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Resumo — A presença de conteúdo criptografado ou de um 
grande volume de informações a serem periciados são os novos 
desafios da perícia digital convencional. A análise live pode ser 
utilizada para garantir o acesso ao conteúdo do disco rígido e 
realizar a triagem de dados e equipamentos ainda em execução. 
Porém, trata-se de uma perícia digital complexa devido à grande 
quantidade e variedade de informações a serem analisadas em 
curto período de tempo. Este artigo apresenta uma arquitetura 
com foco na abordagem de Raciocínio Baseado em Casos, a qual 
utiliza conhecimentos adquiridos em casos similares anteriores 
para solução de casos atuais. A partir da definição arquitetural foi 
implementado e testado um protótipo com a utilização de casos 
reais do Departamento de Polícia Federal (DPF), simulados em 
máquinas virtuais. Durante os experimentos realizados foram  
identificadas  repetições de 84% nos processos em execução e 
o protótipo apresentou bons resultados no reconhecimento de 
ameaças e oportunidades durante a análise de equipamentos 
computacionais ligados, sugerindo procedimentos periciais 
adicionais em cerca de 76% dos casos simulados. 

Palavras-chave — análise live, raciocínio baseado em casos, 
perícia digial

1. Introdução 
A popularização do uso de aplicativos de criptografia forte 

e a crescente demanda por análises periciais em equipamentos 
computacionais tornaram-se um grande desafio para o 
campo da perícia digital. A perícia convencional, realizada 
em um laboratório de informática forense, encontra cada vez 
mais dificuldade em atingir seus objetivos.

As informações extraídas durante a análise de um 
computador ligado oferecem muitas vantagens em 
comparação com a perícia convencional, porém introduz 
novos problemas. O cenário de uma análise live é de alta 
complexidade devido à grande quantidade de variáveis que 
podem ser encontradas, tais como a diversidade de sistemas 
operacionais, aplicativos instalados, dispositivos de E/S, 
hardwares, entre outros.

Apesar de avanços significativos alcançados em diversos 
trabalhos ao abordarem modelos para o processo de 
investigação digital [1,2], a análise live permanece sendo 
um campo controverso da perícia digital. Um dos debates 
clássicos no meio de computação forense é a abordagem 
correta na manipulação de sistemas computacionais em 

execução [3]. Alguns trabalhos limitam-se a citar as boas 
práticas forenses durante a live forensics [4] ou somente 
apresentam ferramentas específicas para análise da memória 
RAM [5,6,7].

Técnicas de Inteligência Artificial (IA) também podem ser 
utilizadas para auxiliar o perito durante a realização de uma 
análise de um equipamento computacional em execução. 
Em um curto período de tempo, um sistema seria capaz 
de analisar de forma automatizada as diversas variáveis 
encontradas durante a análise live e, a partir do conhecimento 
já estabelecido, sugerir ao perito procedimentos periciais 
bem-sucedidos em situações passadas.  

Sendo assim, seria possível identificar ameaças ou 
oportunidades durante a análise live e com isso facilitar o 
trabalho do perito durante a perícia digital convencional, 
seja pela garantia de acesso aos dados - conteúdo sem 
criptografia; seja pela redução da quantidade de dados a serem 
encaminhados à pericia - triagem de dados e equipamentos 
computacionais.

Esse artigo está organizado da seguinte maneira: a Seção 
II apresenta um breve embasamento teórico sobre aspectos 
da análise live e diferenças com a perícia convencional. A 
Seção III apresenta conceitos e propriedades do Raciocínio 
Baseado em Casos. Já a Seção IV destaca a solução proposta, 
com a arquitetura definida, os requisitos necessários para o 
desenvolvimento do sistema e o protótipo baseado na solução 
arquitetural proposta. A Seção V descreve os experimentos e 
a análise dos resultados; e finamente, as considerações finais e 
trabalhos futuros são apresentados na Seção VI.

2. Análise Live e Perícia Convencional 
A análise live, também denominada de live forensics, consiste 

em uma análise digital realizada através de procedimentos 
periciais e conduzida no equipamento computacional 
investigado ainda em execução. A análise live ocorre quando 
o sistema é mantido em execução e os investigadores usam 
o próprio sistema operacional da máquina para acessar os 
seus dados [8]. Em se tratando de operações policiais, esse 
tipo de exame é normalmente realizado no local da busca e 
apreensão. 

A perícia em um computador ainda ligado permite ao 
investigador analisar um elemento indisponível durante 
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a perícia convencional: o conteúdo da memória RAM. 
Sendo assim, o investigador terá acesso a informações não 
tipicamente escritas em disco.

Entre as vantagens obtidas no uso desse tipo análise, é 
possível elencar como as principais: (i) extração de dados 
voláteis; (ii) triagem de equipamentos; (iii) triagem de dados; 
(iv) preservação de dados criptografado e (v) a possiblidade 
de estabelecer flagrante.

A perícia convencional, também chamada de estática, 
ocorre com o sistema investigado desligado. Para evitar 
novas escritas no disco, remoção de arquivos temporários 
ou qualquer modificação no sistema, aconselha-se desligar 
o computador utilizando o procedimento pull-the-plug na 
busca e apreensão. Após a busca e apreensão do equipamento 
computacional, uma imagem (cópia forense digital) do disco 
rígido do sistema é realizada e, a partir daí, essa imagem é 
analisada em um laboratório de informática, utilizando-se de 
um sistema operacional e aplicações forenses confiáveis [8].

Diferentemente da perícia estática convencional que 
fornece apenas uma visão limitada das informações do sistema, 
ferramentas para análise live podem informar ao investigador 
um cenário mais completo do estado do computador [9]. 
Enquanto a perícia convencional tenta preservar os discos 
rígidos em um estado inalterado, as técnicas de análises em 
equipamentos computacionais ligados têm como objetivo 
tirar snapshots do estado da máquina, similar às fotografias 
de uma cena de crime [10].

 Ferramentas periciais, na maioria das vezes, são bem-
sucedidas na extração de dados das mídias de armazenamento 
durante a perícia convencional, inclusive na recuperação de 
arquivos apagados não sobrescritos e buscas por palavras-
chave. Todavia, a perícia convencional, apesar de amplamente 
usada atualmente na persecução penal, apresenta limitações 
nos seguintes casos:

a) Impossibilidade de apreender o equipamento com-
putacional;

b) Necessidade de estabelecer o flagrante do suspeito; e
c) Uso de criptografia forte.

A análise live pode resguardar tanto as informações 
voláteis, quanto as informações estáticas sobre o sistema 
de arquivos [10] sendo que o pré-processamento de dados 
na cena de crime é apenas uma das fases na investigação 
digital [1]. 

Portando, durante a análise live, o investigador terá acesso 
a informações não tipicamente escritas em disco, tais como: 
portas abertas, conexões de rede ativas, programas em 
execução, dados temporários, interação com usuário, chaves 
criptográficas e conteúdos não criptografados  [9].

 Com o uso apenas da perícia estática convencional, essas 
informações eram simplesmente ignoradas, o que pode ser 
prejudicial à investigação. Quanto maior a probabilidade 
de alteração nas informações do dispositivo computacional, 
maior é a prioridade de extração e preservação desde dados 

[11]. A memória RAM é mais suscetível a mudanças, portanto 
a extração deve seguir a ordem de volatilidade [10]. Sendo 
assim, na maioria das vezes, é necessário que as informações 
sejam extraídas da memória antes da extração dos dados do 
disco rígido.

Dados podem ser extraídos diretamente da memória RAM 
(live response) da máquina analisada através de aplicativos 
do próprio sistema operacional ou programas específicos. 
A extração também pode ser feita indiretamente, através da 
análise do arquivo de dump da memória RAM do sistema 
investigado.

A. Análise por Live Response
A análise por live response é a forma direta de extração 

de informações da memória RAM e assemelha-se aos 
procedimentos utilizados na resposta a incidentes (incident 
response). O perito executa aplicativos no próprio equipamento 
computacional investigado e coleta as informações de 
interesse ao caso. Esses aplicativos podem ser nativos do 
próprio sistema operacional ou ferramentas específicas para 
realizar a extração das informações. Em ambos os casos, 
são utilizadas e recursos do próprio sistema operacional da 
máquina em análise. As informações extraídas são fornecidas 
pelo próprio sistema operacional para os aplicativos de forma 
transparente, sem a necessidade de conhecer a organização 
interna e estrutura de dados da memória RAM.  

A vantagem da live response é a simplicidade dos 
procedimentos e resultados imediatos. Porém, depois do 
desligamento da máquina, não existe a possibilidade de 
reproduzir os exames, nem de realizar novos exames caso 
surjam novas perguntas [7]. Trata-se de uma abordagem 
intrusiva, uma vez que a máquina investigada permanece 
alterando o conteúdo do disco e da memória, além da 
contaminação da prova digital através da intensa interação 
entre perito e sistema operacional durante esse tipo de 
análise.

B. Análise do Arquivo de Dump da Memória
Já na análise indireta, o conteúdo integral da memória 

RAM é copiado para um arquivo denominado dump. Esse 
arquivo é então processado em um ambiente preparado 
e controlado através do uso de parsers. Os parsers são 
analisadores sintáticos responsáveis por percorrer o conteúdo 
do arquivo em busca de padrões. Na análise do arquivo de 
dump é feita a busca por assinaturas das estruturas de dados 
em memória [12]. 

Por não utilizar as APIs do próprio sistema operacional, 
essa abordagem de análise apresenta uma desvantagem: 
incompatibilidade com os diversos sistemas operacionais e 
versões. As estruturas de dados usadas e a organização dos 
elementos carregados em memória dependem do sistema 
operacional do computador, portanto é necessário conhecer 
profundamente essa organização para realizar a extração 
destes elementos do arquivo da memória dump.
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Apesar de não ser possível extrair novamente o conteúdo 
da memória após o desligamento da máquina investigada, 
é possível reanalisar o arquivo dump. Essa propriedade 
é desejável para a filosofia da perícia digital, já que não 
altera tanto o estado da máquina investigada, permite uma 
reprodução parcial do procedimento, além de permitir a 
extração de outros dados não extraídos durante a primeira 
análise.  

3. Raciocínio Baseado em Casos 
O Raciocínio Baseado em Casos (RBC) fornece um 

modelo cognitivo científico que utiliza a experiência na 
resolução de problemas [13]. RBC é uma abordagem de 
apoio à decisão semelhante ao modelo usado por humanos 
na resolução de problemas que utiliza a experiência de casos 
anteriores para resolver novos problemas. RBC tem sido 
utilizado na área da IA no intuito de desenvolver sistemas IA 
mais eficientes.  Diferentemente da maioria das técnicas em 
IA, RBC é baseado em memória, refletindo o uso humano da 
recordação de problemas e soluções na resolução de um novo 
problema [14].

De acordo com a termologia do RBC, um caso é 
considerado uma situação de um problema. Um caso passado, 
armazenado anteriormente ou retido corresponde a uma 
situação já experimentada que foi devidamente aprendida e 
pode ser usada para resolver um novo problema. Um novo 
caso é a descrição de um novo problema a ser resolvido. 
Depois que uma solução é gerada, o passo final é utilizar 
essa solução, repará-la se necessário e aprender a experiência 
[15]. Segundo Aamodt & Plaza [16], o RBC utiliza uma 
metodologia incremental, baseado em uma aprendizagem 
sustentável, já que casos recém-aprendidos podem ser usados 
imediatamente para solucionar problemas atuais.

O aprendizado no RBC é orientado pelo sucesso e pelo 
fracasso, e ambos aumentam a velocidade para adquirir 
conhecimento [15]. Um sistema que relembre as falhas 
impede que seja sugerido um procedimento incorreto 
a um caso semelhante. Sendo assim, o sistema continua 
aprendendo independentemente se a solução proposta não se 
mostrou satisfatória [17].

RBC baseia-se em dois princípios [15]: (i) problemas 
similares possuem soluções similares; (ii) e os tipos de 
problemas encontrados tendem a se repetir. Sistemas RBC 
foram empregados com sucesso em diferentes áreas, desde 
identificação de problemas em automóveis [18], resolução de 
problemas matemáticos [19], ou para diagnósticos médicos 
[20], entre outras aéreas de aplicação.

O ciclo RBC pode ser descrito como uma série de quatro 
processos consecutivos, conhecidos como os quatro REs [16]:

1. REcuperar: dado um problema atual, um ou mais 
casos bem-sucedidos são recuperados do repositório 
de casos. A recuperação de casos é feita de acordo 
com a similaridade entre os mesmos, tornando o 
cálculo de similaridade crucial nessa fase;

2. REusar: é sugerido o uso ou adaptação de um caso 
recuperado na fase anterior para resolver o problema 
atual;

3. REvisar: os resultados são avaliados, revisados e 
ajustados por um especialista;

4. REter: a solução revisada pode ser retida como um 
novo caso, expandindo, portanto, o repositório de 
casos.

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

Seguindo o ciclo da Figura III1 tem-se que: quando um novo 
caso é inserido no sistema, um ou mais casos anteriores são 
recuperados da base de casos utilizando algum mecanismo 
de cálculo de similaridade. A solução usada nesses casos 
similares é diretamente reusada ou adaptada para ser reusada 
no novo problema.  Os resultados são então analisados por 
um especialista que realiza a revisão do caso e a consequente 
reparação caso necessária. Finalmente, o caso é retido na base 
de casos, aumentando assim o domínio do conhecimento do 
sistema. 

Resumidamente, um novo problema é solucionado através 
da recuperação de um ou mais casos armazenados, reusando-
os de alguma forma, revisando a solução baseada neste reuso 
e retendo a nova experiência através do armazenamento na 
base de conhecimento [16].

4. Arquitetura Proposta e Protótipo 
Implementado

Para auxiliar o perito durante a realização da análise live, 
esse artigo propõe a criação de um sistema capaz de processar 
as informações colhetada da máquina em execução e 
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automaticamente sugerir procedimentos periciais realizados 
em casos anteriores de sucesso.

A análise live exige do profissional de informática um 
conhecimento muito amplo em diversas subáreas da Ciência 
da Computação, tais como: Redes, Segurança, Sistemas 
Operacionais e Criptografia. Diferentes arquiteturas e a 
diversidade de aplicativos tornam o desafio ainda maior 
durante esse tipo de análise [21]. Em suma, dificilmente um 
único perito domina todas essas variáveis que compõe um 
cenário tão dinâmico e complexo. 

Técnicas de RBC podem ser aproveitadas para auxiliar 
profissionais de informática durante a análise de um 
computador ligado. A Figura IV1 apresenta a arquitetura do 
SRBC proposto, o qual utiliza RBC como modelo para auxiliar 
o perito na tomada de decisões em uma análise pericial live.

Figura IV1: Arquitetura SRBC.

O perito designado, ao chegar ao local da busca e apreensão, 
caso o equipamento computacional esteja ligado, realiza 
coleta automatizada dos dados do sistema operacional. Esses 
dados, juntamente com os dados já conhecidos da operação 
(perfil do caso) e de outros possíveis dados colhidos no local, 
são inseridos no SRBC e o sistema sugere ao perito que ações 
devem ser tomadas para o sucesso desse tipo de perícia.

Os dados inseridos no sistema (dados do caso, dados do 
local e dados do perfil do caso) são utilizados no cálculo de 
similaridade para identificar um ou mais casos semelhantes 
ao caso em análise. O modelo RBC é a parte do sistema 
responsável por encontrar um caso no repositório semelhante 
ao caso atual. A partir daí, tem-se o uso ou a adaptação 
deste caso recuperado para recomendar ao perito adotar os 
procedimentos adequados à situação em questão. 

Além de focar nos objetivos da análise live, a arquitetura 
proposta deve atender mais um requisito fundamental: os 
aspectos temporais. Por se tratar de uma análise realizada 
no próprio local da apreensão, o tempo também é um fator 
relevante na execução de uma perícia em equipamentos 

computacionais ligados. Não existe legalmente um impeditivo 
que limite a quantidade de tempo máximo para conduzir um 
mandado de busca e apreensão. Porém, como se trata de um 
ambiente não controlado, espera-se que esse procedimento 
seja o mais breve possível por questões de logística, segurança 
da equipe, constrangimento no local, entre outros aspectos.

Sendo assim, os requisitos fundamentais para o SRBC de 
Análise Live são:

1) auxiliar o perito a resguardar os dados para análise 
(preservação da prova); 

2) auxiliar o perito na filtragem dos dados e dispositivos 
(otimização da pericia); e

3) auxiliar o perito a realizar as tarefas 1 e 2 no menor 
tempo possível, sem prejuízo a qualidade dos dados 
apreendidos.

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

 Já o item 2 corresponde ao objetivo secundário, uma vez 
que o SRBC deve facilitar a perícia convencional posterior, 
feita em um laboratório de informática. Para isso, deve-
se avisar o perito sobre a presença ou não de aplicativos 
relevantes ao caso que estejam em execução no computador 
analisado. O sistema, portanto, pode filtrar os equipamentos 
computacionais realmente de interesse à investigação, 
evitando apreensão de todos os equipamentos no local da 
apreensão. Além disso, o SRBC pode sugerir a realização 
de alguns exames periciais no próprio local, tais como a 
exportação de registros de aplicativos pré-selecionados. 
Esses exames têm como objetivo facilitar e abreviar a perícia 
posterior. 

Uma vez alcançados os objetivos propostos nos 
itens 1 e 2, o SRBC deve fornecer a solução visando 
minimizar o tempo gasto durante a realização da análise 
de equipamentos computacionais ligados. A extração de 
dados no local da apreensão é normalmente demorada, não 
se admitindo retrabalho e procedimentos desnecessários. 
Esses procedimentos devem ser feitos celeremente, porém 
assegurando-se a qualidade da prova e assim resguardar a 
cadeia de custódia. Caso o SRBC não identifique nenhuma 
ameaça ou oportunidades durante a análise no local da busca 
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e apreensão, é sugerido ao perito desligar o equipamento 
computacional e realizar a perícia estática posteriormente em 
um laboratório de informática adequadamente equipado.

A análise live deve processar as diversas informações 
extraídas da máquina em execução, além de outras 
informações de interesse ao caso e inseridas pelo perito.  O 
protótipo implementado restringiu-se à análise dos processos 
em execução da máquina investigada. O processo consiste 
em uma abstração de um programa em execução [24]. 
Apesar do SRBC ter sido idealizado para atender qualquer 
sistema operacional, o protótipo foi otimizado para receber 
informações de sistemas operacionais Microsoft Windows 
devido à casuística encontrada pela perícia da Polícia Federal.

O protótipo utiliza ferramentas gratuitas e de fácil 
reprodução do ambiente. A arquitetura cliente-servidor foi 
escolhida para evitar instalação e atualização de aplicativos 
no equipamento pericial utilizado para realizar a análise 
live. Apesar de não ser obrigatório, o protótipo utiliza 
preferencialmente a forma indireta (arquivo dump) de 
extração dos dados da memória RAM. Essa forma foi 
escolhida em detrimento à forma direta (live reponse), já 
que resulta em uma menor interferência e alteração no 
computador investigado  [5]. Esse fator, juntamente com a 
possibilidade de se repetir parcialmente o exame, torna a 
extração indireta mais adequada à perícia forense. A  Figura 
IV2 descreve o funcionamento do protótipo implementado, 
contendo os principais elementos do sistema.

Figura IV2: Funcionamento do protótipo

O Repositório de Casos é responsável por armazenar 
dados relativos aos casos e aplicativos de interesse à perícia.  
O Repositório de Procedimentos armazena detalhadamente 
os procedimentos periciais adotados em cada aplicativo. O 
Servidor de Aplicação é responsável por cadastrar os novos 
casos, realizar os cálculos de similaridades entre os casos e 
apresentar os resultados aos usuários do sistema.

O passo 1 consiste no início da análise live. Caso o perito 
constate que o computador a ser analisado encontra-se 
ligado, a memória RAM deste é inteiramente copiada para 
um arquivo no pen drive. No passo 2, esse arquivo contendo 
a memória extraída é processado por parsers na estação 
pericial móvel. O resultado do processamento é enviado pela 
Internet para a interface do sistema no passo 3. O arquivo 
do caso é processado pelo Servidor de Aplicação e inserido 
no banco de dados no passo 4. No passo 5, o sistema busca 
por processos conhecidos que possam ameaçar a perícia 
convencional e identifica os casos semelhantes ao caso atual 
utilizando o cálculo de similaridade apresentado. Ainda no 
passo 5, a lista de procedimentos a serem adotados é enviada 
ao servidor de aplicação. O passo 6 consiste na solicitação 
dos procedimentos em um modo detalhado. O passo 7, 
refere-se ao retorno da lista de procedimentos detalhados 
armazenados no Repositório de Procedimentos. O SRBC, 
então, emite um relatório no passo 8 com os procedimentos 
já adotados em casos semelhantes, orientando o perito 
na realização da análise do equipamento computacional 
ligado e na preservação correta de dados para uma perícia 
convencional posterior. O passo 9 consiste na execução pelo 
perito dos procedimentos periciais sugeridos pelo sistema.

Um sistema que utilize a técnica RBC necessita recuperar 
casos semelhantes ao caso atual através de um cálculo de 
similaridade. Para realizar esse cálculo faz-se necessário que 
um caso e seus atributos sejam representados na forma de um 
conjunto, sequência, vetor ou coordenada de valores. 

A. Representação do Caso
Cada caso armazenado na Base de Casos do SRBC pode 

ser representado simbolicamente em função da presença ou 
ausência de processos em execução. A partir de uma listagem 
de processos conhecidos contidos na Base de Casos é possível 
representar um caso através de uma sequência binária 
utilizando a Equação 1.

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

O dígito 0 (zero) corresponde a ausência do processo 
em execução e o dígito 1 (um) representa a presença 
deste processo. A posição do dígito na sequência binária 
corresponde a um aplicativo específico cadastrado no banco 
de dados. Portanto, as representações binárias dos casos 
podem ser comparadas através do cálculo de distância ou 
similaridade.

B. Fórmula de Similaridade do SRBC
Um sistema RBC normalmente usa a Distância Euclidiana 

ou Distância Hamming como medida de similaridade [22], 
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sendo que o SRBC necessita de uma fórmula de cálculo de 
similaridade para comparar casos contendo os aplicativos em 
execução de interesse à análise live. Casos que compartilham 
tais aplicativos em execução podem ser tratados utilizando 
os mesmos procedimentos periciais em equipamentos 
computacionais ligados. Sendo assim, no SRBC a similaridade 
na presença do aplicativo em execução é importante no 
cálculo, enquanto a ausência deste aplicativo tem pouca ou 
nenhuma infl uência na similaridade dos casos.

As fórmulas Distância Hamming e a Distância Euclidiana 
são consideradas simétricas para medição de informações 
binárias. Sendo assim, as similaridades nos dígitos “0” têm o 
mesmo peso no cálculo que as similaridades nos dígitos “1”.  
Já a fórmula de Jaccard desconsidera as similaridades em “0” 
para o cálculo do coefi ciente, tratando-se de uma medição 
assimétrica para informações binárias. Desta forma, o SRBC 
proposto se adequa melhor ao modelo assimétrico e a fórmula 
de Jaccard foi escolhida para o cálculo de similaridade do 
sistema, uma vez que o SRBC sugere procedimentos periciais 
em casos que contenham os mesmos processos em execução.

O índice ou coefi ciente de Jaccard destaca-se como um dos 
mais usados índices de similaridade para dados binários [23], 
a qual pode ser calculada conforme Equação 2. 

Com o uso de uma fórmula para cálculo de similaridades 
é possível recuperar casos similares na Base de Casos e 
aproveitar procedimentos periciais utilizados com sucesso 
em casos anteriores. A cada novo caso inserido no sistema, 
uma matriz de similaridade é calculada em busca dos casos 
mais similares.

5. Exp erimentos e análise dos resultados
Cinquenta cópias forenses de discos rígidos apreendidos 

em operações do DPF foram usadas para simular análises 
live através de máquinas virtuais. Os conteúdos da memória 
RAM destas simulações foram extraídos conforme descrito 
na Figura IV2 e compõem uma amostra de 50 casos cadastrados 
no SRBC para realização dos experimentos.

Para verifi car a viabilidade da proposta de utilizar técnicas 
de RBC para auxiliar o perito durante a análise live, é 
importante primeiramente constatar se há repetição frequente 
nos elementos extraídos durante esse tipo de análise.

Constatada a viabilidade da proposta, aplicativos de 
interesse à perícia são inseridos no SRBC. O sistema, a 
partir da inclusão dos relatórios extraídos durante a análise 
live, identifi ca se existem processos destes aplicativos em 
execução na máquina investigada. Sendo assim, cada caso 
possui uma representação binária da ausência ou presença 
de processos em execução e o SRBC deve calcular a 
similaridade entre os casos

A. Verificação da Viabilidade 

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

Figura V1: Quantidade de processos por caso

Apesar de apresentar uma média de 34,72 processos em 
execução por caso, há uma média de 28,16 processos distintos 
por caso. Sendo assim, verifi cou-se uma porcentagem de 
cerca de 19% em média na ocorrência de processos em 
execução repetidos.  Nessa medição avaliou-se apenas as 
repetições ocorridas intra-caso, ou seja, considerou-se o nível 
de repetições nos processos em execução em cada caso de 
forma independente. 

Todavia, para verifi car a viabilidade de proposta, é 
necessário analisar os resultados considerando as repetições 
dos processos em execução entre os casos, ou seja, 
inter-casos. Isso pode ser feito através da verifi cação do 
crescimento de número de processos cadastrados na Base 
de Casos, já que somente há inclusão de um novo processo 
quando o mesmo ainda não está cadastrado por nenhum 
caso na Base de Casos. 

Figur a V2: Curva de crescimento de processos na Base de Casos
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A Figura V2 representa a curva de crescimento da 
quantidade de processos na Base de Casos. O gráfico 
demonstra uma tendência de diminuição progressiva nas 
inserções de processos na Base de as cada novo caso inserido 
no SRBC.

Considerando a média de 34,72 processos por casos, após 
a inclusão da amostra de 50 casos no SRBC, a Base de Casos 
cadastrou apenas 275 processos distintos. Portanto, pela 
análise inter-casos, foi possível verificar uma porcentagem de 
repetição de aproximadamente 84,2% nos casos processados.  

Figura V3: Novas inserções de processos no SRBC por caso

Assim como na Figura V2, que indica uma redução 
sistemática de inclusões na Base de Casos, o gráfico de 
novas inserções, representado na Figura V3, demonstra uma 
tendência de diminuição nos tamanhos e nas frequências 
picos de inclusões. Essa diminuição significa que a cada 
novo caso apresentado ao sistema, uma menor quantidade 
de novos processos são identificados e inseridos na Base de 
Casos. 

Para verificar a tendência de crescimento na quantidade 
de processos inseridos no banco de dados, os casos da 
amostra foram divididos em cinco grupos de dez casos cada. 
Foi contabilizado o somatório da quantidade de processos 
inseridos por cada grupo na Base de Casos conforme dados 
na Tabela V1.

Tabela V1: Taxa de crescimento por intervalo de casos

Intervalo de casos Processos inseridos %
0-10 124 45,09%

11-20 57 20,73%
21-30 48 17,45%
31-40 27 9,82%
41-50 19 6,91%

Percebe-se que, enquanto os dez primeiros casos são 
responsáveis por cerca de 45% dos processos inseridos no 
Banco de Casos, os dez últimos casos são responsáveis por 
menos de 7% da inclusões.

Na fase de revisão do ciclo RBC é feita a análise de cada 
nova inclusão de processos no sistema, identificando 

possivelmente novos aplicativos contendo ameaças ou 
oportunidades durante a análise live. Portanto, caso seja 
encontrado algum desses aplicativos, o mesmo é inserido no 
sistema.  A partir daí, este é identificado e classificado como 
um aplicativo de interesse à perícia, aumentando assim, a 
capacidade de conhecimento do sistema.

B. Identificação dos Aplicativos Conhecidos
Inicialmente foram inseridos dezesseis aplicativos 

conhecidos de interesse à análise live divididos em quatro 
categorias: criptografia, Instant Messaging (IM), Peer-to-Peer 
(P2P), Banco de Dados (BD), a saber:

1. Criptografia: TrueCrypt, BitLocker, PGPDisk, Symantec 
Endpoint Encryption.

2. IM: Skype, MSN Messenger, Yahoo! Messenger, 
Windows Live Messenger.

3. P2P:  eMule, LimeWire, Kazaa, BitTorrent.
4. BD: Mysql, PostgreSQL, Firebird e MS SQLServer.

Ferramentas periciais atuais normalmente encontram 
dificuldades em extrair e disponibilizar dados de usuários 
destes aplicativos durante a perícia convencional, sendo 
importante identificar a presença dos mesmos durante a 
realização de uma análise live. Esses aplicativos também 
podem ser vitais para determinar a situação de flagrante na 
máquina investigada, como nos casos de combate à pedofilia 
ou pirataria de softwares.

Após a inclusão da amostra de cinquenta casos, foram feitas 
as seguintes identificações positivas a partir dos aplicativos 
conhecidos e constantes da Base de Casos:

a) 19 casos contendo o aplicativo Windows Live Messenger, 
da categoria IM, em execução.

b) 19 casos contendo o aplicativo MSN Messenger, da 
categoria IM, em execução.

c) 10 casos contendo o aplicativo Firebird SQL Server, da 
categoria BD, em execução.

d) 3 casos contendo o aplicativo Skype, da categoria IM, 
em execução.

e) 1 caso contendo o aplicativo eMmule, da categoria P2P, 
em execução.

f) 1 caso contendo o aplicativo Microsoft SQL Server, da 
categoria BD, em execução

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

a) Aplicativo de servidor Telnet, processo tlntsver.exe, 
encontrado em 4 casos.
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b) Aplicativo Sybase Central, processo scjview.exe, 
encontrado em 3 casos.

c) Aplicativo SQL Anywhere 10, processo dbsqlg.exe, 
encontrado em 3 casos.

d) Aplicativo Interbase Server, processo ibserver.exe, 
encontrado em 3 casos.

e) Aplicativo Remote Control Tool, processo r_server.exe, 
encontrado em 2 casos.

f) Aplicativos LogMeIn, processo LMIGuardian.exe, 
encontrado em 2 casos.

g) Aplicativo IncrediMail, processo ImApp.exe, 
encontrado em 2 casos.

h) Aplicativo Secure Client Service, processo SR_service.
exe, encontrado em 1 caso.

i) Aplicativo TeamViewer Remote Control, processo 
TeamViewer.exe, encontrado em 1 caso.

j) Aplicativo Via RAID Tool, processo raid_tool.exe, 
encontrado em 1 caso.

k) Aplicativo Orbit P2P Downloader, processo orbitnet.
exe, encontrado em 1 caso.

l) Aplicativo Messenger Plus!, processo MsgPlus.exe, 
encontrado em 1 caso.

m) Aplicativo UTSCSI Application, processo utscisi.exe, 
encontrado em 1 caso. 

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

C. Coeficiente de Similaridade entre os Casos
Foram feitas duas análises de coeficiente de similaridade 

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

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

1) Matriz de Similaridade para 16 aplicativos

Tabela V2: Sequência representativa para 16 aplicativos

Caso 11: 0000000000000000

Caso 12: 0000010000000000

Caso 13: 0000010100000010

Caso 14: 0000000100000010

Caso 15: 0000010000000000

O número de aplicativos de interesse à análise live 
cadastrados no SRBC define o tamanho de dígitos da 
sequência binária que representa um caso, nesse caso são 16 
dígitos, conforme apresentado na Tabela V2 referente a cinco 
casos da amostra.

Tendo em vista a impossibilidade de exibir a matriz 
completa 50 por 50 neste trabalho, um trecho dessa matriz 
correspondente a cinco casos cadastrados no sistema é 
apresentado na Tabela V2. 

Percebe-se que o Caso 15 e o Caso 12 apresentam 
coeficiente de similaridade 1. Isso significa que ambos 
possuem os mesmos processos em execução conforme pode 
ser também constatado na Tabela V2.

Tabela V3: Trecho da matriz de similaridades para 16 aplicativos

Casos 11 12 13 14 15

11 - 0 0 0 0

12 0 - 0.33 0 1

13 0 0.33 - 0.67 0.33

14 0 0 0.67 - 0

15 0 1 0.33 0 -

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

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

2) Matriz de Similaridade para 29 aplicativos

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

Tabela V4: Sequência representativa para 29 aplicativos

Caso 11: 00000000000000000000000000000

Caso 12: 00000100000000000000000000001

Caso 13: 00000101000000101000000000000

Caso 14: 00000001000000100000000000000

Caso 15: 00000100000000000110001000000

 
Uma nova matriz de similaridade considerando os 29 

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

Casos 11 12 13 14 15

11 - 0 0 0 0

12 0 - 0.2 0 0.2

13 0 0.2 - 0.5 0.14

14 0 0 0.5 - 0

15 0 0.2 0.14 0 -

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

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

Portanto, utilizando a busca por 16 aplicativos, o sistema 
sugeriu procedimentos periciais para a análise em uma 
máquina ligada em 68% dos 50 casos cadastrados. Já 
utilizando os 29 aplicativos, o SRBC foi capaz de identificar 
similaridades e sugerir procedimentos periciais em 76% dos 
casos.

Sendo assim, considerando os 29 aplicativos de 
interesse à perícia, o sistema identificou uma ameaça ou 
oportunidade em 76% dos casos testados durante a análise 
live. Consequentemente, em 24% dos casos o SRBC sugere 
o desligamento da máquina sem nenhum procedimento 
pericial de análise live.

Finalmente, após o cálculo de similaridade, o SRBC 
pode sugerir ao perito os procedimentos adotados com 
sucesso em casos similares anteriores durante a realização 
da análise live.

6. Conclusão
Esse artigo apresentou uma proposta de sistema 

automatizado para auxiliar o perito durante uma análise 
live. O sistema, denominado SRBC, utiliza RBC para 
identificar similaridades entre o problema atual e casos 
anteriores já conhecidos e armazenados nos bancos de dados 
(Repositórios de Casos e Procedimentos). Os casos mais 
similares são recuperados pelo SRBC, que sugere ao perito 
os procedimentos periciais adotados nos casos anteriores de 
sucesso.

O protótipo implementado apresentou bons resultados 
na identificação de oportunidades durante a perícia em 
equipamentos computacionais ligados. Pela análise dos 
processos em execução referentes aos casos inseridos no 
sistema. O SRBC também foi capaz de encontrar casos 
similares anteriores a partir de inclusão de um novo caso. 

Sendo assim, é possível sugerir em um curto intervalo de 
tempo e de forma automática procedimentos periciais já 
validados e testados. 

 O SRBC não substitui e nem tem a intenção de 
substituir o perito durante a análise live. Trata-se de uma 
ferramenta pericial para auxiliar peritos durante uma análise 
notoriamente complexa, sendo que cabe ainda aos peritos 
interpretarem e validarem os resultados do sistema. As 
maiores contribuições do SRBC consistem na padronização 
dos procedimentos periciais e na difusão dos conhecimentos 
relativos a análise live a todos os peritos.

Como trabalho futuro é possível adaptar o SRBC 
para processar outros tipos de informações que podem 
ser coletadas durante a análise live, tais como, arquivos 
abertos, aplicativos instalados, conexões estabelecidas 
entre outros.

Finalmente, o SRBC alcançará a maturidade quando 
inclusões de casos resultarem em um aumento insignificante 
no número de processos cadastrados no sistema. Desta forma 
poucos novos aplicativos de interesse à análise live serão 
identificados na fase de revisão do ciclo RBC.
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