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RESUMO
A contínua evolução e popularização observadas nos sistemas computacionais em
baixa plataforma nas últimas décadas, demonstra que tais sistemas se tornaram
imprescindíveis às pessoas e aos negócios. É notório que a crescente dependência
dos computadores e dos serviços informáticos os tornaram também alvos, ou
instrumentos, para as mais diversas práticas delituosas. O ordenamento jurídico
brasileiro assevera os crimes cibernéticos como próprios ou impróprios.
Simplificadamente, o crime cibernético próprio pode ser entendido como um crime
onde o bem jurídico tutelado é a informática, como por exemplo, o defacement
(descaracterização) de um website ou destruição de uma base de dados. Já o crime
cibernético impróprio, pode ser entendido como o emprego de recursos informáticos
como auxiliares na prática de ilícitos, a exemplo do uso de phishing scam como ardil
em condutas fraudulentas ou o uso de mídias sociais para ataques contra a honra.
Assim como a perícia forense tradicional, a perícia forense computacional também
tem na preservação da evidência um de seus pilares, a fim de garantir a integridade
desta evidência antes que seja coletada. Os procedimentos adotados quando da
abordagem a sistemas em produção, também referidos como sistemas in vivo,
podem produzir evidências reconhecidamente relevantes, tais como a identificação
dos processos em execução e das conexões de rede ativas, dentre outras
informações normalmente indisponíveis em análises post-mortem. Entretanto,
fatores como a volatilidade destas evidências podem tornar sua preservação um
desafio para o investigador. Esta pesquisa se propõe a analisar os principais
aspectos relacionados à preservação da evidência digital em sistemas
computacionais in vivo, a fim de assegurar a integridade necessária à sua coleta
quando da investigação de incidentes de segurança da informação para fins legais
ou resposta a incidentes, tendo como referência o EDRM, modelo conceitual
amplamente utilizado e que norteará os processos de e-discovery a serem
desenvolvidos e automatizados.

Palavras-chave: preservação; integridade; volatilidade; EDRM; automatização.

ABSTRACT
The continuous evolution and popularization observed in low-platform computing
systems in recent decades shows that such systems have become essential to
people and to business. It is notorious that the increasing dependence on computers
and computer services has also turned them into targets or instrumentalities for
several criminal practices. The Brazilian legal system asserts cybercrimes as proper
or improper. Proper cybercrime can be simplified understood as a crime where the
legal good protected is information technology, such as defacement of a website or
destruction of a database. In addition, improper cybercrime may be understood as
the use of computing resources to aid in the practice of illicit practices, such as the
use of phishing scams as a ruse in fraudulent conduct or the use of social media to
attack honor. Like traditional forensic expertise, computational forensics also has in
preserving evidence one of its pillars to ensure the integrity of this evidence before it
is collected. The procedures adopted when approaching systems in production, also
referred to as in vivo systems, may produce recognized evidence, such as the
identification of running processes and active network connections, for other
information not normally available for analysis post-mortem. However, factors such
as the volatility of these evidences may make their preservation a challenge for the
investigator. This research aims at analyzing the main aspects related to the
preservation of digital evidence in in vivo computational systems to ensure the
integrity necessary for their collection when investigating information security
incidents for legal purposes or incident response, with reference to the EDRM, a
widely used conceptual model that will guide the e-discovery processes to be
developed and automated.

Keywords: preservation; integrity; volatility; EDRM; automation.
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1
1 INTRODUÇÃO
Esta seção apresenta a motivação e o contexto geral desta pesquisa,
incluindo seus objetivos, contribuições, método de trabalho utilizado e
organização geral .
1.1 Motivação
O expressivo crescimento verificado em relação ao uso dos recursos e
serviços computacionais ao longo das últimas décadas trouxe consigo novas e
deturpadas formas de utilização dos computadores, os quais passaram a ser
empregados também como poderosas ferramentas em condutas delituosas,
fato que, dentre outras maneiras, pode ser verificado por meio da escalada de
incidentes de segurança reportados ao CERT.br (Figura 1).
Figura 1 – Total de incidentes reportados ao CERT.br por ano

Fonte: CERT.br

A Figura 1 expressa graficamente o total de incidentes anualmente
reportados ao CERT.br no período de 1999 a 2016. Além disto, a magnitude
alcançada pelos crimes cibernéticos é tal, que a fim de investigar e combater
adequadamente esta modalidade tecnológica de crime, medidas enérgicas se

2
fizeram necessárias até por parte dos mais reconhecidos órgãos e
departamentos de investigação e aplicação da lei ao redor do mundo, por
exemplo, por meio da criação da Cyber Division do FBI e da Delegacia de
Delitos Cometidos por Meios Eletrônicos (DIG/DEIC), em São Paulo.
Dentre outros fatores, a falsa sensação de anonimato proporcionada pelos
computadores, aliada a possibilidade de ganhos financeiros sem violência nem
qualquer interação física com a vítima, e ainda a notória profusão dos serviços
computacionais, certamente podem ajudar a explicar a escalada verificada em
relação aos crimes cibernéticos, destacando-se neste contexto as fraudes, que
por si só, representam 15,87% dos incidentes reportados ao CERT.br no
período de janeiro a dezembro de 2016 (CERT.br, 2017).
Edmond Locard (1877-1966), cientista forense do início do século XX,
postulou um dos princípios fundamentais da ciência forense, conhecido como o
Princípio da Troca de Locard (Locard Exchange Principle) o qual, de forma
bastante sucinta (HORSWELL, 2004; JR et al., 2012), afirma que todo contato
deixa vestígios, e assim sendo, tem-se: de um lado, o autor do delito deixando
vestígios de sua passagem no local de crime, e de outro, o autor do delito
levando consigo vestígios de sua permanência (ou ações) no local de crime.
Por sua vez, Lazaridis, Arampatzis e Pouros (2009) definem a perícia
forense

computacional

digital

-

a

partir

daqui

também

referenciada

simplesmente como forense computacional, como a ciência que trabalha com a
descoberta, validação e interpretação de evidências digitais encontradas em
dispositivos eletrônicos, tendo como principais objetivos a recuperação e
preservação destas evidências; o que permite afirmar por analogia com o
mundo real, que quando da perpetração de um crime informático 1 , o
computador também passa a ser um local de crime, e desta maneira, objeto
das práticas forenses pertinentes.
Logo, a forense computacional poderá oferecer relevante contribuição não
apenas para esclarecimento de incidentes de segurança da informação, mas
também, para fortalecimento das políticas e processos relacionados a esta em

1

Definição jurídica disponível em <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/crimesinform%C3%A1ticos-delitos-virtuais-no-direito-brasileiro>. 2015. Acesso em: 17 ago.
2017.
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ambiente corporativo. Ao responder aos mesmos questionamentos formulados
no mundo real (HORSWELL, 2004), a forense computacional busca, dentre
outros aspectos, a apuração da autoria e das circunstâncias que possibilitaram
a consumação do ilícito: identificação das credenciais utilizadas (quem) e
ações executadas pelo autor no sistema alvo (o que), determinação da
cronologia dos eventos (quando), da origem (onde) e da motivação (por que)
do incidente, dentre outros pontos. Jr et al. (2012) definem a evidência digital
como toda e qualquer informação digital capaz de determinar a ocorrência de
uma intrusão, ou que forneça alguma ligação entre o delito e as vítimas ou
entre o delito e o atacante. Em sistemas in vivo, há que se ter sempre em
mente a volatilidade característica deste tipo de evidência, sendo razoável,
portanto, assumir-se que sua preservação e recuperação serão mais eficientes
quando devidamente assistidas por processo específico e adequado à
condução dos trabalhos periciais (FARMER; VENEMA, 2011).
1.2 Objetivo
Este trabalho tem como objetivo geral a proposição das bases de um
processo para preservação da evidência digital de alta volatilidade para fins
forenses e resposta a incidentes, aqui restrito ao conteúdo da memória volátil
(RAM) em sistemas computacionais Linux; tendo ainda como objetivo
específico, a produção de ferramenta em software (shell script) a ser utilizada
como instrumento de referência pelo first responder2 para automatização das
tarefas repetitivas do referido processo.
1.3 Contribuições
Entende-se como principais contribuições deste trabalho à área de
conhecimento escolhida, a integração entre os referenciais científicos que de
forma mais efetiva fundamentaram esta pesquisa (CHAN, 2011; JONES;
ETZKORN, 2016; KOLLAR, 2010; HALE–LIGH et al., 2014; KORNBLUM, 2002;
NOURELDIN;

HASHEM;

ABDALLA,

2011;

LAZARIDIS;

ARAMPATZIS;

POUROS, 2009; FARMER; VENEMA, 2011; HAUSKNECHT; FOIT; BURIC,

2

Consultar também documentação elaborada pelo U.S. Department of Justice
apontada nas referências.
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2015; HORSWELL, 2004), com os processos do EDRM (Electronic Discovery
Reference Model) de maior alinhamento com os objetivos traçados, desta
forma contribuindo para que as práticas forenses: (a) tenham

sua

fundamentação teórica mais aprofundada, (b) tornem-se mais aderentes e
prontamente aplicáveis também aos ambientes corporativos, (c) garantam a
legitimidade da evidência digital coletada independentemente da legislação
vigente no local de condução dos trabalhos e finalmente, (d) sejam
efetivamente materializadas na forma de uma ferramenta de referência apta a
imediata aplicação prática – representando esta última também, um diferencial
em relação a maior parte das obras tomadas como referência.
1.4 Método de trabalho
Constituem esta pesquisa, três fases distintas:
a) Revisão bibliográfica e trabalhos relacionados: Fase inicial, na qual são
abordados os aspectos, conceitos e princípios mais relevantes a
construção do referencial teórico e a devida fundamentação científica
imprescindíveis ao desenvolvimento e validação deste trabalho.
Complementa este referencial teórico, a compilação de trabalhos
relacionados com real alinhamento com os objetivos desta pesquisa,
mais o EDRM - modelo de referência para e-discovery já consagrado
pelo mercado. Tem-se como objetivos primários nesta fase, a clara
identificação dos principais desafios e técnicas relacionadas à
preservação da evidência digital de alta volatilidade em sistemas
computacionais

executando

o

sistema

operacional

Linux,

e

a

proposição das bases de processo que contribua (a) para superação de
tais desafios e (b) para condução prática das tarefas de preservação.
b) Planejamento e implementação de ambiente dos testes: Fase na qual
são realizados experimentos com objetivo de prova de conceito,
consistindo da contextualização e simulação prática de um incidente de
segurança, devidamente implementado em ambiente virtualizado,
permitindo desta maneira, não apenas a eventual restauração deste
ambiente

a

estados

anteriores

específicos,

como

também,

a
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observação mais apurada das ocorrências. Neste contexto, processos
de controle são criados no sistema alvo (objeto questionado), e
mantidos ativos paralelamente a uma conexão clandestina originada por
host remoto.

Tendo-se em mente a necessidade de apuração do

incidente, de garantia da legitimidade e do valor probatório das
evidências coletadas (inclusive para uso em eventuais demandas legais
posteriores), são então aplicados os procedimentos delineados pelo
processo proposto para preservação desta evidência.
c) Análise e validação dos resultados obtidos: Última fase do trabalho, na
qual os resultados obtidos são avaliados e discutidos, bem como,
verificado o devido alinhamento entre os procedimentos efetivamente
adotados para preservação da evidência digital e o disposto pelas obras
tomadas como referência e pelo EDRM.

Desta forma, ao final da

pesquisa, é possível também a identificação de pontos de melhoria a
serem desenvolvidos em eventuais trabalhos futuros.
1.5 Organização do trabalho
A fim de satisfatoriamente concretizar os objetivos delineados, a segunda
seção deste trabalho - Revisão Bibliográfica, constrói o referencial teórico
necessário a devida sustentação científica, procedendo-se dentro do universo
de referências pesquisadas, à seleção das obras a serem efetivamente
empregadas, tendo-se como critérios básicos para tal, a aderência e relevância
destas ao contexto pesquisado.
A terceira seção - Trabalhos Relacionados, discute as obras, projetos e
processos relacionados à perícia forense computacional destacados pela
Revisão Bibliográfica, permitindo desta maneira também, o posicionamento
desta pesquisa em relação às referências e modelos adotados.
A quarta seção - Proposta, discute e detalha a condução dos experimentos
realizados, demonstrando por meio dos diferentes cenários implementados, a
aplicação prática do processo proposto para preservação da evidência digital,
aqui representada pelo conteúdo da memória RAM.
A quinta seção - Resultados, apresenta e discute os resultados obtidos em
cada

experimento,

analisando-os

e

classificando-os

com

base

em
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circunstâncias e parâmetros específicos, discutindo sempre que necessário, as
particularidades relacionadas a cada tópico estudado.
A sexta seção - Conclusão, resume a pesquisa trazendo ainda um
apanhado geral dos estudos desenvolvidos, resultados obtidos, contribuições
oferecidas em relação às obras tomadas como referências, e finalmente,
apontando também as limitações observadas e tópicos que poderão vir a ser
desenvolvidos por trabalhos futuros.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Esta seção constrói o referencial teórico e científico necessário ao
desenvolvimento desta pesquisa, abordando os princípios e conceitos que a
fundamentam e direcionam.

A seção 2.1 trata dos principais conceitos

diretamente relacionados à perícia forense computacional, enquanto que a
seção 2.2 e subsequentes, abordam os aspectos técnicos relacionados ao
hardware e software computacionais.
2.1 Definições e princípios aplicáveis
Neste tópico procede-se a definição de Perícia Forense Computacional a
fim de adequadamente identificar e abordar os principais conceitos aplicáveis.
2.1.1 Definição de Perícia Forense Computacional
Lazaridis, Arampatzis e Pouros (2009) definem a perícia forense
computacional digital como a ciência que trabalha com a descoberta, validação
e interpretação de evidências digitais encontradas em dispositivos eletrônicos muitas vezes relacionadas a um crime informático, tendo como principais
objetivos, a recuperação e preservação destas evidências a fim de garantir sua
aplicabilidade a eventuais demandas judiciais. Já de acordo com Chan (2011),
o termo “forense digital” poderá ter diferentes significados em função do
contexto ao qual estiver inserido, adotando assim, o mais comumente aceito:
de que a forense digital representa o conjunto de ferramentas e técnicas para
recuperação, preservação, e exame de evidências digitais em, ou transmitidas
por, dispositivos digitais.
2.1.2 O Princípio da Troca de Locard (Locard Exchange Principle)
Edmond Locard (1877-1966), cientista forense do início do século XX,
postulou um dos princípios fundamentais da ciência forense conhecido como o
Princípio da Troca de Locard (Locard Exchange Principle), o qual é
sinteticamente expresso por Chan (2011) ao afirmar que do contato entre dois
itens sempre haverá uma troca. Assim sendo, é possível afirmar que o autor
do ilícito sempre deixará vestígios de sua passagem no local de crime, bem
como, levará consigo vestígios de sua permanência, ou de suas ações, neste
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(HORSWELL, 2004). Com base nisto, Chan (2011) afirma ainda não importar
quanto este indivíduo tente ocultar seus rastros, sempre serão deixadas
evidências. Tal fato pode ser observado no mundo real quando, por exemplo,
uma bala disparada auxilia no rastreamento de retorno à arma que executou o
disparo; já no mundo digital, arquivos de log podem registrar, local ou
remotamente, as ações de suspeitos, e mesmo que estes venham a apagar ou
adulterar estes logs, outras evidências serão deixadas no sistema alvo do
incidente, tais como os horários de modificação de arquivos e o uso de
múltiplos arquivos de log.

Analogamente ao trabalho de Chan (2011), no

contexto desta pesquisa o conteúdo da memória volátil será utilizado como
evidência para corroborar, ou complementar, o obtido por meio de evidências
tradicionais, como por exemplo, o conteúdo dos referidos arquivos de log.
2.1.3 O Princípio da Incerteza de Heisenberg
Na Física Clássica, também conhecida como Física Newtoniana,
acreditava-se que dada a posição inicial e o momento (massa e velocidade)
das partículas de um sistema, seria possível calcular suas interações, e assim,
prever o comportamento do sistema (GTA-UFRJ, 2007).

Inicialmente, tal

afirmação pode parecer correta se as interações entre as partículas puderem
ser efetivamente descritas com precisão, entretanto, ela pressupõe duas
condições fundamentais: serem conhecidos o momento e a posição de todas
as partículas. Todavia, segundo o Princípio da Incerteza de Heisenberg, não é
possível se conhecer com absoluta precisão a posição ou o momento e,
portanto, a velocidade de uma partícula, uma vez que a medição de qualquer
destes parâmetros acabará por alterá-los. De acordo com Farmer e Venema
(2011), este princípio é diretamente aplicável à coleta de dados em sistemas
computacionais, e em decorrência disto torna-se não apenas difícil, mas
essencialmente impossível, a coleta de todas as informações em um sistema
computacional. Entretanto, isto não pode ser atribuído predominantemente ao
Princípio da Incerteza de Heisenberg, mas sim, ao fato dos computadores não
serem definidos em função de seu estado em um determinado momento, mas
em relação a uma série contínua.

Assim sendo, memória, processos e

arquivos podem ser entidades tão dinâmicas que o registro preciso e
sincronizado de suas atividades não é possível sem perturbar profundamente a
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operação de um sistema computacional típico.
2.1.4 Ordem de Volatilidade (Order of Volatility)
Em sua obra, Farmer e Venema (2011) enfatizam ainda que a abordagem
a um sistema computacional para coleta de dados, e posterior processamento
para fins forenses, deve ser feita de forma planejada e metodológica para que
a preservação da evidência possa ser assegurada.
Desta maneira, deve-se atentar ao fato de que quanto mais volátil (quanto
mais efêmera) for a evidência digital, mais suscetível a perda e modificações
indevidas ela se torna, fazendo-se necessário, portanto, que os procedimentos
investigativos sejam conduzidos à luz de uma hierarquia precisa, baseada na
expectativa de vida desta evidência, denominada Ordem de Volatilidade
(Quadro 1). Aliando-se a esta, o Princípio da Incerteza de Heisenberg , é
possível concluir também que a abordagem a uma determinada camada
contaminará - mesmo que discretamente, as evidências (dados) em camadas
superiores. Tome-se como exemplo as alterações causadas ao conteúdo da
RAM e aos registradores da CPU em decorrência de um processo originado
pela execução de alguma ferramenta para coleta das conexões de rede ativas
no sistema investigado.
Quadro 1 – Ordem de Volatilidade
Tipos de dados

Tempo de vida

Registradores, memórias periféricas, caches, etc.

Nanossegundos

Memória principal

Dez nanossegundos

Estado da rede

Milissegundos

Processos em execução

Segundos

Disco

Minutos

Disquetes, mídias de backup, etc.

Anos

CD-ROMs, impressões, etc

Dezenas de anos

Fonte: Farmer e Venema (2011)

Ainda com base na Ordem de Volatilidade, é possível observar ser
praticamente impossível a obtenção dos dados residentes nos registradores,
memórias periféricas, caches e análogos em ambientes não controlados, dada
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a alta efemeridade de tais evidências. Cabe salientar também, serem os dados
residentes abaixo da camada de Processos, objetos de procedimentos
forenses post-mortem, e assim sendo, restringe-se a efetiva aplicação da
Ordem de Volatilidade no contexto deste trabalho, às camadas compreendidas
por: Memória principal, Estado da rede e Processos em execução.
2.1.5 A relevância da análise forense da memória RAM
Hausknecht, Foit e Buric (2015) afirmam que a análise in vivo passou a ser
uma das novas armas do analista forense digital, uma vez que dados voláteis dentre os quais destacam-se os residentes na memória RAM, ou dados não
persistentes, como o conteúdo dos arquivos de hibernação ou de paginação da
memória (page file), não poderão ser adequadamente preservados caso o
sistema sob investigação venha a ser desligado, destacando ainda, que grande
parte dos dados e informações que trafegam pelo sistema, podem nunca ser
registrados em disco, residindo unicamente na memória RAM. Entretanto, em
algum momento, todos os dados terão de passar pela RAM sendo então
gravados em blocos de memória, independentemente de relacionarem-se ao
tráfego da rede ou a operações de leitura/escrita em disco, dentre outras
possibilidades.
Tal fato pode ser melhor entendido recorrendo-se ao modelo de Von
Neumann, abstraído na Figura 2, por meio da qual pode-se observar a
convergência dos dados que trafegam em um sistema para a memória RAM.
Figura 2 – Abstração do modelo de Von Neumann
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Fonte: Beatriz F. M. Souza

3

Da Figura 2 é possível concluir que dada a forma como os dados fluem em
um sistema computacional baseado no modelo de Von Neumann, em algum
momento, todo estes dados necessariamente passarão pela RAM.

Assim

como Farmer e Venema (2011), também Hausknecht, Foit e Buric (2015)
enfatizam serem os dados voláteis muito dinâmicos mantendo-se, portanto, em
constante mutação o que pode tornar o momento e forma de sua coleta
bastante relevantes para o resultado final.

A análise da Tabela 1 permite

verificar a degradação (alteração) dos dados ao longo do tempo, estando os
hosts de prova em sleep mode – aqui simplificadamente definido como uma
condição de baixo consumo de energia, durante a qual todas as ações no
sistema são paralisadas, sendo os estados - inclusive de arquivos e aplicações
abertas, gravados na memória RAM.
Tabela 1 – Degradação dos dados em função do tempo (sleep mode)
% Changes in RAM
Activity

256MB RAM

512MB RAM

Start

100

100

Sleep mode 1h

90,4

96,7

Sleep mode 2h

79,7

96,1

Memory dump

76,9

89,8

Sleep mode 15h

74,8

85,6

67,2

69,4

Memory dump
Fonte: Hausknecht, Foit e Buric (2015)

As informações desta tabela foram obtidas a partir de dois experimentos
executados

em

laboratório,

com

máquinas

antigas,

equipadas

com

processadores AMD single core, sistemas operacionais Windows XP SP3,
inicialmente com um único módulo de memória 256MB/DDR1, e posteriormente
com dois.
Após inicialização dos hosts de prova, os referidos autores realizaram as
seguintes tarefas em cada um destes (processos de controle):

3

Disponível em <http://inf.ufes.br/~bfmartins/wp-content/uploads/2015/04/INFO9300Aula-13-Arquitetura-von-Neumann-Parte-1.pdf>. Acessado em: 11 abr. 2017.
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a) Abertura de um documento com o MS Office;
b) Inicialização do IE e login em um serviço de e-mail online;
c) Abertura de um terminal, e a partir deste, execução do comando
ipconfig mais envio de um pacote ICMP (“ping”) a google.com;
d) Abertura do Windows Explorer e execução de cópia de um arquivo.
Após o último passo (d), foi realizada uma imagem da RAM sendo, então,
um segundo teste realizado com os mesmos hosts, desta vez equipados com
mais um módulo de memória (Tabela 1).
De acordo com Hausknecht, Foit e Buric (2015), algumas das informações
mais relevantes, possivelmente encontradas na análise da memória RAM são:


PROCESSOS
Todos os processos ativos residem na RAM, e poderão ser recuperados a

partir da estrutura de dados onde se localizam. Além de processos regulares,
também processos ocultos - característicos de códigos maliciosos (malwares)
como rootkits, poderão ser identificados com base na análise dos
cabeçalhos/rodapés dos processos ativos, tarefa normalmente impossível de
ser realizada por métodos tradicionais, como por exemplo, por meio das
ferramentas nativas do sistema operacional. Embora os rootkits geralmente
tentem ocultar sua presença e suas ações no sistema subvertendo estas
ferramentas, a análise dos blocos onde o processo se localiza poderá ajudar a
recuperar informações inicialmente encobertas pelo código malicioso.
Logo, pode-se observar que os procedimentos investigativos exigirão não
apenas sólido conhecimento técnico por parte do investigador, como também,
tempo hábil para adequada execução. Cabe enfatizar que tais informações
poderão ser recuperadas somente por meio da análise do conteúdo da
memória RAM, ou seja, da análise in vivo do sistema alvo, e que tal abordagem
é aplicável também a informações referentes a processos já finalizados, desde
que o host não tenha sido reinicializado após encerramento destes, e que seus
ambientes ainda não tenham sido atribuídos a outros processos, desta forma,
persistindo na memória volátil e, portanto, passíveis de recuperação.


ARQUIVOS ABERTOS E ENTRADAS DE REGISTRO (“REGISTRY
HANDLES”)
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Informações referentes a arquivos usados pelo sistema costumam ser
especialmente relevantes. Sejam estes, arquivos que acessam processos
específicos, ou mesmo entradas de registro, todos poderão ser encontrados na
RAM.

Caso um processo seja parte de um malware, os arquivos por ele

abertos poderão fornecer ao investigador informações sobre o local onde seu
código reside no disco rígido, para onde possivelmente os dados estão sendo
enviados, e ainda, arquivos que eventualmente tenham sido modificados,
dentre outras informações. A análise de tais vestígios pode contribuir para
determinação da autoria e do objetivo do malware, permitindo também,
identificar as vulnerabilidades por ele exploradas; desta forma, contribuindo
para os devidos ajustes de segurança do sistema.


ARQUIVOS EM GERAL
Do anteriormente exposto, é plausível afirmar que todos os arquivos de

alguma forma manipulados pelo sistema, necessariamente, passam pela RAM.
Por exemplo, arquivos abertos para leitura ou para edição.

Assim sendo,

considerando-se também que, normalmente, enquanto um arquivo encontra-se
em edição o software cria uma cópia temporária deste, a qual permanece
residente na RAM até que o processo de edição seja finalizado e as
modificações gravadas em disco, é possível que também esta cópia temporária
do arquivo - ou fragmentos dela, possam ser recuperados quando da análise
da RAM. Cabe ressaltar, que quanto maior a quantidade de memória RAM
disponível, potencialmente maior será também a quantidade de arquivos de
alguma forma manipulados pelo sistema. Considerando-se que algumas das
operações mais comumente executadas com arquivos recaem sobre um
simples cut & paste (recortar e colar) de blocos de informações, e ainda, que o
conteúdo destes blocos é temporariamente armazenado na área de
transferência (clipboard), pode-se concluir que ao possibilitar a recuperação de
tais informações, a análise do conteúdo da RAM mais uma vez se apresenta
como valoroso recurso para o esclarecimento e resposta a incidentes.



TRÁFEGO DA REDE
A análise do conteúdo da RAM poderá revelar conexões estabelecidas e

14
portas abertas no objeto questionado, ajudando assim a verificar - dentre
outras possibilidades, a existência de backdoors. Vale dizer que a extração de
tais informações diretamente da RAM aumenta consideravelmente a
credibilidade da evidência digital, na medida em que impede a ocultação de
eventuais conexões ilegítimas abertas por processos maliciosos.


DADOS DA INTERNET
Dada a popularização do uso da Internet, desde a simples navegação por

diversão até o acesso aos mais variados tipos de serviços para fins pessoais
ou profissionais, pode-se afirmar que também os dados obtidos de tais
atividades poderão ser consideravelmente relevantes. Hausknecht, Foit e Buric
(2015) destacam a preferência dos usuários pelo armazenamento de seus
arquivos em nuvem, em detrimento do armazenamento local; destacando
também o uso de serviços online, como os serviços de correio eletrônico do
GMAIL e Yahoo, e os serviços de telecomunicações como o Skype. Segundo
estes autores, todos os dados baixados da Internet sempre passarão pela RAM
possibilitando assim, que todas as mensagens, arquivos, conversas e outras
informações, sejam preservadas por meio da imagem física (dump) da RAM,
para posterior recuperação e análise.


SENHAS E CHAVES CRIPTOGRÁFICAS
Certamente, um dos pontos de maior reconhecimento da análise forense in

vivo recai sobre a possibilidade de recuperação de senhas e chaves
criptográficas.

Tais informações raramente são gravadas em disco sem

proteção adicional, entretanto, quando em uso, precisam ser armazenadas na
RAM, lá permanecendo residentes até que sejam sobrescritas por outros
dados, ou até que a máquina seja desligada, o que permite que sejam
capturadas pelo processo de dump.


CONTEÚDO DECRIPTOGRAFADO
Frequentemente, a busca por senhas e chaves criptográficas na RAM leva

os investigadores também a dados decriptografados, os quais podem ser
recuperados.

Ao se decriptografar um arquivo, este será temporariamente

armazenado na RAM, e assim sendo, mais uma vez a análise do conteúdo
desta permitirá encontrar fragmentos de documentos, ou até documentos
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inteiros, que tenham sido anteriormente criptografados – diferentemente da
análise “post-mortem” na qual será possível encontrar apenas arquivos ainda
criptografados.


OUTROS DADOS QUE PODERÃO SER ENCONTRADOS NA RAM
Além dos anteriormente mencionados, outros dados poderão ser obtidos

por meio da análise do conteúdo da RAM, como por exemplo, os usernames
em utilização no sistema, a hora de logon dos usuários e as ações por estes
executadas durante sua sessão. Ainda de acordo com Hausknecht, Foit e
Buric (2015), isto é aplicável a diferentes sistemas operacionais, como por
exemplo, o Microsoft Windows, Apple OSX e várias distribuições Linux,
entretanto, dadas suas particularidades, nem todos os sistemas operacionais
apresentarão os mesmos resultados.

Todavia, informações valiosas como

conexões de rede, processos e até arquivos, dentre outras, poderão ser
recuperadas a partir do dump da RAM de qualquer um deles, observando-se
por fim, que em ambientes virtualizados, o dump da RAM (virtualizada) poderá
ser bastante simplificado, uma vez que normalmente os dados nela residentes,
são armazenados como um arquivo único no disco rígido do hospedeiro.
2.2 Visão geral dos drivers de dispositivos (Device drivers)
Segundo Silberschats, Galvin e Gagne (2012), um sistema computacional
de uso geral consiste de CPUs e diversos controladores de dispositivos
conectados através de um barramento (bus) comum, sendo cada controlador
responsável por um tipo específico de dispositivo. Normalmente, os sistemas
operacionais têm um driver de dispositivo específico e capaz de compreender
cada controlador, proporcionando assim ao sistema operacional, uma interface
uniforme para o dispositivo. Para iniciar uma operação de entrada/saída (I/O),
o driver carrega os registradores apropriados do controlador, o qual por sua
vez, ao analisar o conteúdo destes registradores, determina a ação a executar,
como por exemplo, a leitura de um caractere a partir do teclado. O controlador
transfere os dados do dispositivo para seu buffer local, notificando o driver ao
final da operação através de uma interrupção.
O driver então retorna o controle ao sistema operacional, possivelmente
retornando também os dados ou um ponteiro para estes, em caso de uma
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operação de leitura.
informações de status.

Para outros tipos de operação o driver retornará
Este tipo de I/O - orientado por interrupções, é

adequado a movimentação de pequenas quantidades de informação,
entretanto, poderá causar sobrecarregas se empregado na movimentação de
grandes massas de dados, como por exemplo, quando das operações de I/O
em disco. Este problema é solucionado pelo uso do Acesso Direto à Memória
(Direct Memory Access – DMA), no qual após a devida configuração dos
buffers, ponteiros e contadores para o dispositivo de I/O, o controlador
transfere blocos inteiros de dados diretamente de seu próprio buffer para a
memória, e vice-versa, sem intervenção da CPU. Desta forma, apenas uma
interrupção é gerada por bloco a fim de notificar-se ao driver que a operação foi
concluída, ao invés de uma interrupção por byte, gerada para dispositivos de
baixa velocidade.
2.3 Módulos carregáveis pelo kernel (loadable kernel modules - LKM)
De acordo com Silberschats, Galvin e Gagne (2012), os módulos
carregáveis pelo kernel (LKM), ou simplesmente kernel modules, talvez sejam
a melhor metodologia para o projeto dos sistemas operacionais modernos, uma
vez que neste modelo, o kernel conta com um conjunto de componentes
essenciais, conectando-se a serviços adicionais via módulos, seja na fase de
inicialização do sistema (boot) ou em tempo de execução. Entretanto, Jr et al.
(2012) alertam que os LKMs também podem ser utilizados por eventuais
invasores para ocultação de suas ações no sistema comprometido.

Este

metodologia é comum em implementações modernas do Unix (como o Solaris),
Linux, Mac OS X, e no Windows; tendo como ideia central delegar ao kernel o
fornecimento dos serviços essenciais, implementando-se os demais serviços
dinamicamente. Dentre outras vantagens, a vinculação dinâmica dos serviços
permite dispensar a recompilação do kernel quando da necessidade de adição
de novos recursos, o que resumidamente, significa ainda que os LKMs
permitem que funcionalidades sejam adicionadas ou retiradas do kernel mesmo
com o sistema em execução. O kernel Linux, especificamente, oferece suporte
a diferentes tipos (classes) de módulos, incluindo device drivers, podendo cada
módulo ser dinamicamente vinculado ao kernel em execução através, por
exemplo, do comando insmod, e desvinculado por meio do comando rmmod.
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Cuidado especial deve ser dispensado à memória não inicializada, uma vez
que sempre que a memória vier a ser liberada pelo kernel, ela deverá ser
zerada ou inicializada antes de ser disponibilizada a um processo de usuário ou
dispositivo.

Tal procedimento ajuda a prevenir eventuais vazamentos de

informação, como por exemplo, a divulgação de dados ou senhas. Deve-se
atentar ainda ao fato de que geralmente um driver em espaço de usuário
implementa um processo servidor, retirando do kernel o controle exclusivo
sobre o hardware, o que significa que aplicações cliente poderão se conectar a
este servidor, e desta forma, se comunicar diretamente com o dispositivo.
Portanto, o processo de um driver inteligente pode permitir o acesso
concorrente a um dispositivo, o que pode não ser conveniente (CORBET;
RUBINI; KROAH-HARTMAN, 2005).
2.4 Considerações sobre a extração do conteúdo da RAM
De acordo com Kollár (2010), os dois principais métodos publicamente
conhecidos para acesso físico ao hardware, baseiam-se: (a) no acesso direto à
memória (DMA) e (b) nas propriedades de hardware dos módulos de memória
comuns.

O acesso direto à memória (DMA) considera o fato de que a

arquitetura i386 confia em todos os dispositivos conectados ao barramento
PCI, o que inclui o Firewire (IEEE 1394), já que este padrão define dispositivos
que, embora conectados através do cabo Firewire, também se conectam ao
barramento PCI do computador.

Sendo o foco deste trabalho restrito à

extração do conteúdo da RAM com base em módulos de memória, destacamse dentro do trabalho de Kollár dois métodos alinhados com tal premissa:


ATAQUES COLD BOOT
A RAM pode ser fisicamente congelada com rapidez, por exemplo, com

aplicação de nitrogênio líquido ou ar comprimido, o que pode tornar as
informações nela armazenada persistentes por longo período, mesmo em caso
de falta de energia elétrica. Entretanto, o que embora sob o ponto de vista
forense possa se tornar a abordagem mais indicada e confiável - dada a
altíssima qualidade das imagens produzidas da RAM (sem condições de
corrida), mostra-se também um procedimento bastante difícil de executar em
situações reais, praticamente inviável em ambientes não controlados
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(HALDERMAN et al.; 2009).


ATAQUES HOT BOOT
No Hot Boot, a configuração do BIOS deverá permitir ao investigador a

reinicialização do objeto questionado e o carregamento do sistema operacional
a partir de uma mídia alternativa (CD, DVD, pendrive dentre outras), e depois
então, a carga para a memória das ferramentas forenses que farão o dump de
seu conteúdo. Caso o BIOS do objeto questionado não apague o conteúdo da
RAM durante o processo de reinicialização, o investigador poderá então, obter
um excelente dump da RAM. Alternativamente, Kollár (2010) discorre também
sobre a possibilidade de que os módulos de memória sejam transferidos do
objeto questionado para outro hardware, adequadamente preparado de forma
que estes módulos possam ser rapidamente recolocados, minimizando assim a
degradação de seu conteúdo.

Entretanto, ele aponta também como

desvantagens deste procedimento, a necessidade de um hardware dedicado e
especialmente montado para esta finalidade, além de possíveis variações na
qualidade do dump obtido.
2.5 O dump da memória volátil em sistemas Linux
Do exposto, observa-se que as técnicas apontadas em 2.4, embora
possam oferecer excelentes resultados, são consideravelmente difíceis de
implementar na prática. Diferentemente do Windows e Mac OS, dentre outros,
o código do kernel Linux é aberto, podendo ser livremente personalizado pelo
usuário ou pelos responsáveis pela distribuição. Logo, diferentes técnicas para
aquisição do conteúdo da RAM podem ser aplicadas a sistemas Linux,
algumas em user mode, outras em kernel mode. De acordo com Hale–Ligh et
al. (2014), o /dev/mem era a interface (user mode) mais utilizada para
aquisição do conteúdo da RAM, antes de ser desabilitado em quase todas as
distribuições Linux por razões de segurança. Consistindo de um arquivo de
dispositivo tipo caractere, que é uma imagem da memória física do
computador, foi originalmente idealizado para possibilitar o exame e aplicação
de correções do sistema.
Quando habilitado, o /dev/mem permite que ferramentas como o dd
possam ler ou escrever diretamente na RAM, sendo os endereços de bytes no

19
/dev/mem interpretados como endereços de memória física, e assim, eventuais
referências a locais inexistentes causarão erros.

Uma das limitações do

/dev/mem 4 recai sobre sua capacidade de endereçar apenas os primeiros
896MB de RAM, mesmo que a capacidade de memória do sistema seja
superior a isto, devendo-se considerar ainda, que muitas máquinas não
mapeiam a RAM contiguamente a partir do offset físico 0.

Com isso, um

investigador inexperiente poderia acessar regiões sensíveis, causando a
corrupção da memória ou instabilidade geral do sistema.
Em seu trabalho, Kollár (2010) reitera que uma das maneiras mais práticas
para execução do dump da memória é por intermédio da ferramenta dd,
executada com privilégios de root.

Entretanto, frente às limitações do

/dev/mem, o autor concluiu que uma solução mais adequada seria a criação de
um módulo (LKM) especificamente destinado a tal finalidade, o qual
analogamente ao /dev/mem, também criasse um dispositivo de caractere
virtual, porém, livre das limitações deste. A partir de tais premissas, Kollár
(2010) criou o fmem.

Hale–Ligh et al. (2014) afirmam que a única

desvantagem do fmem é que o próprio investigador deverá determinar os
endereços onde a RAM é mapeada, uma vez que, conforme já exposto, vários
sistemas não iniciam o mapeamento da memória a partir do offset 0.

Em

sistemas Linux, o arquivo /proc/iomem mostra o mapeamento atual da memória
para cada dispositivo físico. A Figura 3 oferece um exemplo da saída deste
arquivo, com base em um host de testes executando a distribuição Linux
Debian, com 1536MB de RAM, virtualizado em ambiente Oracle VirtualBox.
Figura 3 – Saída do arquivo /proc/iomem

4

Desde a versão 2.6.26 do kernel Linux, e dependendo da arquitetura, a opção de
configuração do kernel CONFIG_STRICT_DEVMEM limita as áreas que poderão ser
acessadas por este arquivo. Por exemplo: no x86, o acesso à RAM não é permitido,
entretanto, o acesso a regiões PCI mapeadas em memória é. Disponível em
<http://man7.org/linux/man-pages/man4/mem.4.html>. Acesso em: 10 set. 2017.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Por meio dos destaques da Figura 3, é possível observar que o arquivo
/proc/iomem reporta que dois segmentos de memória (00000000-00000fff e
0009fc00-0009ffff) se encontram reservados, e ainda, que os segmentos cujos
conteúdos deverão ser preservados são apontados pelo identificador System
RAM (00001000-0009fbff e 00100000-5ffeffff).
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3 TRABALHOS RELACIONADOS
Esta seção aborda os projetos e trabalhos relacionados utilizados como
referência para desenvolvimento desta pesquisa. Na seção 3.1 são
apresentados os projetos de código aberto dedicados a perícia forense
computacional mais expressivos à época do desenvolvimento desta pesquisa.
Na seção 3.2 são apresentados e discutidos os modelos investigativos
propostos pelas obras de referência, e na seção 3.3 é fornecida uma visão
geral sobre o EDRM.
3.1 Projetos dedicados a Perícia Forense Computacional
À época do desenvolvimento deste trabalho, três projetos se destacavam
no segmento da perícia forense computacional disponibilizando e mantendo
ferramentas de código aberto para aquisição e análise forense do conteúdo da
memória volátil em sistemas computacionais: The Volatility Framework, The
Rekall Forensic and Incident Response Framework e o LiME – Linux Memory
Extractor. Simplificadamente, o Volatility Framework pode ser descrito como
um conjunto de ferramentas desenvolvidas em Python para extração de dados
a partir de imagens (dump) da memória RAM de sistemas Linux, Windows, Mac
ou Android - 32 ou 64 bits, sendo capaz de operar com ampla variedade de
formatos, tais como: imagens raw, arquivos de hibernação e arquivos gerados
pelo LiME, dentre outros. Em dezembro de 2013, ramificações do Volatilty
deram origem ao projeto Rekall, o qual incorpora as simplificações feitas no
código de seu antecessor a fim de possibilitar sua utilização como uma
biblioteca, ampliando ainda, as funcionalidades originais do Volatility ao
oferecer, dentre outros diferenciais, uma interface gráfica (web) e o
desenvolvimento de ferramentas próprias para aquisição do conteúdo da RAM.
Uma das características mais relevantes do Rekall advém do fato de haver sido
projetado especificamente para ser executado na mesma plataforma que
analisa: análise in vivo, o que permite corroborar os artefatos de memória com
base nos resultados obtidos por intermédio das application programming
interface (API) do sistema, a ainda, a rápida triagem do sistema sem
necessidade de produzir e gerenciar grandes imagens de memória,
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particularidade especialmente apreciada no caso de servidores. O LiME é um
LKM que possibilita a aquisição do conteúdo da memória volátil em sistemas
Linux e derivados, como o Android, tendo também como compromisso,
minimizar a interação entre o usuário e os processos executados em kernel
space ao longo do processo de aquisição, fato que, aliado a possibilidade de
transmissão do dump via rede para armazenamento remoto, pode torná-lo
menos intrusivo ao sistema investigado, contribuindo assim, para otimização da
preservação das evidências (JONES; ETZKORN , 2016).

O fmem (Kollar,

2010) também é um LKM, entretanto, apresenta ao menos duas notórias
desvantagens em relação ao LiME: a primeira, decorre do fato de haver sido
descontinuado por seu criador, e a segunda surge de sua incapacidade de
aquisição do conteúdo da RAM além dos primeiros 3084MB (HALE–LIGH et
al., 2014), o que pode inviabilizar sua aplicação à processos periciais,
especialmente, em servidores - haja vista geralmente terem estes, acima de
8GB de RAM.

É importante ressaltar que a efetiva utilização de módulos

carregáveis do kernel (LKM) pressupõe a prévia compilação destes em outro
ambiente executando o mesmo kernel instalado no objeto questionado, o que
na prática, pode dificultar um pouco o procedimento de aquisição do conteúdo
da memória.

De qualquer forma, é plausível afirmar que em relação a

ferramentas especializadas, os peritos forenses computacionais se encontram
bem assistidos por parte do mercado
3.2 Modelos investigativos e preservação da evidência
Entretanto, é sabido também que as ferramentas, por si só, não garantem a
qualidade nem a legalidade dos resultados obtidos ao final dos trabalhos
periciais, havendo, portanto, clara de necessidade de, antes de tudo, reforçar o
conceito de perícia forense computacional, a fim de se assegurar que os
procedimentos executados na área da tecnologia da informação, produzam
resultados satisfatórios e aderentes também aos preceitos legais aplicáveis.
Embora expressando essencialmente o mesmo pensamento, cada um dos
diversos trabalhos tomados como referência define a perícia forense
computacional com particularidades, havendo, entretanto, total consenso em
relação ao fato de que um computador pode se tornar um local de crime, e
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conter evidências que devem ser preservadas para posterior coleta e análise.
Ng (2007) afirma que a coleta de evidências sem metodologia definida,
testada e validada representa considerável risco de contaminação da
evidência, sendo complementado por Kornblum (2002), o qual enfatiza que
frequentemente a contaminação da evidência é fruto das boas intenções do
first responder 5 , e resultante da interação desmedida deste com o objeto
questionado, em sua busca por evidências antes que a devida preservação do
ambiente tenha sido garantida. Em outras palavras, é plausível concluir-se que
a contaminação da evidência digital pode resultar também da falta de uma
metodologia consistente, adequada à abordagem do objeto questionado e à
condução dos procedimentos periciais.
De acordo com Agarwal et al. (2011), as metodologias forenses aplicáveis
a computadores e redes recaem sobre três tópicos básicos:


Aquisição de evidências preservando sua integridade;



Certificação dos dados extraídos, assegurando que sejam tão válidos
quanto os originais;



Análise dos dados preservando sua integridade.

Em seu trabalho, Chan (2011) faz referência a um modelo de processo
direcionado aos first responders, publicado pelo U.S. National Institute of
Justice (USNIJ), o qual é constituído por cinco fases (Figura 4).
Figura 4 – Modelo proposto pelo USNIJ

Preparação

Coleta

Exame

Análise

Relato

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Chan (2011)

A Figura 4 representa graficamente o modelo publicado pelo USNIJ,
referenciado por Chan (2011) em seu trabalho.

Neste modelo, na fase de

PREPARAÇÃO os equipamentos e ferramentas a serem utilizados no decorrer

5

É importante salientar ser o first responder é a primeira pessoa que efetivamente
toma alguma ação qualificada para real resposta a um incidente, não apenas reportalo; devendo, portanto, estar preparado para identificar e conter o incidente,
preservando o local de crime e as evidências, inclusive as residentes na memória
volátil.
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dos procedimentos investigativos são preparados, sendo na fase de COLETA,
iniciada a busca, documentação e coleta ou criação de cópias dos objetos
físicos que contenham evidências eletrônicas. Na fase de EXAME, os dados
serão processados, as evidências eletrônicas isoladas e o conteúdo do sistema
devidamente documentado, passando-se então à fase de ANÁLISE, na qual a
relevância e valor probatório destas evidências serão determinados, para que
finalmente, seja produzido o relato do caso (RELATO). Em concordância com
o USNIJ, também Urrea (2006) afirma em seu trabalho ter, a análise do
conteúdo da RAM, preocupação com a recuperação de informações que
possam servir como evidências em investigações criminais.
Analogamente a Chan (2011), também este trabalho tem expressa
preocupação com a fase de coleta do modelo do USNIJ, no sentido de que
nesta fase será produzido o dump da que preservará o conteúdo da RAM e,
portanto, a fidelidade da evidência digital deverá ser garantida ao longo de todo
o fluxo de trabalho, a fim de que seja inequivocamente comprovada sua
relação com o alegado incidente, processo denominado Cadeia de Custódia6.
Neste sentido, Chan (2011) acrescenta que para se assegurar a autenticidade
da

evidência

o

processo

de

tratamento

desta

deverá

documentar

minuciosamente cada ação do investigador, garantindo-se ainda, que a
movimentação da evidência não venha a promover sua contaminação nem
incorreta identificação, o que remete a extração de seus hashes criptográficos.
Agarwal et al. (2011) por sua vez, fazem menção direta a um modelo mais
completo em relação ao proposto pelo USNIJ, denominado Abstract Digital
Forensic Model (ADFM), o qual inicia o processo pericial pelo efetivo
reconhecimento do incidente e determinação de seu tipo - fase de
IDENTIFICAÇÃO, e apenas posteriormente a esta, o processo entra na fase de
PREPARAÇÃO (anteriormente já abordada), a qual, por sua vez, antecede
duas fases também inexistentes no modelo do USNIJ: ESTRATÉGIA de
ABORDAGEM e PRESERVAÇÃO.
6

A cadeia de custódia contribui para manter e documentar a história cronológica da
evidência, para rastrear a posse e o manuseio da amostra a partir do preparo do
recipiente coletor, da coleta, do transporte, do recebimento, da análise e do
armazenamento. Inclui toda a sequência de posse. Disponível em
<https://jus.com.br/artigos/21391/a-cadeia-de-custodia-e-a-prova-pericial> . Acesso em:
07 mai. 2017.
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A fase referente a ESTRATÉGIA de ABORDAGEM tem como objetivo
desenvolver um procedimento que maximize a coleta de evidências não
contaminadas, enquanto minimiza o impacto sobre o sistema investigado,
sendo sucedida pela fase de PRESERVAÇÃO, a qual pode ser apenas
implicitamente verificada no modelo do USNIJ e tem como principais objetivos,
garantir o isolamento, segurança e a preservação do estado da evidência física
e lógica, tornando-se em decorrência disto, a fase de maior relevância e
aderência aos propósitos deste trabalho. Enquanto o USNIJ coloca o RELATO
como fase final de seu modelo, o ADFM propõe duas outras fases:
APRESENTAÇÃO e DEVOLUÇÃO da EVIDÊNCIA. A fase APRESENTAÇÃO
(ADFM) também demonstra semelhanças com a fase de RELATO do USNIJ,
contemplando o resumo e justificativas das conclusões obtidas, já a fase de
DEVOLUÇÃO da EVIDÊNCIA (ADFM), não possui correspondência no modelo
do USNIJ, e se propõe a garantir que as propriedades física e digital sejam
devolvidas a quem pertencem. Todavia, cabe ressaltar ainda, que nenhum dos
referidos modelos faz referência específica à identificação das possíveis fontes
de Informação Eletronicamente Armazenada (IEA) relacionadas a investigação,
procedimento que, embora tangencie os objetivos deste trabalho, é
indispensável ao processo pericial como um todo, dada a necessidade - no
âmbito jurídico, de criação da cadeia de custódia, conforme anteriormente
citado. A Figura 5 representa o modelo proposto por Noureldin, Hashem e
Abdalla (2011), mais assertivo em relação aos anteriormente discutidos.
Figura 5 – Fases do modelo de Noureldin; Hashem e Abdalla

Fase de
preparação

Caso
vivo

NÃO

SIM

Fase de
Forense Digital

Fase de Investigação
e Forense Física

Fase de
Encerramento

Fase de Reporte
e Apresentação
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Fonte: Adaptado de Noureldin; Hashem e Abdalla (2011)

Especificamente em relação à fase de forense digital (Figura 5), os citados
autores apontam como objetivos a identificação e coleta dos eventos
(eletrônicos) ocorridos no computador alvo, considerado por eles como uma
cena de crime secundária.

Consumados tais objetivos, os resultados da

posterior análise das evidências coletadas, combinados aos resultados
produzidos pela investigação do local de crime físico, oferecerão subsídios
suficientes para que sejam respondidos os questionamentos referidos por
Horswell (2004): como, quem, o que, onde, quando e por que dentre outros.
Noureldin, Hashem e Abdalla (2011) defendem a subdivisão da fase de
forense digital de seu modelo em cinco estágios distintos, conforme ilustrado
pela Figura 6.
Figura 6 – Fases da Forense Digital
Estimativa
e
Avaliação

Aquisição
de
evidências
digitais

Resposta a quesitação
Quem, o que, onde,
por quê, como

Inspeção
do local
digital

Exame da
evidência
digital

Reconstrução dos
dados
extraídos

Conclusão

Fonte: Adaptado de

Noureldin; Hashem e Abdalla (2011)

De acordo com estes autores, os procedimentos investigativos devem ser
iniciados pelo estágio ao qual denominam ESTIMATIVA e AVALIAÇÃO
(Evaluation and Assessment), no qual as evidências físicas são devidamente
verificadas, precedendo o início dos procedimentos investigativos. No estágio
seguinte - AQUISIÇÃO de EVIDÊNCIAS DIGITAIS (Acquisition of Digital
Evidences), a coleta das evidências digitais será executada por meio de uma
cópia bit stream (imagem forense) do objeto questionado, prosseguindo-se
então, para o estágio subsequente: INSPEÇÃO do LOCAL DIGITAL (Survey of
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the Digital Scene7).
Neste estágio o investigador procede à análise de uma réplica 8 fiel da
imagem forense previamente produzida, em busca das evidências coletadas e
das técnicas mais adequadas à sua extração e a condução da investigação.
No estágio dedicado ao EXAME de EVIDÊNCIA DIGITAL (Digital Evidence
Examination), antecedendo a análise das fontes de evidência digital já
preservadas, o investigador procede à extração dos dados que tenham sido
apagados, ocultados, camuflados ou que de outra forma qualquer, não estejam
visíveis por meio do sistema operacional nativo e do sistema de arquivos
residente seguindo, então, ao estágio de RECONSTRUÇÃO dos DADOS
EXTRAÍDOS (Reconstruction of Extracted Data), onde as evidências obtidas
poderão ser utilizadas para reconstituição do ocorrido e esclarecimento do
incidente.

Noureldin, Hashem e Abdalla (2011) ressaltam, entretanto, que os

resultados obtidos a partir de qualquer destas etapas podem não ser
suficientes para se chegar a uma conclusão, recomendando que para
finalização do estágio de EXAME de EVIDÊNCIA DIGITAL, os resultados das
análises forenses - física e digital, sejam combinados, a fim de que seja
estabelecida a ligação entre um indivíduo e os eventos digitais constatados;
cabendo destacar serem estes, os únicos autores dentre os principais
efetivamente tomados como referência para este trabalho (CHAN, 2011;
EDRM, 2018; JONES; ETZKORN, 2016; KOLLAR, 2010; HALE–LIGH et al.,
2014;

KORNBLUM,

2002;

NOURELDIN;

HASHEM;

ABDALLA,

2011;

LAZARIDIS; ARAMPATZIS; POUROS, 2009; FARMER; VENEMA, 2011;
HAUSKNECHT; FOIT; BURIC, 2015; HORSWELL, 2004) a explicitar a
necessidade de produção de uma cópia bit stream do objeto questionado.
Cópia bit stream, também referida como duplicação bit stream, consiste em
uma cópia digital bit a bit de um documento digital original, arquivo, partição,
imagem gráfica, disco inteiro ou objeto semelhante (MOHAY et al., 2003),

7

Vale observar que, embora o termo técnico em língua inglesa seja “Crime scene”, a
correta tradução para o português não deverá ser literal, assumindo-se como mais
adequado o termo “Local de crime” (FARMER; VENEMA , 2011).
8
A prática de análise a partir de uma réplica fiel da imagem forense, decorre da
necessidade de preservação da imagem original, não apenas por motivos práticos,
mas também em atenção ao prescrito pelo Art. 170 – CPP, devidamente adaptado ao
contexto.
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tendo-se como exemplo de ferramenta para tal finalidade, o dd9 - ferramenta
Unix/Unix-Like certificada, já anteriormente referida, apta à produção de
imagens forenses em formato raw. A pesquisa que fundamenta este trabalho
evidencia que os autores tomados como referência possuem visões bastante
semelhantes em relação ao processo pericial como um todo, sem, entretanto,
explicitar interesse em relação a aplicabilidade deste processo ao ambiente
corporativo. O mesmo foi verificado em relação a outras fontes reconhecidas
pesquisadas: o SWGDE10 (Scientific Working Group on Digital Evidence) e a
SANS11.
3.3 Visão geral do EDRM
A necessidade de um modelo de referência profuso, que compilasse e
refletisse adequadamente a essência dos modelos anteriormente abordados, e
ainda, que gozasse de efetivo reconhecimento pelo mercado, levaram à
adoção do ELECTRONIC DISCOVERY REFERENCE MODEL (EDRM) como
balizador para desenvolvimento deste trabalho.

O EDRM representa uma

visão conceitual do processo de e-discovery sendo composto por nove
processos interligados, porém, independentes entre si. Estes processos são
distribuídos em seis estágios, tendo ainda este modelo como importante
característica, a independência e desvinculação em relação a qualquer tipo de
legislação, o que permite a produção de resultados consistentes e legalmente
admissíveis em qualquer lugar onde venha a ser utilizado. A Figura 7 ilustra os
processos de e-discovery contemplados pelo EDRM, evidenciando seu
primeiro diferencial em relação aos modelos anteriormente referidos: é o único
a dedicar um processo especificamente à GOVERNANÇA da INFORMAÇÃO primeiro estágio do modelo, que tem como principais objetivos, a organização
do ambiente corporativo e a mitigação de riscos e de despesas.
Objetivamente descrevendo as partes do modelo de maior relevância para
9

Disponível em
<http://www.cse.scu.edu/~tschwarz/coen152_05/Lectures/HDDuplication.html>.
Acesso em: 15 mai. 2017.
10
Maiores informações em <https://www.swgde.org/>. Acesso em: 22 fev. 2018.
11
Maiores informações em <https://www.sans.org/courses/forensics>. Acesso em: 22
fev. 2018.
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este trabalho, tem-se no segundo estágio, o processo de IDENTIFICAÇÃO,
responsável pela adequada identificação das potenciais fontes de informações
relevantes, representadas especialmente por pessoas, unidades de negócio,
sistemas computacionais, e até arquivos em papéis – dentre outras; cabendo
ressaltar ainda, que nesta fase também acontece a identificação positiva do
objeto questionado, para registro na CADEIA de CUSTÓDIA.
Figura 7 – Processos do EDRM

Fonte: Adaptado de EDRM.NET

O terceiro estágio do modelo é constituído por dois diferentes processos: o
de PRESERVAÇÃO - responsável por salvaguardar o ambiente e garantir que
informação eletronicamente armazenada (IEA) não seja destruída nem
indevidamente alterada; e o de COLETA, cuja função é reunir a IEA para
posterior utilização pelos processos de e-discovery. O quarto estágio conta
com três processos: o PROCESSAMENTO, responsável pelo refinamento
inicial da IEA, isolando as informações aderentes ao contexto da investigação
naquele momento - assim reduzindo o volume e aumentando a relevância da
informação a ser repassada ao processo subsequente, de REVISÂO, no qual o
investigador busca melhor entendimento e classificação do conteúdo das
informações obtidas, bem como, sua organização em subconjuntos adequados.
Finaliza este estágio, o processo de ANÁLISE, o qual tem como objetivo o
exame do conteúdo e do contexto da IEA previamente tratada, a fim de apurar
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fatos, construir cronologias e oferecer subsídios para resposta à quesitação
proposta. Do exposto, é possível afirmar ser o EDRM um modelo de referência
completo e capaz de direcionar satisfatoriamente todo o processo investigativo,
oferecendo os subsídios necessários à adequada preservação e coleta da IEA
e garantindo seu valor probatório (URREA, 2006). De acordo com Jones e
Etzkorn (2016), a coleta das evidências é a parte mais importante da perícia
forense, salientando-se que a efetiva preservação da evidência digital coletada
será concretizada por meio de seu armazenamento em forma de um arquivo.
Assim sendo, dado o Princípio de Locard, também o local de armazenamento
deste arquivo se torna relevante para os trabalhos periciais como um todo, na
medida em que, caso a gravação deste arquivo venha a ocorrer no disco rígido
do próprio objeto questionado, a contaminação produzida poderá impactar
negativamente sobre os resultados de uma eventual perícia post mortem que
venha a suceder os procedimentos in vivo.
Jones e Etzkorn (2016) conduziram um experimento prático em ambiente
Windows, com a finalidade de verificar qual - dentre os meios mais comumente
utilizados para armazenamento da evidência digital durante os procedimentos
periciais, produziria menor contaminação do objeto questionado, considerando
como opções para tal: (a) o disco rígido do próprio objeto questionado, (b)
unidades de armazenamento externas USB, (c) compartilhamentos de rede, e
finalmente, (d) o armazenamento em nuvem.
O Quadro 2 elenca os tópicos de maior relevância para este trabalho,
utilizando-os também como parâmetros para comparação deste com as obras
efetivamente

tomadas

como

referência

durante

seu

desenvolvimento.

Destaca-se aqui, dentre os diferenciais observados em relação estas
referências:
I.

A criação automatizada do ambiente de trabalho do investigador;

II.

A automatização na identificação, armazenamento e certificação de
cada dump produzido;

III.

a automatização da extração da evidência digital classificada como
relevante pelos trabalhos relacionados, a exemplo das conexões
ativas na RAM, dentre outras.
Embora a extração da evidência digital não esteja diretamente relacionada

aos objetivos deste trabalho, ela se faz necessária à validação dos resultados.
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Quadro 2 – Comparativo entre os trabalhos referenciados
Tópicos avaliados
Trabalhos referenciados
A B C D E F G H I
Chan (2011)
EDRM (2018)

X

X

X

X

X

X

X

X

Jones e Etzkorn (2016)

X

X

Kollar (2010)

X

X

Hale–Ligh et al. (2014)

X

Kornblum (2002)

X

X

Noureldin, Hashem e Abdalla (2011)

X

X

Lazaridis, Arampatzis e Pouros (2009)

X

X

X

X

Farmer e Venema (2011)

X

Hausknecht, Foit e Buric (2015)

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

K

X

X

Horswell (2004)
Esta pesquisa

X

X

J

X

X

X
X

X

X

X

-

X

Fonte: Elaborado pelo autor
Legenda:
A. Enfatiza os procedimentos periciais aplicados a ambiente corporativo;
B. Enfatiza a produção de resultados com valor probatório;
C. Referencia a necessidade de processos investigativos claros e bem definidos;
D. Contempla suporte ao first responder;
E. Referencia a aplicabilidade da perícia forense à resposta a incidentes;
F. Detalha (mesmo que parcialmente) os procedimentos a serem adotados em cada
fase do processo investigativo;
G. Referencia a necessidade de desenvolvimento e aplicação de ferramentas
especializadas para condução dos procedimentos periciais;
H. Enfatiza a relevância da evidência obtida unicamente por meio do dump da RAM;
I. Fundamenta-se no uso de módulos carregáveis do kernel;
J. Referencia com a devida profundidade os cuidados em relação ao local de
gravação das evidências;
K. Referencia a relevância da automatização (mesmo que parcial) das tarefas
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12

repetitivas

do processo pericial.

4 PROPOSTA
Esta seção aborda as principais considerações e fundamentos referentes
ao processo proposto para preservação da evidência digital de alta volatilidade,
representada pelo conteúdo da memória RAM. Na Seção 4.1 são discutidos os
aspectos e desafios de maior relevância a serem enfrentados pelo investigador,
e na Seção 4.2, são propostas soluções e procedimentos aplicáveis.
4.1 Considerações gerais e desafios
Do anteriormente exposto é possível afirmar que em última análise, a
preservação do conteúdo da memória física (RAM) pode ser concretizada na
forma de seu dump.

Entretanto, o dinamismo e a volatilidade, duas das

principais características deste tipo de memória, representam expressivos
desafios ao processo de preservação na medida em que à luz do Princípio da
Incerteza de Heisenberg, sabe-se ser impossível a obtenção da totalidade dos
dados residentes na RAM em razão dos diferentes estados que as múltiplas
regiões desta poderão assumir ao longo do processo; tornando imprescindível,
portanto, a rigorosa observância da Ordem de Volatilidade (FARMER;
VENEMA, 2011) a fim de maximizar o volume de dados preservados e
coletados.
Considerando-se também a eventual necessidade de novas perícias do
objeto questionado (adaptado do CPP - Art. 170), especificamente em regime
post-mortem, a necessidade de preservação do ambiente como um todo
emerge, embora tangencialmente ao foco desta pesquisa, como um novo
desafio

para

o

investigador,

traduzido

essencialmente,

no

local

de

armazenamento do dump. De acordo com Jones e Etzkorn (2016), as opções
mais comumente adotadas para este propósito, recaem sobre (a) o disco rígido
do objeto questionado, (b) sobre mídias USB removíveis – especialmente
pendrives e discos rígidos externos, (c) sobre sistemas de armazenamento em

12

Enfatiza-se a automatização apenas das tarefas repetitivas do processo pericial a fim de
evitar que detalhes do incidente venham a passar despercebidos.
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nuvem, e finalmente, (d) sobre unidades de armazenamento remotas
disponíveis via rede local - opção apontada por estes autores como a mais
adequada.
Outro relevante aspecto a ser considerado pelo investigador, refere-se ao
fato de que o sistema operacional deve proteger os diversos processos em
execução em um sistema multiprogramação, inclusive, impedindo que o
espaço de endereçamento de um processo venha a ser acessado por outro
(OLIVEIRA; CARISSIMI; TOSCANI, 2010), o que significa, que em princípio, o
sistema operacional em execução no objeto questionado não permitirá a
realização do dump da RAM, na medida em que este necessita de acesso a
regiões da memória já alocadas a outros processos.
4.2 Soluções propostas
Tomando-se como referência o EDRM, propõe-se que o processo para
preservação do conteúdo da RAM seja iniciado pela inequívoca identificação
do objeto questionado, seguida da preservação do ambiente e posterior coleta
das evidências, conforme representado pela Figura 8.
Figura 8 – Proposta para procedimentos iniciais

Identificação do
objeto questionado

Preservação
do ambiente

Coleta de
evidências

Fonte: Elaborado pelo autor (adaptado do EDRM)

No estágio de IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO QUESTIONADO (Figura 8)
propõe-se a coleta de informações especificas deste, tais como: marca,
modelo, fabricante, número de série, tipo de processador, quantidade de
memória física disponível (RAM) e capacidade de armazenamento do(s)
disco(s) rígido(s), dentre outras informações, devidamente complementadas
por registro fotográfico (adaptado do Art. 170 CPP), o qual evidencie também,
particularidades como arranhões, amassados, etiquetas de patrimônio e
adesivos, dentre outros elementos que possam contribuir para a positiva
identificação do objeto questionado. Vale destacar também, ter este estágio
basicamente dois objetivos, sendo o mais evidente assegurar que o processo
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investigativo seja comprovadamente conduzido no alvo do incidente, e ainda,
garantir a devida vinculação entre o objeto questionado e o incidente
investigado - informações a serem empregadas também quando da elaboração
da cadeia de custódia (CHAN, 2011; ELEUTÉRIO; MACHADO, 2014).

O

estágio de PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE tem como objetivo primário
garantir a integridade e o valor probatório das evidências nele contidas (CHAN,
2011 ; NG, 2007), contribuindo desta forma, também para que a COLETA DE
EVIDÊNCIAS possa produzir os resultados esperados. Todavia, tratando-se
de sistema in vivo, os procedimentos inerentes à preservação do ambiente e da
evidência digital tornam-se um tanto limitados em termos práticos, recaindo
basicamente sobre a minimização da interação do investigador com o
ambiente.

A coleta das evidências depende da produção do LKM a ser

carregado

na

memória,

adotando-se

o

LiME

como

referência

para

desenvolvimento desta pesquisa.
Entretanto, da Ordem de Volatilidade (FARMER; VENEMA, 2011) e do
Princípio da Troca de Locard (1920) vem a impossibilidade de produção do
LKM no próprio objeto questionado, dada a contaminação e potencial perda de
evidências resultantes, propondo-se então, o processo representado na Figura
9 para mitigação de tais problemas e automatização da preservação da
evidência digital de alta volatilidade.
Figura 9 – Proposta para preservação da evidência digital de alta volatilidade
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Fonte: Elaborado pelo autor

Da Figura 9 observa-se ser o processo investigativo iniciado no objeto
questionado, com a identificação da distribuição e do kernel em execução.
Com base em tais informações, uma máquina virtual (JONES; ETZKORN,
2016) deverá ser criada na estação do investigador – também por vezes
referenciada como estação forense. Esta VM constitui o ambiente de trabalho
do investigador, tendo como principais objetivos a criação do LKM (LiME)
preservando o ambiente do objeto questionado, e o armazenamento dos
dumps.

Ainda nesta, deverá ser baixado e descompactado do pacote

forensicRAM.tar.gz, desenvolvido pelo próprio autor, o qual disponibilizará as
ferramentas (scripts) para automatização do processo investigativo (FARMER;
VENEMA,

2011):

dumplime_v1.sh

e

analysis_v1.sh,

executadas,

respectivamente, no objeto questionado e na estação forense.
Considerando-se que os testes foram conduzidos em ambientes baseados
no Linux Debian e em distribuições derivadas deste, a criação do módulo
requer a prévia atualização dos repositórios da VM e a instalação dos pacotes
adicionais build-essential e linux-headers-<kernel_release>.
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Isto feito, o pacote do LiME

13

deverá ser baixado da Internet e

descompactado, obtendo-se após a devida compilação, o arquivo lime-<kernelrelease>.ko - o módulo carregável pelo kernel (LKM).

De volta ao objeto

questionado, a ferramenta dumplime_v1.sh deverá ser baixada (via SCP) a
partir da estação forense 14 , sendo então executada e assim carregando o
módulo (LiME), que por sua vez cria o socket no lado do objeto questionado a
ser

utilizado

para

armazenamento

remoto

do

dump

(Figura

10-2).

Analogamente, ao executar a ferramenta analysis_v1.sh na estação forense, o
investigador abrirá outro socket (Figura 10-1) – desta vez criado pelo netcat, o
qual permanecerá aguardando pela conexão a ser originada pelo objeto
questionado.
A Figura 10 permite observar que os sockets criados nos diferentes hosts
ainda precisam ser interconectados para que o dump da RAM possa ser
iniciado.

Figura 10 – Estabelecimento da conexão entre os hosts

[1]

[2]
[3]

Fonte: Elaborado pelo autor

Os parâmetros para estabelecimento desta conexão (Figura 10-3) são
automaticamente fornecidos pela ferramenta executada no objeto questionado
(dumplime_v1.sh), e integrados a um script secundário (socket.sh) – também

13

Disponível
em
<https://github.com/504ensicsLabs/LiME/archive/master.zip>.
Acesso em: 2 fev. 2018.
14
A razão para executar-se o download do módulo a partir do objeto questionado
decorre do fato de que a maior parte das distribuições Linux inclui o cliente SSH na
instalação do sistema, entretanto, o mesmo não acontece com o servidor SSH,
instalado, frente a isso, na estação do investigador.
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automaticamente gerado pela mesma ferramenta, o qual deverá ser
manualmente disparado pelo investigador, desta forma fazendo com que o
dump seja automaticamente iniciado no momento em que este julgar
adequado.
Finalizada a transmissão do dump, a conexão entre os hosts e todos os
sockets criados serão automaticamente fechados pelas ferramentas, e a
imagem forense obtida (dump) terá seus hashes - SHA1 e MD515, extraídos e
documentados sem qualquer intervenção do investigador a fim de possibilitar a
verificação da integridade (AGARWAL et al., 2011; CHAN, 2011; NG, 2007) de
posteriores cópias do dump. Na estação do investigador, uma estrutura de
diretórios específica é criada pela ferramenta (analysis_v1.sh) para organizar o
armazenamento e identificação de cada dump executado, e ainda, possibilitar o
download de cópias do módulo produzido pelo LiME e das ferramentas criadas.
Tal estrutura encontra-se representada na Figura 11, onde o diretório
FORENSICS, dentro do diretório de trabalho do root, constitui o repositório
principal, concentrando todos os elementos relacionados ao trabalho pericial.
O diretório scripts é o ponto para download da ferramenta dumplime_v1.sh, a
ser baixada e executada no objeto questionado.
O diretório LiME é o repositório para download do módulo (LKM) a ser
utilizado pelo objeto questionado, o qual é baixado automaticamente quando da
execução da ferramenta (dumplime_v1.sh).
Figura 11 – Estrutura de diretórios na estação do investigador

15

Hashes apontados pelo NIST em seu documento SP800-86 (2006) como os dois
mais comumente utilizados. Entretanto, como os algoritmos da família SHA são
aprovados pelo Federal Information Processing Standards (FIPS) e o MD5 não,
sugere-se em casos reais, a utilização de hashes SHA ao invés do MD5 para
certificação da integridade do dump.
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os dumps produzidos pela ferramenta (analysis_v1.sh) serão armazenados
em diretórios exclusivos, também automaticamente criados por esta, os quais
são genericamente referidos na Figura 11 como [DUMPS]. O diretório Profiles
contém os perfis criados para uso do Volatility, ferramenta auxiliar
implementada para análise dos dumps, procedimento que embora extrapole do
escopo deste trabalho, teve de ser executado - mesmo que de forma
simplificada, a fim de produzir as evidências necessárias à análise e validação
do processo proposto, a partir daqui referido simplesmente como processo.
O experimento foi conduzido com base em três cenários distintos, a saber:
1. No primeiro, o processo para preservação da evidência digital foi
aplicado integralmente, buscando-se maximizar a preservação limitando
a interação do investigador com o ambiente do objeto questionado,
essencialmente, por meio da automatização das tarefas repetitivas do
processo investigativo com uso da ferramenta (shell scripts) criada, e
ainda, pela produção do módulo (LiME) e armazenamento do dump na
própria estação forense;
2. No segundo cenário, foi promovida maior interação do investigador com
o ambiente do objeto questionado. Embora o módulo ainda tenha sido
baixado a partir da estação forense, o restante das tarefas do processo
investigativo foi conduzido manualmente, por exemplo: a carga do
módulo, a criação dos sockets e a execução do dump.

O

armazenamento do dump continuou sendo feito na estação do
investigador;
3. No terceiro cenário, as tarefas inerentes ao procedimento pericial foram
desenvolvidas de forma totalmente manual e diretamente no objeto
questionado.

Isto incluiu o download e instalação dos pacotes
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adicionais

necessários

à

produção

do

módulo,

download

e

descompactação do pacote do LiME (master.zip), compilação e carga
do módulo (LiME), e ainda, a criação de todos os sockets. Entretanto,
também neste cenário o dump foi armazenado na estação forense.
Finalmente, quatro processos de controle foram executados no objeto
questionado, nos três cenários, servindo como referências básicas para
verificação do conteúdo da RAM efetivamente preservado pelo dump,
constando tais processos de:
1. Abertura de terminal executando o aplicativo iptraf para monitoramento
do tráfego da rede;
2. Abertura de terminal executando o aplicativo nmon para monitoramento
da alocação das memórias real e virtual;
3. Abertura de terminal executando o aplicativo nmon para monitoramento
em tempo real dos processos em execução no host;
4. Estabelecimento de conexão SSH para o servidor HTTP simulando
acesso remoto por parte de um atacante;
Adicionalmente, foi disponibilizado um terminal privilegiado para que o
investigador pudesse interagir com o ambiente, essencialmente para execução
da ferramenta (dumplime_v1.sh) e para coleta de dados adicionais do sistema.
No cenário 3, foi também executada a ferramenta top, em modo batch, a
fim mensurar a quantidade de memória consumida por cada processo em
execução.

A topologia geral adotado para condução dos experimentos, é

ilustrada pela Figura 12.
Figura 12 – Topologia geral dos experimentos
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Fonte: Elaborado pelo autor

Na topologia da Figura 12, o servidor HTTP é o objeto questionado onde
foram criados os mencionados processos de controle, sendo ainda, o destino
de uma conexão SSH clandestina originada por um suposto atacante.

Os

testes executados tinham como objetivo a obtenção de dados para avaliação
da contaminação do conteúdo da RAM provocada pelos procedimentos
investigativos, tomando-se como base para tal, os seguintes aspectos:
1. Os novos sockets (e conexões) abertos pelo processo investigativo,
decorrentes do download do LKM (cenários 1 e 2), e do upload do dump
(todos os cenários), da estação do investigador para o objeto
questionado;
2. O novo módulo carregado para a RAM, mais especificamente, a carga
do LKM (LiME);
3. Os comandos executados pelo investigador, interativamente ou via
script, diretamente relacionados ao processo investigativo;
4. Os novos processos criados pela execução dos procedimentos e
ferramentas empregados no processo.
O Quadro 3 descreve as configurações dos hosts utilizados nos diferentes
cenários, utilizando-se o VirtualBox 5.2.6 como hypervisor em todos os
cenários, cabendo aqui salientar a não instalação do adicional de convidados
nas VMs utilizadas como objeto questionado, uma vez que este modifica o
kernel original, dentre outras coisas, introduzindo novos módulos para
utilização de dispositivos USB e ajuste da resolução da tela. Entretanto, além
de tais funcionalidades não serem de interesse deste trabalho, foi observado
que o adicional de convidados interferia na geração dos perfis criados para uso
do Volatility, fazendo com que erros fossem gerados, impedindo assim, a
análise dos dumps com auxílio desta ferramenta.
Quadro 3 – Configurações dos hosts virtuais (VMs) utilizados
Host

Distribuição

Kernel

RAM

vHD

vCPU
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Atacante

Debian Jessie 8.1

3.16.0-4-amd64

15GB
1GB

Investigador

Debian Jessie 8.1

3.16.0-4-amd64

15GB

Objeto
questionado I

Point Linux 3.2
(Agni)

3.16.0-4-amd64

8GB

Objeto
questionado II

Debian 8.1
(Jessie)

3.16.0-4-amd64

Objeto
questionado III

Mint LMDE2
(Betsy)

3.16.0-4-amd64

(Servidor HTTP)

Fonte: Elaborado pelo autor

1GB

15GB

10GB

1
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5 RESULTADOS
Dada a considerável extensão de algumas das evidências produzidas, para
melhor visibilidade e adequada manipulação, estas foram processadas
conforme sugerido no estágio 4, processo 1 do EDRM, desta forma isolando-se
as informações de efetiva relevância para este trabalho. As transcrições dos
principais arquivos processados encontram-se nos apêndices A até E, onde
são destacadas também as informações diretamente relacionadas ao processo
de preservação da evidência digital produzidas pelos dumps.
As evidências originais e completas estão disponíveis na Internet, em
https://mega.nz/#F!EwojXaKD , key: !Lew_3VS6JlhI3oE_2DIDNw .
5.1 Novos sockets/conexões abertos
Para efeito de avaliação do grau de contaminação do conteúdo da
memória, sockets e conexões são tratados e referidos neste tópico
simplesmente como conexões. Com base na Tabela 2, pode-se observar que
a contaminação da RAM em função da quantidade de novas conexões
originadas pelo processo investigativo é inexpressiva nos três cenários
estudados.
Tabela 2 – Contaminação do conteúdo da RAM por novas conexões

Cenário

Quantidade total
de conexões
verificadas na
RAM

Quantidade de
novas conexões
estabelecidas pelo
processo
3

471

3

1
2
3

Grau de contaminação
(%)

Avaliação

>1%

Aceitável

2

Fonte: Elaborado pelo autor

Embora em cada um destes cenários a análise do respectivo dump por
meio do Volatility tenha evidenciado apenas duas conexões: a primeira
(Tabelas 8,9 e 10 [1]) originada pelo próprio LiME por meio do netcat para
vazão do dump, e a segunda (Tabelas 8,9 e 10 [2]) originada pelo script
secundário (socket.sh), também por meio do netcat, para efetiva transmissão
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deste para a estação forense; a análise das strings manualmente extraídas do
conteúdo dos dumps (Figura 14 [2]) evidencia que nos cenários 1 e 2 foi
estabelecida uma terceira conexão, utilizada pelo objeto questionado para
download da ferramenta dumplime_v1.sh.

Dos dados apresentados pela

Tabela 2, é plausível assumir não ser a quantidade de conexões originadas
pelo processo investigativo fator determinante em relação a contaminação do
conteúdo da RAM.
5.2 Novos módulos carregados para a RAM
Analogamente às obras pesquisadas, também o processo para dump da
RAM proposto neste trabalho carrega um único módulo para a memória (LiME).
Por meio do destaque na Tabela 11 observa-se que este aloca apenas
18174B da RAM, valor que comparado a quantidade de memória física
disponível nas máquinas virtuais utilizadas em cada um dos três cenários
estudados (1GB), permite afirmar ser inexpressiva também a contaminação do
conteúdo da RAM proveniente da quantidade de módulos adicionais
carregados pelo processo pericial. Da Tabela 3 é possível concluir ainda que,
como a razão entre o consumo de memória alocada pelo LiME e a quantidade
de memória física total das máquinas virtuais permaneceu constante nos três
cenários implementados, o grau de contaminação da RAM em cada um destes
também é o mesmo.
Tabela 3 – Utilização de espaço de endereçamento da RAM pelo LiME

Cenário

Tamanho total do
espaço de
endereçamento da
RAM

Quantidade de
memória utilizada
pelo LiME

1
2
3

1GB

≈18,2KB

Grau de contaminação
(%)

Avaliação

>1%

aceitável

Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda em relação a quantidade de memória alocada pelo LiME apontada
na Tabela 3, cabe explicitar haver sido desconsiderada a parcela referente ao
consumo de memória pelo comando insmod, uma vez que esta parcela
representa apenas 0,2% da quantidade de memória física disponível no

44
sistema, utilizada apenas durante a carga do módulo (Tabela 18 - PID 4199).
Adicionalmente, foi estimado também se o acréscimo de um novo módulo
(LiME) aos já normalmente carregados pelo kernel na inicialização do sistema
poderia ser percentualmente relevante em relação a contaminação do
conteúdo da RAM.

Dos resultados apresentados na Tabela 4, pode ser

observado que também neste aspecto, a carga do LiME não apresenta impacto
significativo.
Tabela 4 – Estimativa de impacto da carga do LiME

Cenário

Quantidade total
de módulos
carregados na
RAM

Quantidade de
novos módulos
carregados pelo
processo

1
2
3

59

1

Grau de contaminação
(%)

Avaliação

≈1,7%

Aceitável

Fonte: Elaborado pelo autor

Das Tabelas 3 e 4 é possível concluir que, em termos estatísticos, o
impacto da carga do LiME sobre a contaminação do conteúdo da RAM é
desprezível nos dois aspectos analisados.
5.3 Comandos executados
De maneira análoga ao anteriormente apresentado, também a quantidade
de comandos executados – direta ou indiretamente ligados ao processo
investigativo, se mostrou reduzido em relação às atividades normais de um
sistema em produção (Tabelas 12,13,14 – destaques apontam os comandos
efetivamente relacionados ao processo investigativo).

Entretanto, conforme

esperado, destes dados pode ser observado também que a contaminação do
conteúdo da RAM decorrente da interação do investigador com o objeto
questionado é mais pronunciada no cenário 3 dada a execução das tarefas
secundárias necessárias ao processo investigativo, tais como: atualização de
repositórios, instalação de pacotes adicionais e a preparação do módulo,
dentre outras (Tabela 5). Ainda em relação ao cenário 3, há que se considerar
adicionalmente, a contaminação do disco rígido do objeto questionado
decorrente da execução de tais tarefas, assim afetando a preservação das
evidências neste armazenadas, potencialmente prejudicando uma posterior
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análise post-mortem. Assim sendo, embora em princípio o compromisso de
preservação da evidência digital esteja garantido, as circunstâncias que
envolvem o cenário 3 poderão tornar a aplicabilidade prática do processo
questionável se a citada contaminação do ambiente for negligenciada, uma vez
que o processo pericial deve ser garantido como um todo.

Frente a isto,

considera-se o processo proposto EM PRINCÍPIO NÃO DIRETAMENTE
APLICÁVEL no contexto do cenário 3, cabendo ao investigador avaliar a
melhor forma a proceder. Entretanto, da análise dos dados Tabela 5 é possível
observar que os resultados obtidos em relação aos cenários 1 e 2 indicam que
o grau de contaminação da RAM - resultante estritamente da execução manual
dos procedimentos investigativos, é semelhante ao obtido quando da execução
automatizada, sugerindo assim, recaírem as vantagens do uso de ferramentas
(scripts) para preservação do conteúdo da RAM em sistemas com baixa
utilização, sobre o aumento da eficiência, melhor reprodutibilidade do processo
e prevenção de excessos na interação do first responder com o objeto
questionado, especialmente, neste último caso, quando da condução do
processo investigativo em condições adversas, a exemplo da pressão
comumente exercida sobre o investigador em ambientes corporativos para que
o sistema afetado retorne a produção.
Tabela 5 – Contaminação do conteúdo da RAM pela interação com o ambiente

Cenário

Quantidade total
de comandos
apurados na RAM

1
2
3

15
11
19

Quantidade de
comandos
efetivamente
relacionados ao
processo
5
5
10

Grau de contaminação
(%)

Avaliação

Não se
aplica

Aceitável
Aceitável
Inaceitável

Fonte: Elaborado pelo autor

Cabe esclarecer por fim, que antes do início dos procedimentos
executados em cada cenário, o ambiente do objeto questionado (VM) era
sempre restaurado ao mesmo estado inicial de referência, e assim sendo, os
históricos

dos

comandos

anteriormente

executados

também

eram

reinicializados. Daí a pequena amostragem de comandos verificada e a razão
da abordagem quantitativa ser considerada como não aplicável ao contexto.
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Considerando-se, entretanto, a tendência de redução na relação entre a
quantidade de comandos executados efetivamente relacionados ao processo
investigativo e a quantidade de comandos normalmente executados em
sistemas em produção, considera-se como aceitável a aplicabilidade do
processo proposto aos cenários 1 e 2.
5.4 Novos processos criados
As Tabelas 15,16 e 17 apresentam a compilação dos processos de maior
relevância para este trabalho em execução na RAM do objeto questionado em
cada um dos três cenários estudados.

Além dos processos de controle, é

possível verificar por meio dos destaques nas referidas tabelas, os processos
criados pelos procedimentos investigativos, dos quais vale destacar: (a) as
linhas onde lê-se “nc localhost <numport>” - processos dos sockets criados
pelo LiME, (b) as linhas onde lê-se “nc 10.0.33.4 4500 -q 3” - processos para
interconexão entre os sockets do objeto questionado e a estação do
investigador, e finalmente, (c) as linhas onde lê-se “insmod ./lime-3.16.0-4amd64.ko path=tcp:<numport> format=lime” - processos de carga do LiME e a
abertura dos respectivos sockets.
Dos

dados fornecidos pela

Tabela 6, é possível observar que

independentemente do cenário abordado, os processos em execução na RAM
- estritamente relacionados aos procedimentos

investigativos, também

representam reduzida parcela do universo apurado, sugerindo em função disto,
um impacto discreto sobre o conteúdo armazenado na memória volátil.
Tabela 6 – Relação entre a quantidade de processos existentes na RAM

Cenário

Quantidade total
de processos em
execução na RAM

Quantidade de
processos
efetivamente
relacionados ao
dump

1
2
3

142
140
140

8

Grau de contaminação
(%)

Avaliação

≈5,6
≈5,7
≈5,7

Aceitável

Fonte: Elaborado pelo autor

Vale reforçar, entretanto, que dada a dinâmica do conteúdo RAM, a
quantidade de processos alheios aos criados pelos procedimentos de dump
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pode variar consideravelmente durante de operação do sistema (Princípio da
Incerteza de Heisenberg). Assim sendo, a fim de se obter baseline consistente
para avaliação do impacto destes processos no conteúdo da RAM, os
procedimentos periciais foram executados em máquinas virtuais (objeto
questionado) com instalação básica, as quais – a exemplo do tópico 5.3, eram
sempre restauradas aos respectivos estados iniciais de referência antes do
início dos testes em cada cenário, permitindo desta maneira, observar com
fidelidade a proporção entre a quantidade de processos criados pelo dump e a
quantidade de processos nativos do sistema.
Entretanto, também neste tópico, apenas a relação quantitativa entre tais
processos não é suficiente para uma avaliação adequada sendo, portanto,
considerada também a proporção entre a quantidade de memória física total16
disponível no objeto questionado e a quantidade alocada para uso pelo
processo investigativo (Tabela 7).
Tabela 7 – Relação entre o uso da RAM pelos processos investigativos

Cenário

Quantidade total
de memória física
disponível (RAM)

Quantidade total
de memória
utilizada pelo
processo
investigativo17

1
2
3

1GiB

45KiB18

Grau de contaminação
(%)

Avaliação

>1

Aceitável

Fonte: Elaborado pelo autor

Da Tabela 7 pode-se concluir que também o consumo de memória
estritamente por parte dos procedimentos investigativos é bastante reduzido,
sugerindo assim, contaminação bastante discreta do conteúdo armazenado na
RAM. A Figura 13 sintetiza os resultados das análises dos dados produzidos

16

Considera-se a quantidade total de memória física disponível no sistema com base
no fato de que evidências eventualmente existentes no espaço de endereçamento
alocado para uso pelos processos investigativos poderão vir a ser sobrescritas por
estes.
17
Válido para os três cenários, uma vez que os procedimentos são os mesmos,
mudando-se apenas a abordagem.
18
Somatória da parcela de memória compartilhada (SHR) e da parcela da memória
utilizada (RES) pelos procedimentos investigativos (tabela17 - Apêndice E).
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pelos diferentes cenários estudados, sugerindo

que o fator de maior

contaminação do ambiente, invariavelmente, recai sobre a quantidade de
novos processos originados pelas tarefas investigativas. Embora relativamente
o grau de contaminação promovido por este fator seja bem mais expressivo
que o dos demais, percentualmente, este não se mostra tão elevado.
Figura 13 – Consolidação dos resultados

Fatores de contaminação da RAM
6
5

(%)

4
3
2
1
0

Qtd. Sockets

RAM LKM

Qtd. Modulos

Qtd. Processos

RAM Processos

Cenário 1

0,42

0,3

1,7

5,6

0,3

Cenário 2

0,42

0,3

1,7

5,7

0,3

Cenário 3

0,42

0,3

1,7

5,7

0,3

Fonte: Elaborado pelo autor

Por fim, cabe destacar ainda que:
a) O processo proposto para preservação do conteúdo da RAM
implementado no cenário 1, no qual faz-se pleno uso da metodologia
proposta e da ferramenta desenvolvida, foi integralmente aplicado a três
hosts executando distribuições Linux diferentes (Quadro 3):
- Objeto Questionado I: host Point Linux 3.2 (Agni)
- Objeto Questionado II: host Debian Linux 8.1 (Jessie)
- Objeto Questionado III: host Linux LMDE2 (Betsy)
Os resultados obtidos pelos testes conduzidos nos três hosts
mostraram-se consistentes e bastante similares entre si, estando todas
as evidências geradas pelos três hosts disponíveis para download por
meio

do

link

https://mega.nz/#F!EwojXaKD

,

key:
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!Lew_3VS6JlhI3oE_2DIDNw ;
b) Embora,

por

conveniência,

o

processo

proposto

tenha

sido

integralmente implementado em ambiente virtual criado na estação
forense, ele poderá ser aplicado com diferentes abordagens, a
diferentes contextos. Por exemplo, em caso de aplicação a hosts com
grandes quantidades de RAM, talvez seja mais conveniente que os
dumps produzidos sejam armazenados no disco rígido da estação
forense, ao invés de serem gravados no disco do ambiente virtual. Ou
seja, o processo é flexível e adaptável a diferentes necessidades, desde
que respeitadas as premissas que o validaram.
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6 CONCLUSÃO
Tendo este trabalho como principal objetivo a proposição das bases de um
processo para preservação da evidência digital de alta volatilidade para fins
forenses e resposta a incidentes em hosts executando o sistema operacional
Linux, e ainda, a produção de uma ferramenta de software básica (shell script)
para automatização das tarefas repetitivas deste processo no sistema
investigado, na seção 2 (Revisão bibliográfica) foi desenvolvido o referencial
teórico inicial que garantiu a devida fundamentação científica, complementada
e aprofundada pelos subsídios oferecidos pelos trabalhos relacionados
discutidos na seção 3, tomados também como referência para posicionamento
desta pesquisa frente a outras produções na área de conhecimento estudada.
O desenvolvimento proposto para o trabalho (seção 4) considerou as
principais circunstâncias e desafios enfrentados em situações reais pelo first
responder, propondo soluções e procedimentos devidamente alinhados com a
fundamentação teórica e jurídica necessárias a confiabilidade e licitude dos
resultados obtidos, ressaltando-se em relação a este último, o emprego da
metodologia de referência proposta pelo EDRM e não a aplicação textual dos
dispositivos legais, o que garante ao processo proposto aplicabilidade geral,
sem vínculos nem dependência direta das disposições legais. Ainda na seção
4 (Proposta) é discutido em detalhes o ambiente considerado para avaliação do
processo proposto e da ferramenta desenvolvida.
Da análise dos resultados apresentados e discutidos na seção 5
(Resultados), foi possível VALIDAR o processo e o uso do dump da RAM via
software como meio de preservação da evidência digital de alta volatilidade. A
concepção do processo, bem como a definição dos parâmetros a serem
coletados foram direcionados, dentre outros princípios aplicáveis, com base na
ORDEM DE VOLATILIDADE, PRINCÍPIO DA INCERTEZA DE HEISENBERG
e PRINCÍPIO DA TROCA DE LOCARD, cabendo salientar que, embora alguns
resultados obtidos possam sugerir que quanto maior a disponibilidade de
memória RAM no sistema analisado, inversamente proporcional será o grau de
contaminação de seu conteúdo, tal hipótese deve ser avaliada com o devido
cuidado pelo investigador, podendo mostrar-se insatisfatória aos objetivos da
investigação em função do contexto trabalhado. Tome-se como exemplo a
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avaliação estritamente estatística da relação entre a quantidade de novos
processos criados pelos procedimentos investigativos, e a quantidade total de
processos em execução no objeto questionado em decorrência de seu regime
de utilização. Embora esta relação possa sugerir um grau de contaminação
bastante discreto, sob o ponto de vista forense, as informações eventualmente
sobrescritas pelo processo de preservação (tasks) talvez viessem se mostrar
mais relevantes à investigação do que a relação meramente quantitativa
(estatística) entre os parâmetros avaliados.
Logo, a condução dos trabalhos e a interpretação dos resultados deverá
ser feita com ótica alinhada aos objetivos e necessidades da investigação, e
não a outros fatores diversos. No decorrer da pesquisa e da implementação
prática dos conceitos e princípios estudados, outros pontos abordados também
se mostraram consideravelmente relevantes ao contexto.

A consistência e

similaridade dos resultados obtidos ao se aplicar o processo proposto a três
distribuições Linux diferentes, executando a mesma versão de kernel, permitiu
confirmar que a produção e utilização dos módulos carregáveis pelo kernel
(LKM) - de forma geral e não apenas em relação ao LiME, ESTÃO
RELACIONADAS

AO

KERNEL

EM EXECUÇÃO

NO

SISTEMA

INVESTIGAÇÃO e não propriamente a distribuição adotada.

SOB

Entretanto,

recomenda-se que quando da identificação do kernel, também a distribuição
utilizada seja devidamente identificada, garantindo-se assim a reprodução fiel
do ambiente investigado, necessária, dentre outras razões, à criação dos perfis
utilizados pelo Volatility 19 para análise dos dumps produzidos.

Outro ponto

relevante e merecedor da devida atenção, recai sobre o fato de que a
adequada preservação do conteúdo da RAM, em relação às conexões ativas e
aos processos a estas relacionados, pressupõe que o cabo da rede venha a
ser desconectado do objeto questionado quando do início do processo
investigativo.
Entretanto, em termos práticos caberá ao investigador avaliar caso a caso
se tal procedimento é realmente apropriado em função das circunstâncias que
cercam o incidente e a condução dos trabalhos periciais. A remoção deste

19

Documentação disponível em:
https://github.com/volatilityfoundation/volatility/wiki/Linux
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cabo interromperá a comunicação com a rede implicando no imediato
congelamento de todas as sessões mantidas pelo TCP/IP, possibilitando assim
que estas sessões e as conexões de rede ativas sejam adequadamente
preservadas; em princípio, impedindo ainda o uso de técnicas antiforenses por
parte do atacante.
Todavia, isto também poderia levar à perda de relevantes evidências
relacionadas ao serviço de rede, dentre outras: os endereços IP do próprio
host, do default gateway e dos servidores DNS utilizados pelo objeto
questionado quando atribuídos via DHCP, desta forma dificultando também a
comprovação de uma eventual subversão dos serviços de rede, por exemplo,
por meio da divulgação de gateways e servidores DNS ilegítimos,
comportamento característico de diferentes ataques que objetivam o “roubo” de
informações e credenciais de usuário.
Entretanto, talvez a consequência de maior impacto decorrente da perda
de comunicação com a rede recaia sobre a escolha do novo local para
armazenamento dos dumps. Sob tais circunstâncias, o investigador terá de
elencar e avaliar as potenciais alternativas disponíveis, bem como, os
diferentes graus de contaminação impostos ao objeto questionado como um
todo.

Embora o assunto seja de notória relevância para os processos

investigativos em sua total extensão, apenas uma obra discutiu efetivamente o
tema (JONES; ETZKORN, 2016).
Por fim cabe reforçar que, conforme já anteriormente mencionado, apesar
de neste trabalho o processo para preservação da evidência digital haver sido
implementado e conduzido totalmente em ambiente virtual, não há qualquer
impedimento em relação a sua IMPLEMENTAÇÃO EM AMBIENTE REAL,
sendo necessário apenas, que o investigador proceda às adaptações
necessárias ao novo contexto, observando as premissas que delinearam o
processo, discutidas ao longo deste trabalho.
6.1 Contribuições deste trabalho
Tem-se como principais contribuições oferecidas por este trabalho à área
de conhecimento escolhida:


Produção de material técnico resultante da consolidação e refinamento
de referencial teórico consistente, mesclando a abordagem técnica à
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processual em área de conhecimento pouco explorada por produções
científicas nacionais;


A apresentação e aplicação prática de modelo de referência sólido e
consagrado (EDRM), cuja ênfase em processos promove o alinhamento
entre as disposições legais e o ambiente corporativo, garantindo assim,
a licitude a validade da evidência digital coletada;



Fomento das discussões sobre a necessidade de reprodutibilidade do
processo investigativo e relevância do local de armazenamento da
evidência digital;



Formalização de das bases para processo investigativo especificamente
dirigido a sistemas Linux in vivo;



Disponibilização de ferramenta básica para automatização das tarefas
repetitivas do processo investigativo baseada em shell script, portanto,
apta a uso imediato em qualquer distribuição Linux que disponha do
bash como shell, sem necessidade de instalação de pacotes adicionais.

6.2 Limitações deste trabalho
O desenvolvimento do referencial teórico e implementação do
experimento evidenciaram como limitações do escopo deste trabalho:


Embora o dump da RAM tivesse sido feito com sucesso e rapidez
dentro dos cenários estudados, faz-se necessário avaliar também,
se o desempenho do processo proposto é aceitável quando da
aplicação em sistemas com altas quantidades de memória física
(RAM) e baixa expectativa de downtime;



Não foi possível verificar de forma confiável se o LiME apresenta
limitações em relação a quantidade de memória com a qual
consegue trabalhar adequadamente, o que poderá dificultar o
desenvolvimento de processos para investigação de incidentes de
segurança em grandes servidores;



Nos experimentos, os dumps foram armazenados remotamente
(estação do investigador), valendo-se para tal do netcat, o qual
mostrou-se bastante prático e aceitável no contexto. Entretanto este
não constitui uma opção adequada para execução do procedimento
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em condições reais, uma vez que os dados são transmitidos sem a
devida proteção da criptografia;


Faz-se

necessário

discutir

mais

profundamente

a

questão

relacionada ao armazenamento remoto do dump no sentido de que,
em princípio, a necessidade de preservação do ambiente requer que
o cabo de rede do objeto questionado seja removido antes do início
dos procedimentos periciais;


Os mecanismos para validação dos inputs dos usuários nas
ferramentas criadas (shell scripts) ainda são limitados para efetiva
utilização em produção.

6.3 Trabalhos futuros
Frente ao exposto, sugere-se a título de trabalhos futuros, para melhoria
e aperfeiçoamento do até aqui desenvolvido:


O estabelecimento da comunicação entre o objeto questionado e a
estação forense unicamente via SSH, considerando-se que como o
servidor SSH não é implementado por padrão em todas as
distribuições Linux, que este deverá seja executado na estação
forense;



Abordagem mais aprofundada do EDRM, a fim de garantir aos
processos investigativos maior alinhamento e ampla aplicabilidade
ao ambiente corporativo;



Avaliar com a devida profundidade o impacto causado pelo tipo de
armazenamento escolhido para o dump sobre a preservação da
evidência digital e sobre o processo pericial como um todo, frente a
necessidade de posterior análise post-mortem;



Aperfeiçoamento das ferramentas criadas (shell scripts) para melhor
interação com o usuário;



Extensão do escopo original para contemplar também sistemas
Windows;



Extensão do escopo original, contemplando também arquivos de
hibernação e swap (memória virtual) mesclando técnicas periciais in
vivo e post-mortem.
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GLOSSÁRIO
backdoor

Recurso utilizado por malwares para manutenção do
acesso remoto a um sistema, ou rede de computadores,
comprometido(s).

dump

No contexto desta pesquisa, dump refere-se ao arquivo
gerado pelo despejo e gravação do conteúdo da memória
física (RAM), representando a imagem forense desta.
Processo
de
identificação,
preservação,
coleta,
processamento, pesquisa, revisão e produção de
informações armazenadas eletronicamente que possam
ser relevantes para uma questão civil, criminal ou
regulatória.

e-discovery

Espaço de
Endereçamento

Intervalo de endereços de memória que um processo
pode acessar.

Hypervisor

Camada de software entre o hardware e o sistema
operacional, responsável por fornecer ao sistema
operacional visitante a abstração da máquina virtual.

Kernel mode

Modo no qual o sistema operacional tem acesso completo
a todo o hardware e pode executar qualquer instrução que
a máquina seja capaz de executar.

SCP

Meio para transmissão segura de arquivos via rede, com
base no SSH.
No contexto da virtualização, o snapshot é uma forma de
preservação do estado corrente da máquina virtual,
oferecendo um ponto de retorno ao estado preservado,
após alterações de qualquer natureza no sistema.

snapshot

Trap

Interrupção gerada por software causada por um erro ou
por uma solicitação específica de um programa de usuário
que um serviço do sistema operacional seja executado.

User mode

Modo no qual o sistema computacional executa
aplicativos de usuário, tendo disponível apenas um
subconjunto de instruções da máquina.
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APÊNDICE A – COMPILAÇÃO DOS SOCKETS DE REDE
Nome do arquivo:
Registros:
Arquivo original:
Registros:
Observações:

connections1.txt
17
v_netstat1.txt
471
Filtragem das conexões ativas na RAM, processo do dump
automatizado, compilação remota do LKM e download para o objeto
questionado a partir da estação forense (cenário 1)

Tabela 8 – Compilação dos sockets evidenciados - Cenário 1
SOURCE
ADDR
PORT
!-- muitas linhas omitidas
TCP
::1
34762
TCP
127.0.0.1
25
TCP
::1
25
TCP
::1
631
TCP
127.0.0.1
631
TCP
0.0.0.0
0
TCP
::
80
TCP
0.0.0.0
0
TCP
::
80
TCP
0.0.0.0
0
TCP
::
80
TCP
0.0.0.0
22
TCP
::
22
TCP
10.0.33.5
22
TCP
10.0.33.5
22
TCP
127.0.0.1
33832
TCP
10.0.33.5
48727
Fonte: Elaborado pelo autor
Prot. L4

DESTINATION
ADDR
PORT
::1
0.0.0.0
::
::
0.0.0.0
0.0.0.0
::
0.0.0.0
::
0.0.0.0
::
0.0.0.0
::
10.0.33.7
10.0.33.7
127.0.0.1
10.0.33.4

0
0
88
0
43032
0
0
0
0
0
0
0
20696
51224
51224
0
0

STATUS

CMD/PID

CLOSE_WAIT
LISTEN
LISTEN
LISTEN
LISTEN
CLOSE
LISTEN
CLOSE
LISTEN
CLOSE
LISTEN
LISTEN
LISTEN
ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED
ESTABLISHED

cups-browsed/432
exim4/678
exim4/678
cupsd/1131
cupsd/1131
apache2/3265
apache2/3265
apache2/3268
apache2/3268
apache2/3269
apache2/3269
sshd/3491
sshd/3491
sshd/3743
sshd/3748
nc/3790
[1]
nc/3791
[2]
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Nome do arquivo:
Registros:
Arquivo original:
Registros:
Observações:

Connections2.txt
17
v_netstat1.txt
471
Filtragem das conexões ativas na RAM, processo do dump realizado
manualmente no objeto questionado, com compilação do LKM na
estação forense e posterior download para o objeto questionado
(cenário 2)

Tabela 9 – Compilação dos sockets evidenciados - Cenário 2
SOURCE
DESTINATION
Prot. L4
STATUS
ADDR
PORT
ADDR
PORT
!-- muitas linhas omitidas
TCP
::1
34762 ::1
0
CLOSE_WAIT
TCP
127.0.0.1
25
0.0.0.0
0
LISTEN
TCP
::1
25
::
88
LISTEN
TCP
::1
631 ::
0
LISTEN
TCP
127.0.0.1
631 0.0.0.0
43032 LISTEN
TCP
0.0.0.0
0
0.0.0.0
0
CLOSE
TCP
::
80
::
0
LISTEN
TCP
0.0.0.0
0
0.0.0.0
0
CLOSE
TCP
::
80
::
0
LISTEN
TCP
0.0.0.0
0
0.0.0.0
0
CLOSE
TCP
::
80
::
0
LISTEN
TCP
0.0.0.0
22
0.0.0.0
0
LISTEN
TCP
::
22
::
20696 LISTEN
TCP
10.0.33.5
22
10.0.33.7 51224 ESTABLISHED
TCP
10.0.33.5
22
10.0.33.7 51224 ESTABLISHED
TCP
127.0.0.1
58612 127.0.0.1
0
ESTABLISHED
TCP
10.0.33.5
48726 10.0.33.4
0
ESTABLISHED
Fonte: Elaborado pelo autor

CMD/PID
cups-browsed/432
exim4/678
exim4/678
cupsd/1131
cupsd/1131
apache2/3265
apache2/3265
apache2/3268
apache2/3268
apache2/3269
apache2/3269
sshd/3491
sshd/3491
sshd/3747
sshd/3752
nc/3776
[1]
nc/3777
[2]
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Nome do arquivo:
Registros:
Arquivo original:
Registros:

Observações:

Connections3.txt
17
v_netstat1.txt
471
Filtragem das conexões ativas na RAM, processo do dump realizado
manualmente no objeto questionado, incluindo download do módulo
(Internet) e compilação LKM no próprio objeto questionado. lnclui
instalação
de
pacotes
adicionais
com
armazenamento
permanecendo na estação forense, com dump transferido via rede
(cenário 3).

Tabela 10 – Compilação dos sockets evidenciados - Cenário 3
SOURCE
DESTINATION
Prot. L4
STATUS
ADDR
PORT
ADDR
PORT
!-- muitas linhas omitidas
TCP
::1
34762 ::1
0
CLOSE_WAIT
TCP
127.0.0.1
25
0.0.0.0
0
LISTEN
TCP
::1
25
::
88
LISTEN
TCP
::1
631 ::
0
LISTEN
TCP
127.0.0.1
631 0.0.0.0
43032 LISTEN
TCP
0.0.0.0
0
0.0.0.0
0
CLOSE
TCP
::
80
::
0
LISTEN
TCP
0.0.0.0
0
0.0.0.0
0
CLOSE
TCP
::
80
::
0
LISTEN
TCP
0.0.0.0
0
0.0.0.0
0
CLOSE
TCP
::
80
::
0
LISTEN
TCP
0.0.0.0
22
0.0.0.0
0
LISTEN
TCP
::
22
::
20696 LISTEN
TCP
10.0.33.5
22
10.0.33.7 51224 ESTABLISHED
TCP
10.0.33.5
22
10.0.33.7 51224 ESTABLISHED
TCP
127.0.0.1
58627 127.0.0.1
0
ESTABLISHED
TCP
10.0.33.5
48741 10.0.33.4
0
ESTABLISHED
Fonte: Elaborado pelo autor

CMD/PID
cups-browsed/432
exim4/678
exim4/678
cupsd/1131
cupsd/1131
apache2/3265
apache2/3265
apache2/3268
apache2/3268
apache2/3269
apache2/3269
sshd/3491
sshd/3491
sshd/3742
sshd/3747
nc/4204
[1]
nc/4205
[2]
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Complemento: Extração de strings do dump - Cenário 1
Figura 14 – Extração do socket SCP para download do LKM

[1]

[2]

Fonte: Elaborado pelo autor
[1] – Socket para upload do dump para estação forense
[2] – Conexão SCP para download da ferramenta para automatização do
processo
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APÊNDICE B – COMPILAÇÃO DOS MÓDULOS RESIDENTES NA RAM
Arquivos originais:
Total de registros:
Observações:

v_lsmod1.txt , v_lsmod2.txt , v_lsmod3.txt
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Conteúdo idêntico nos arquivos extraídos nos três cenários

Tabela 11 – Compilação dos sockets evidenciados
offset
module
size
ffffffffa02a2020 lime
ffffffffa038fea0 cfg80211
ffffffffa02923e0 rfkill
ffffffffa0330080 joydev
ffffffffa0322180 crc32_pclmul
ffffffffa032a160 serio_raw
ffffffffa031a2e0 aesni_intel
ffffffffa02f7120 aes_x86_64
ffffffffa02f1080 lrw
ffffffffa02ec000 gf128mul
ffffffffa02e7020 glue_helper
ffffffffa02e2000 ablk_helper
ffffffffa02c9080 cryptd
ffffffffa02c40c0 pcspkr
ffffffffa02bb2e0 i2c_piix4
ffffffffa02d8280 i2c_core
ffffffffa02b4080 evdev
ffffffffa0137860 battery
ffffffffa0275420 ac
ffffffffa029dac0 processor
ffffffffa028a1a0 fuse
ffffffffa02702a0 parport_pc
ffffffffa01c0200 ppdev
ffffffffa02680a0 lp
ffffffffa02623a0 parport
ffffffffa01325c0 autofs4
ffffffffa024e960 ext4
!—várias linhas omitidas

18174
405538
18867
17063
12915
12849
151423
16719
12757
12970
12695
12572
14516
12595
20864
46012
17445
13356
12715
28221
83350
26300
16782
17074
35749
35529
473801

ffffffffa00f3080 mbcache
ffffffffa01e1660 jbd2
ffffffffa01a0060 sg
ffffffffa0058b40 usbcore
ffffffffa002a000 usb_common
ffffffffa001bbe0 e1000
Fonte: Elaborado pelo autor

17171
82514
29973
195468
12440
122545
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APÊNDICE C – HISTÓRICO DE COMANDOS
Arquivos originais:
Registros:
Observações:

v_bash1.txt ; v_bash1.txt
15 ; 11
Registros dos comandos executados no objeto questionado, obtidos
por meio da análise dos dumps da RAM nos cenário 1 e 2.

Tabela 12 – Comandos executados no objeto questionado – Cenário 1
PID NAME
CMD TIME
COMMAND
30/03/2018
16:17
982 bash
iptraf
30/03/2018 16:17 su -c iptraf
982 bash
30/03/2018 16:18 nmon
3563 bash
30/03/2018 16:19 nmon
3581 bash
30/03/2018 16:31 ls
3731 bash
30/03/2018 16:31 su 3731 bash
30/03/2018 16:32 hostname -I
3731 bash
30/03/2018 16:33 su 3731 bash
30/03/2018 16:32 ps aux
3749 bash
30/03/2018 16:32 pgrep iptraf
3749 bash
30/03/2018 16:33 scp root@10.0.33.4:~/Forensics/scripts/dumplime* .
3757 bash
30/03/2018 16:35 bash dumplime_v1.sh
3757 bash
30/03/2018 16:35 ls
3781 bash
30/03/2018 16:35 su 3781 bash
30/03/2018 16:36 ./socket.sh
3785 bash
Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 13 – Comandos executados no objeto questionado – Cenário 2
PID NAME
CMD TIME
COMMAND
30/03/2018 16:17 iptraf
982 bash
30/03/2018 16:17 su -c iptraf
982 bash
30/03/2018 16:18 nmon
3563 bash
30/03/2018 16:19 nmon
3581 bash
30/03/2018 16:31 ls
3731 bash
30/03/2018 16:31 su 3731 bash
30/03/2018 16:33 scp root@10.0.33.4:~/Forensics/LiME/lime* .
3743 bash
insmod ./lime-3.16.0-4-amd64.ko "path=tcp:4545
3743 bash
30/03/2018 16:36
format=lime"
30/03/2018
16:36
3768 bash
ls
30/03/2018
16:36
3768 bash
su 30/03/2018
16:37
3772 bash
nc localhost 4545 | nc 10.0.33.4 4500 -q 3
Fonte: Elaborado pelo autor
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Arquivo original:
Registros:
Observações:

v_bash3.txt
19
Arquivo com o registro dos comandos executados no objeto
questionado, obtido por meio da análise do dump da RAM produzido
no cenário3.

Tabela 14 – Comandos executados no objeto questionado – Cenário 3
PID NAME
CMD TIME
COMMAND
982 bash 30/03/2018 16:17 iptraf
982 bash 30/03/2018 16:17 su -c iptraf
3563 bash 30/03/2018 16:18 nmon
3581 bash 30/03/2018 16:19 nmon
3731 bash 30/03/2018 16:31 ls
3731 bash 30/03/2018 16:31 su 3748 bash 30/03/2018 16:32 ls -l
3748 bash 30/03/2018 16:32 w
3748 bash 30/03/2018 16:32 ps aux
wget
3757 bash 30/03/2018 16:34
https://github.com/504ensicsLabs/LiME/archive/master.zip
3757 bash 30/03/2018 16:34 unzip master.zip
3757 bash 30/03/2018 16:34 cd LiME-master/src
3757 bash 30/03/2018 16:34 dpkg -l | grep -i build-essential
3757

bash

3757

bash

30/03/2018 16:35

apt-get update && apt-get install -y build-essential linuxheaders-$(uname -r)

30/03/2018 16:36 make
insmod ./lime-3.16.0-4-amd64.ko "path=tcp:4545
3757 bash 30/03/2018 16:38
format=lime"
4196 bash 30/03/2018 16:38 ls
4196 bash 30/03/2018 16:38 su 4200 bash 30/03/2018 16:38 nc localhost 4545 | nc 10.0.33.4 4500 -q 3
Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE D – PROCESSOS RESIDENTES NA RAM
Arquivo original:
Registros:
Observações:

v_psaux1.txt
141
Arquivo com registro parcial dos processos em execução no objeto
questionado, obtido por meio da análise do dump da RAM
produzido no cenário 1.

Tabela 15 – Processos em execução no objeto questionado – Cenário 1
PID
UID
GID
Arguments
!—várias linhas omitidas
3554
1000
0
su -c iptraf
iptraf
[processo de controle]
3555
0
0
3563
1000
1000 bash
[processo de controle]
3566
1000
1000 nmon
3581
1000
1000 bash
[processo de controle]
3591
1000
1000 nmon
3647
0
0
[kworker/0:1]
3731
1000
1000 bash
3741
0
0
[kworker/0:2]
3743
0
0
sshd: sshuser [priv]
3745
1001
1001 /lib/systemd/systemd --user
3746
1001
1001 (sd-pam)
[processo de controle]
3748
1001
1001 sshd: sshuser@pts/4
3749
1001
1001 -bash
3756
1000
0
su 3757
0
0
-su
3767
0
0
bash dumplime_v1.sh
3779
0
0
insmod ./lime-3.16.0-4-amd64.ko path=tcp:48484 format=lime
3781
1000
1000 bash
3784
1000
0
su 3785
0
0
-su
3789
0
0
-su
3790
0
0
nc localhost 48484
3791
0
0
nc 10.0.33.4 4500 -q 3
Fonte: Elaborado pelo autor
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Arquivo original:
Registros:
Observações:

v_psaux2.txt
139
Arquivo com registro parcial dos processos em execução no objeto
questionado, obtido por meio da análise do dump da RAM
produzido no cenário 2.

Tabela 16 – Processos em execução no objeto questionado – Cenário 2
PID
UID
GID
Arguments
!-- várias linhas omitidas
3554
1000
0
su -c iptraf
3555
0
0
iptraf
[processo de controle]
3563
1000
1000 bash
3566
1000
1000 nmon
[processo de controle]
3581
1000
1000 bash
3591
1000
1000 nmon
[processo de controle]
3731
1000
1000 bash
3741
0
0
[kworker/0:2]
3742
1000
0
su 3743
0
0
-su
3747
0
0
sshd: sshuser [priv]
3749
1001
1001 /lib/systemd/systemd --user
3750
1001
1001 (sd-pam)
3752
1001
1001 sshd: sshuser@pts/4
[processo de controle]
3753
1001
1001 -bash
insmod ./lime-3.16.0-4-amd64.ko path=tcp:4545
3766
0
0
format=lime
3768
1000
1000 bash
3771
1000
0
su 3772
0
0
-su
3776
0
0
nc localhost 4545
3777
0
0
nc 10.0.33.4 4500 -q 3
Fonte: Elaborado pelo autor
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Arquivo original:
Registros:
Observações:

v_psaux3.txt
139
Arquivo com registro parcial dos processos em execução no objeto
questionado, obtido por meio da análise do dump da RAM
produzido cenário 3.

Tabela 17 – Processos em execução no objeto questionado – Cenário 3
PID
UID
GID
Arguments
!-- várias linhas omitidas
3554
1000
0
su -c iptraf
3555
0
0
iptraf
[processo de controle]
3563
1000
1000 bash
3566
1000
1000 nmon
[processo de controle]
3581
1000
1000 bash
3591
1000
1000 nmon
[processo de controle]
3731
1000
1000 bash
3741
0
0
[kworker/0:2]
3742
0
0
sshd: sshuser [priv]
3744
1001
1001 /lib/systemd/systemd --user
3745
1001
1001 (sd-pam)
3747
1001
1001 sshd: sshuser@pts/4
[processo de controle]
3748
1001
1001 -bash
3754
1000
1000 top -b -d2
3755
1000
0
su 3756
0
0
-su
4197
0
0
[kworker/0:1]
insmod ./lime-3.16.0-4-amd64.ko path=tcp:4545
4199
0
0
format=lime
4201
1000
1000 bash
4204
1000
0
su 4205
0
0
-su
4218
0
0
nc localhost 4545
4219
0
0
nc 10.0.33.4 4500 -q 3
Fonte: Elaborado pelo autor
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APÊNDICE E – USO DA RAM PELOS PROCEDIMENTOS PERICIAIS
Arquivo original:
Registros:
Observações:

top.txt
--Arquivo de referência gerado no cenário 3 para aferição da
quantidade de memória utilizada pelos processos em execução.

Tabela 18 – Dados dos processos em execução – Cenário 3
PID
3755
3756
4199
4201
4204
4205
4218
4219

USER PR
VIRT
root
20
56952
root
20
21864
root
20
4368
user1 20
21876
root
20
56952
root
20
21864
root
20
6328
root
20
6328
Totais
≈200kB
Fonte: Elaborado pelo autor

RES
3452
3804
1612
3812
3424
3792
1640
1652
≈24kB

SHR
3304
3304
1516
3308
2976
3300
1520
1528
≈21kB

S
S
S
S
S
S
S
S
S

%CPU
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,9
4,9

%MEM
0,3
0,4
0,2
0,4
0,3
0,4
0,2
0,2

CMD
su
bash
insmod
bash
su
bash
nc
nc
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APÊNDICE F – FERRAMENTA PARA AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO
1 Descrição geral
Para automatização das tarefas repetitivas do processo proposto para
preservação da evidência digital de alta volatilidade em hosts Linux, uma
ferramenta composta por dois shell scripts foi desenvolvida.

Embora uma

linguagem simples quando comparada a outras de alto nível como o Python, a
opção pelo shell script é justificada por ser este nativo do Linux, assim
dispensando a instalação de softwares adicionais, eventualmente necessários
quando da opção por outras linguagens.

O ambiente de trabalho a ser

implementado na estação forense, incluindo os repositórios para download do
módulo, para download dos scripts e para armazenamento dos dumps
produzidos, é automaticamente implementado por meio da descompactação do
pacote forensicRAM.tar.gz20 em ambiente real ou virtual, com privilégios de root
e diretamente no diretório de trabalho deste.
Dois shell scripts a serem executados 21 tendo-se o bash como shell
compõem a ferramenta:
a) analysis_v1.sh: a ser executado na estação do investigador;
b) dumplime_v1.sh: a ser executado no objeto questionado.
Embora o primeiro conte com funções que extrapolem os objetivos deste
trabalho, implementadas de forma básica com intuito de aumentar a
produtividade do investigador quando da análise e certificação dos dumps
(Figura 15), em estrito alinhamento com o escopo desta pesquisa, este script
tem como objetivos a criação e o encerramento do socket criado na estação
forense, necessário ao recebimento do dump do conteúdo da RAM a ser
transmitido pelo objeto questionado. A opção 1 do menu (Figura 15) verifica se
os pacotes adicionais necessários à produção do módulo (LKM) e criação dos
perfis a serem utilizados pelo Volatility já se encontram instalados na estação
forense, instalando-os caso necessário. Vale ressaltar que inicialmente optouse por compilar e depositar manualmente o LKM no diretório LiME, dada a

20
21

Disponível em: <https://mega.nz/#F!EwojXaKD> , key: !Lew_3VS6JlhI3oE_2DIDNw .
Necessário privilégios de root.
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simplicidade de tais tarefas e a despreocupação em relação à interação com o
ambiente. A opção 2 do menu automatiza a criação dos perfis utilizados pelo
Volatility para análise dos dumps e extração das evidências desejadas.

A

opção 3 lista os nomes exatos dos perfis disponíveis para o Volatility, sendo
estes utilizados para seleção do perfil a ser efetivamente empregado para
análise de cada dump. A opção 4, ainda da Figura 15, é a responsável pelo
gerenciamento do socket anteriormente referido, e a opção 5 analisa
automaticamente o dump especificado, segundo as premissas postuladas pela
fundamentação teórica e trabalhos relacionados, a saber:


Lista de sockets (conexões) ativos;



Lista de comados executados;



Lista de processos (ativos e remanescentes);



Lista de módulos carregados.

Vale enfatizar ser possível a obtenção de diversos outros tipos de
evidências, entretanto, optou-se por limitar a prova do conceito às mais
destacadamente apontadas pelo referencial teórico e pelos trabalhos
relacionados, enfatizando-se o trabalho de Hausknecht, Foit e Buric (2015) e a
tópicos abordados pela Ordem de Volatilidade.
Figura 15 – Menu principal do script analysis_v1.sh

Fonte: Elaborado pelo autor
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O script analysis_v1.sh se encarrega ainda de (a) nomear os dumps
conforme identificador fornecido pelo investigador, (b) criar os respectivos
diretórios para armazenamento e (c) certificar os dumps por meio da extração
de dois hashes distintos: um MD5 e o outro SHA1, os quais são gravados em
arquivo texto armazenado no mesmo diretório que o respectivo dump. A Figura
16 ilustra a tela exibida na estação forense após criado o socket para
recebimento do dump.
Figura 16 – Dados para criação do socket no objeto questionado

Fonte: Elaborado pelo autor

As informações exibidas na referida figura são utilizadas pela conexão a
ser originada pelo objeto questionado. A Figura 17 exemplifica a estrutura de
diretórios criada pela ferramenta na estação forense durante os experimentos.
Figura 17 – Estrutura de diretórios na estação forense

Fonte: Elaborado pelo autor
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Vale reforçar que nesta estrutura cada diretório é nomeado com o mesmo
identificador do respectivo dump. Na estrutura da Figura 17, todos os diretórios
cujos nomes se iniciam com o prefixo dp são repositórios dos dumps de cada
uma das distribuições utilizadas como objetos questionados durante os
experimentos: (a) Point Linux 3.2 (Agni), (b) Debian Linux 8.1 (Jessie) e (c)
Linux Mint LMDE2 (Betsy). Conforme descrito na seção 4 (Proposta), no objeto
questionado - independentemente da distribuição e do cenário considerados,
foram criados os mesmos processos de controle, tomados como referências
quando da análise e extração de evidências dos dumps. A Figura 18 ilustra o
desktop do host Betsy, a partir do qual podem ser observados os terminais
destes processos de controle.
Figura 18 – Processos de controle (host Betsy)

[1]

[3]

[2]

[4]

Fonte: Elaborado pelo autor

Por meio do destaque [1] da referida figura, é possível observar o terminal
aberto

para

uso

pelo

investigador

para

interação

com

o

sistema:

essencialmente dedicado ao download e execução do script do lado do objeto
questionado (dumplime_v1.sh) – observe-se não ser este um dos processos de
controle.
O destaque [2] mostra a ferramenta IPTraf em execução para
monitoramento das conexões estabelecidas com o host. Ainda na Figura 18,
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podem ser observadas por meio dos destaques [3] e [4] as diferentes
instâncias da ferramenta nmon.

No destaque [3] é possível observar o

monitoramento em tempo real dos processos em execução no host, tendo-se
no destaque [4] duas diferentes informações: no painel superior (Memory Stats)
o estado atual da memória física (RAM) e no painel inferior (Virtual Memory), o
estado atual da memória virtual.
Vale destacar ser este o estado inicial - preservado por meio de snapshot,
ao qual as máquinas virtuais utilizadas como objeto questionado eram
retornadas antecedendo o início do experimento em cada um dos diferentes
cenários estudados, garantindo desta forma, o desenvolvimento dos trabalhos
sempre sob as mesmas condições. O script dumplime_v1.sh é o responsável
pela automatização das tarefas repetitivas do processo investigativo no lado do
objeto questionado (Figura 19).
Figura 19 – Tela script dumplime_v1.sh

[1]
[2]
[3]

Nova aba para
execução do script
secundário socket.sh

[4]

[6]

[5]

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir do diretório do root no objeto questionado, o investigador deverá
baixar a ferramenta dumplime_v1.sh - via SSH, disponível no diretório scripts
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na estação forense. Da Figura 19 pode ser observado que ao ser executada,
esta ferramenta prontamente identifica a distribuição e kernel em execução no
objeto questionado (Figura 19-1), permitindo assim, que o investigador
confirme a informação inicialmente apurada para criação do ambiente virtual
necessário a preparação do módulo (estação forense).

Em seguida, a

ferramenta solicita ao investigador que forneça o endereço IP e porta de
destino na estação forense a serem utilizados pela conexão responsável pela
transferência do dump (Figura 19-2).

Enquanto o dump não houver sido

finalizado, tais informações poderão ser verificadas a qualquer momento na
estação forense (Figura 16). O investigador deverá então definir como o
módulo será obtido, podendo optar entre baixá-lo já pronto a partir da estação
forense ou baixá-lo sem preparação diretamente da Internet (Figura 19-3).
Caso escolha a opção 1, a ferramenta automaticamente se encarregará do
download do LiME a partir da estação forense, bem como, de sua carga para a
RAM. Caso decida pela opção 2 (Figura 19-3), o pacote do LiME (master.zip)
será automaticamente baixado da Internet e o LKM preparado no próprio objeto
questionado (Figura 19-4) antes de ser carregado par a RAM, o que implica
ainda na descompactação e compilação do pacote master.zip e na eventual
instalação de pacotes adicionais do sistema operacional. Independentemente
da forma de obtenção do módulo, estando este disponível no objeto
questionado, a ferramenta (dumplime_v1.sh) automaticamente criará na
sequência, o script secundário (socket.sh). Ao ser oportunamente executado
pelo investigador, este script (Figura 19-5) estabelecerá a conexão entre o
objeto questionado e a estação forense, assim, automaticamente iniciando o
dump da RAM do objeto questionado.

Este script secundário (socket.sh)

poderá ser disparado pelo investigador iniciando uma nova sessão como root a
partir de uma segunda aba (Figura 19-6) aberta no terminal onde o script
dumplime_v1.sh encontra-se em execução. Ressalta-se que dado o alto grau
de contaminação do disco rígido do objeto questionado, característico da opção
2, a viabilidade de aplicação desta a cenários reais deverá ser cuidadosamente
avaliada pelo investigador. Observe-se ainda, que embora este trabalho tenha
sido desenvolvido com base em ambientes Debian, os scripts que compõem a
ferramenta desenvolvida poderão ser executados em qualquer distribuição que
tenha o bash instalado, embora adaptações no código sejam necessárias caso
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a ferramenta venha a ser utilizada para também instalação dos pacotes
adicionais necessários à compilação do LiME.
2 Listagem do código – Ferramenta dumplime_v1.sh
Quadro 4a – dumplime_v1.sh
#!/bin/bash
#
#variaveis
menubar="***************************************************************************"
portlocalhost=48484
url="https://github.com/504ensicsLabs/LiME/archive/master.zip"
#
pkg[0]="build-essential"
pkg[1]="linux-headers-$(uname -r)"
pkg[2]="unzip"
#
std="\033[0m"
red="\033[1;31m"
whi="\033[1;37m"
yel="\033[1;33m"
cyan="\033[1;36m"
#
clearLiME(){
lsmod | grep lime > /dev/null && rmmod -f lime
if [ -e /tmp/master.zip ]; then rm /tmp/master.zip ; fi
if [ -d /tmp/LiME-master ]; then rm -rf /tmp/LiME-master ; fi
if [ -e /tmp/lime*.ko ]; then rm /tmp/lime*.ko ; fi
}
#
kocompile(){
echo -e "\t $whi * Compilando o kernel module $std"
if [ $(pwd) != "/tmp" ]; then cd /tmp ; fi
unzip master.zip > /dev/null
make -C ./LiME-master/src > /dev/null
if [ $? -ne 0 ]; then
echo -e "$red Erro na compilacao do kernel object - script abortado $std" ; exit
else
mv ./LiME-master/src/lime-$(uname -r).ko .
fi
}
#
chkpkg(){
echo -e "\n\t $whi * Verificando dependencias $std"
for i in {0..2}
do
dpkg -l | grep ${pkg[i]} > /dev/null
if [ $? -ne 0 ]; then
if [ $i -eq 0 ]; then echo -e "$whi * Atualizando repositorios$std" ; \
apt-get update > /dev/null ; fi
echo -e "\t> Instalando pacote $cyan${pkg[i]}$std"
apt-get install -y ${pkg[i]} > /dev/null
if [ $? -ne 0 ]; then echo -e "$redErro ao instalar pacote$std" ; exit ; fi
fi
done
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}
Fonte: Elaborado pelo autor
Quadro 4b – dumplime_v1.sh - Conclusão
#
dumpRam(){
if [ $(pwd) != "/tmp" ]; then cd /tmp ; fi
echo -e "\n\t $red Carregando LiME $std"
#gera script para o socket
echo "nc localhost $portlocalhost | nc $iprm $portrm -q 3" > /root/socket.sh
chmod u+x /root/socket.sh
echo -e "\t $yel Executar /root/socket.sh para iniciar o dump $std"
insmod ./lime-$(uname -r).ko "path=tcp:$portlocalhost format=lime"
echo -e "\t $red Dump concluido $std"
clearLiME
}
#
main(){
clear
if [ $USER = "root" ]; then
echo -e "$red $menubar $std"
echo -e "$whi
SCRIPT PARA DUMP DA RAM$std"
echo -e "$red $menubar $std\n"
echo -e "$yel $(uname -a) $std \n"
else
echo -e "$red Este script so pode ser executado pelo root $std"
echo -e "$whi Script encerrado $std" ; exit
fi
read -p "- Forneca IP da estacao remota: " iprm
read -p "- Forneca porta remota para conexao: " portrm
echo -e "\n Entre sua opcao :$std"
echo -e " [1] Baixar modulo pre-compilado a partir de host remoto $std"
echo -e " [2] Baixar LiME da Internet e compilar localmente $std"
read -p " -> " opt
case $opt in
#
1) scp root@$iprm:~/Forensics/LiME/"lime-$(uname -r).ko"
/tmp > /dev/null ;
if [ $? -eq 0 ]; then echo "Modulo baixado com sucesso" ; fi ;
dumpRam ;;
#
2) chkpkg ;
echo -e "\t $whi * Baixando versao atualizada do LiME, aguarde $std" ;
wget -q $url -O /tmp/master.zip ;
kocompile ;
dumpRam ;;
#
*) echo "Escolha invalida" ; sleep 1 ; main ;;
esac
}
#
main
cd ; rm /root/socket.sh
echo -e "\n\t $yel SCRIPT FINALIZADO $std \n"
Fonte: Elaborado pelo autor
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3 Fluxogramas – script dumplime_v1.sh
3.1 Fluxograma funcional geral
Figura 20 – Visão geral da interação dos scripts da ferramenta

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.2 Fluxograma linear da função main()
Figura 21 – Função main()

Fonte: Elaborado pelo autor

80
3.3 Fluxograma linear da função clearlime()
Figura 22 – Função clearLiME()

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.4 Fluxograma linear da função kocompile()
Figura 23 – Função kocompile()

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.5 Fluxograma linear da função chkpkg()
Figura 24 – Função chkpkg()

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.6 Fluxograma linear da função dumpRam()
Figura 25 – Função dumpRam()

Fonte: Elaborado pelo autor
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4 Listagem do código – Ferramenta analysis_v1.sh
Quadro 5a – analysis_v1.sh
#!/bin/bash
#
via1="/usr/share/volatility/tools/linux/"
via2="/usr/lib/python2.7/dist-packages/volatility/plugins/overlays/linux/"
dumpdir="/root/Forensics"
std="\033[0m"
red="\033[0;31m"
cyan="\033[0;36m"
#
chkpkg(){
#pacotes adicionais necessarios
pkg[1]="zip"
pkg[2]="volatility"
pkg[3]="linux-headers-$(uname -r)"
pkg[4]="build-essential"
pkg[5]="volatility-tools"
pkg[6]="dwarfdump"
dialog --title "Atualizacao" --infobox "Atualizando repositorios" 0 0
apt-get update > /dev/null
for i in {1..6}
do
msg="Verificando pacote adicional ${pkg[i]}" ; sleep 2
dialog --title "Pacotes" --infobox "$msg" 0 0
if [ $i -lt 3 ]; then
which ${pkg[i]} > /dev/null
else
dpkg -l | grep ${pkg[i]} > /dev/null
fi
#
if [ $? -ne 0 ]; then
apt-get install -y ${pkg[i]} > /dev/null && dialog --title "Instalado pacote" \
--infobox "${pkg[i]}" 0 0
sleep 2
fi
done
main
}
#
crtprofile(){
clear
cd $via1 ; make > /dev/null
if [$? -ne 0 ]; then
echo "Erro na compilaco do module.dwarf"
echo "Script abortado" ; exit
else
dialog --title "Aviso" \
--infobox "Kernel object compilado com sucesso" 0 0
sleep 2
fi
Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 5b – analysis_v1.sh - Continuação
cd $via2
profname=$(dialog --stdout --title "Perfil" --inputbox "Nome do perfil:" 0 0)
zip "$profname-$(uname -r).zip" $via1/module.dwarf /boot/System.map-$(uname -r)
if [$? -ne 0 ]; then
clear ; echo "Erro na criacao do perfil"
echo "Script abortado" ; exit
else
dialog --title "Aviso" --infobox "Perfil criado com sucesso" 0 0
sleep 2
fi
main
}
#
lstprofile(){
volatility --info | grep Linux | cut -f1 -d" " > /tmp/profiles
dialog --title "Perfis disponiveis" --textbox /tmp/profiles 0 0
rm /tmp/profiles
main
}
#funcao com real alinhamento com a pesquisa _____________________
socket(){
if [ ! -d $dumpdir ]; then mkdir $dumpdir ; fi
portnum=$(dialog --stdout --title "Conexao remota" \
--inputbox "Forneca a porta a ser aberta" 0 0)
netstat -nat | grep $portnum > /dev/null
if [ $? -eq 0 ]; then
dialog --title "Conexao remota" \
--msgbox "Porta $portnum ja aberta, continue o processo" 0 0
else
dumpname=$(dialog --stdout --title "ID" \
--inputbox "Entre identificador do dump" 0 0)
dialog --title "Parametros para conexao" \
--infobox "IP local: $(hostname -I) \n Porta local: $portnum" 0 0
mkdir $dumpdir/$dumpname ; cd $dumpdir/$dumpname
#
nc -l -p $portnum -q 3 > $dumpname.ram && \
md5sum $dumpname.ram > $dumpname.hsh && \
sha1sum $dumpname.ram >> $dumpname.hsh
#
if [ $? -eq 0 ]; then
cd dialog --title "Processo finalizado" \
--msgbox "Dump $dumpname armazenado e certificado em
$dumpdir/$dumpname" 0 0
else
clear ; echo "Erro ao executar ou certificar o dump"
sleep 2 ; exit
fi
fi
main
}
Fonte: Elaborado pelo autor
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Quadro 5c – analysis_v1.sh - Conclusão
#
imganalysis(){
imgname=$(dialog --stdout --title "Imagens disponiveis" --fselect $dumpdir/ 0 60)
#
prof=$(dialog --stdout --title "Perfil" --menu "Perfis disponiveis" 0 0 0 \
1 "LinuxDebian-3_16_0-4-amd64x64" \
2 "LinuxBetsy-3_16_0-4-amd64x64" \
3 "LinuxPoint-3_16_0-4-amd64x64" )
#
case $prof in
1) profile="LinuxDebian-3_16_0-4-amd64x64" ;;
2) profile="LinuxBetsy-3_16_0-4-amd64x64" ;;
3) profile="LinuxPoint-3_16_0-4-amd64x64" ;;
esac
#
cd $(echo $imgname | cut -f1-4 -d/)
volatility -f $imgname --profile $profile linux_bash > v_bash.txt
volatility -f $imgname --profile $profile linux_psaux > v_psaux.txt
volatility -f $imgname --profile $profile linux_pslist > v_pslist.txt
volatility -f $imgname --profile $profile linux_netstat > v_netstat.txt
ls -1 > /tmp/evidencias
dialog --title " Evidencias coletadas " --textbox /tmp/evidencias 50 0
rm /tmp/evidencias ; cd main
}
#
main(){
optmenu=$(dialog --stdout --title ' ANALISE do DUMP da RAM ' \
--menu 'Opcoes' 0 0 0 \
1 'Instalar/atualizar pacotes adicionais' \
2 'Criar novo perfil para o Volatility' \
3 'Listar perfis do Volatility disponiveis' \
4 'Habilitar/verificar porta para receber conexao' \
5 'Analise da imagem' \
6 'Sair')
#
if [ $? -eq 0 ]; then
case $optmenu in
1) msg="Verificando disponibilidade de pacotes adicionais";
dialog --title "Aviso" --infobox "\n$msg" 0 0 ;
chkpkg ;;
2) crtprofile ;;
3) lstprofile ;;
4) socket ;;
5) imganalysis ;;
6) clear ; exit ;;
esac
else
clear ; exit
fi
}
main
Fonte: Elaborado pelo autor
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4.1 Fluxograma linear da função socket()
Figura 26 – Função socket()

Fonte: Elaborado pelo autor

