roussev (2011) abordando avaliações e comparativos de
sua eficiência em relação a ferramenta ssdeep, foi possível identificar que no artigo
foi utilizado a versão 2.0. Entretanto, somente a versão 1.3 estava disponível para
download, não existindo versão beta ou similar. Desta forma, para o contexto dos
testes proferidos, conclui-se que a versão 1.3 da ferramenta sdhash não teve
eficiência significativa como mencionada no artigo em relação a versão mais nova da
ferramenta ssdeep ( utilizada em sua versão mais atual).
Outro ponto a ser considerado refere-se aos critérios de normalização textuais
utilizados, em que foram considerados apenas a remoção de espaços duplos e
quebras de linhas. Durante o experimento identificou-se que uso de codificação de
caracteres e acentuação também podem interferir na comparação textual, ocorrendo
experimento adicional para testar o normalizador textual neste cenário.
Portanto, diante das conclusões levantadas, os objetivos inicialmente
estabelecidos neste trabalho foram alcançados sendo ratificados pelos principais
resultados, a saber:
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A adição de técnicas de similaridade baseadas em bases pré-computadas
como extensão ao método atual de exame de arquivos é viável e reduz o
custo computacional deste tipo de análise;



O foco em normalização de arquivos textuais (DOC, DOCX, PDF e TXT)
levando-se em consideração todas as particularidades encontradas nos
metadados desses arquivos também geram resultados positivos e agregam
valor na busca por informações no decorrer de exames periciais.

Por fim, o presente trabalho contribui com os trabalhos relacionados,
apresentando proposta de extensão do método atualmente utilizado na etapa de
exame de arquivos contidos em sistemas de arquivos, considerando-se uso de
bases pré-computadas e critérios de similaridade aplicados em arquivos textuais. É
possível identificar forte aplicabilidade do método proposto para casos de uso de
redução e aplicabilidade pontual, até o presente momento, para cenários de
avaliações de similaridade de conteúdo entre arquivos. Pelo exposto, conclui-se que
o método proposto é viável e pode ser um importante aliado em processos de
análise de artefatos, desde que desenvolvidos todos os módulos apresentados.
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Apêndice A – Schema de Banco de Dados

Neste apêndice, apresenta-se o schema completo de todas as tabelas
utilizadas no desenvolvimento deste trabalho, disponíveis em seu formato original
através

da

URL

http://wiki.sleuthkit.org/index.php?title=SQLite_Database_v2_Schema . Ressalta-se
que por se tratar de uma extensão do método atual, foram utilizados como base os
schemas atualmente utilizados pela ferramenta The Sleuth Kit, que apesar de já
fazer uso de banco de dados em seu desenvolvimento, limita-se a utilização dessas
informações apenas para uso de sua interface gráfica denominada de autopsy, não
reaproveitando as informações lá obtidas para futuras análises, nem tratando o
conteúdo de arquivos compactados.
tsk_db_info
Metadados do banco de dados
schema_ver – versão do schema do banco de dados usado para criar o banco de dados
tsk_ver – Versão do Tsk

tsk_objects
Todo objeto (imagem, volume do systema, arquivo, etc) possui uma entrada nesta tabela. Esta tabela
permite identificar objetos relacionados.
obj_id – ID único
par_obj_id – Objeto relacionado ao ID
type – Tipo de objeto

tsk_image_info
Contém informações sobre cada imagem coletada
obj_id - Id da imagem no tsk_objects
type – Formato da imagem (raw, eff, etc)
ssize – Tamanho do setor em bytes

tsk_image_names
Armazena caminho da imagem no disco
obj_id – Id da imagem em tsk_objects
name – Caminho da imagem no disco
sequence – Sequencia de posições da imagem

tsk_vs_info
Contém uma linha para cada volume de sistema encontrado na imagem
obj_id - Id do volume do sistema em tsk_objects
vs_type – Tipo do volume do sistema
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img_offset – Offset da imagem em bytes
block_size – Tamanho dos blocos em bytes

tsk_vs_parts
Contains one row for every volume / partition in the images.
obj_id - Id of volume in tsk_objects
addr - Address of this partition
start - Sector offset of start of partition
length - Number of sectors in partition
desc - Description of partition (volume system type-specific)
flags - Flags for partition (as TSK_VS_PART_FLAG_ENUM)

tsk_fs_info
Contém um para cada sistema de arquivos presente na imagem coletada
obj_id - Id do sistema de arquivos em tsk_objects
img_offset – Offset do sistema de arquivos em bytes
fs_type - Tipo de sistema de arquivos
block_size – Tamanho de cada bloco (em bytes)
block_count – Número de blocos no sistema de arquivos
root_inum – endereço metadados do diretório raiz
first_inum – Endereço do primeiro metadado válido
last_inum – Endereço do ultimo metadado válido

tsk_files
Contém um para cada arquivo encontrado na imagem
obj_id - Id do arquivo em tsk_objects
fs_obj_id - Id do sistema de arquivos em tsk_objects
attr_type – Tipo de atributo
attr_id - Id do atributo
name – Nome do atributo. Ficará em branco caso não tenha
meta_addr – Endereço que a estrutura de metadados aponta
type - Tipo de arquivo (sistema de arquivos, carved, etc)
has_layout – Verdadeiro se o arquivo têm layout
has_path – Verdadeiro se o arquivo possui seu path na imagem
dir_type – Informações sobre tipo: diretório, arquivo, etc
meta_type – Tipo de arquivo
dir_flags – Flags de alocação de diretório
meta_flags – Flags de alocação do arquivo
size – Tamanho do arquivo em bytes
ctime - Last file / metadata status change time (stored in number of seconds since Jan 1, 1970 UTC)
crtime – Horário de criação
atime – Horário do último acesso
mtime – Horário da última modificação
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mode – Permissões (Unix)
uid – id dono (Unix)
gid – id grupo (Unix)
md5 – código hash md5
known – Se o arquivo é conhecido (base referencial de códigos hash)

tsk_file_layout
Armanzena o layout do arquivo dentro da imagem
obj_id - Id do arquivo em tsk_objects
sequence - Posição
fs_id - Id do sistema de arquivos em tsk_objects
byte_start – Offset do início do arquivo
byte_len – Tamanho do fragment em bytes

tsk_files_path
Caminho do arquivo
obj_id - Id do arquivo em tsk_objects
path – Caminho em que o arquivo encontra-se dentro da imagem

tsk_files_derived_method
Arquivos derivados sao arquivos que originaram de outro arquivo. Por exemplo, a partir da extração
de um arquivo em format ZIP
derived_id – ID único do método de derivação
tool_name – Nome do método de derivação
tool_version – Versão da ferramenta utilizada para derivação
other – Outros detalhes

tsk_files_derived
Cada arquivo derivado possui uma linha para identificar se precisa ser derivado novamente. Exemplo
de um zip dentro de outro ZIP.
obj_id - Id do arquivo em tsk_objects
derived_id - Id de derivação
rederive – Detalhes relatives a necessidade de nova derivação

parObjId
Indexador para facilitar otimização na busca de informações

