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COMPUTAÇÃO FORENSE EM 

DISPOSITIVOS MÓVEIS

INTRODUÇÃO

A evolução nas formas de comunicação iniciada com a criação da internet continua. Atualmente através da evolução dos dispositivos móveis de

comunicação, não só o Android, mas outros sistemas operacionais para dispositivos móveis possuem uma serie de serviços e funcionalidades que

aproximam cada vez mais tais dispositivos aos PC´s desktop tradicionais com o diferencial da mobilidade. Pesquisas como a TIC domicílios

realizada pelo cetic.br mostra crescimento destes dispositivos no acesso a Internet, muito maior que o de dispositivos não móveis. Com mais

pessoas utilizando esses dispositivos, é natural o aumento de incidentes, crimes virtuais e fraudes. Por isso as técnicas de pericia forense aplicadas

nesses dispositivos, que continuam em evolução tanto no desempenho quanto na capacidade de armazenamento, faz-se necessária. O objetivo da

pesquisa é apresentar os conceitos da computação forense e algumas ferramentas utilizadas em dispositivos móveis.

CONCLUSÃO

Computação forense estuda a aquisição, preservação, recuperação e análise

de dados eletrônicos como forma de evidencias digitais, determinando a

dinâmica, a materialidade e a autoria desses crimes ligados a qualquer meio

da área da informática. A pericia forense é utilizada no tribunal para

elucidar provas que possam ser usadas no júri, algumas empresas também

utilizam para descobrir se houver vazamento de informações de alguns dos

diretores. Há algumas ferramentas livres e pagas que o perito utiliza para

realizar a pericia forense como a Ftk Imager, Recuva, Digital Forensics

Framework, Santoku cabendo ao perito avaliar qual a melhor ferramenta

para usar já que o android tem vários dispositivos com hardwares de

atualizações diferentes, muitos dados são encontrados pelo perito como

imagens, vídeos, conversas e o perito deve elucidar as informações que

pode ser importante para o caso. O grande desafio para um perito e saber

realizar a extração e manter a informação sem nenhuma alteração, para ser

aceita em um julgamento a coleta de informação deve ser cuidadosa em

proteger a informação digital e não realizar nenhuma alteração. Após a

produção da prova é necessário que um perito digital especialista, chamado

de Expert Witness, interprete o resultado da perícia para o juiz. É ele quem

vai esclarecer a análise feita e explicar didaticamente para o magistrado

como a prova foi encontrada. A partir daí, um perito habilitado

judicialmente fará uma nova analise, pautada nas evidências apresentadas,

para aceitar ou recusar as provas. Uma ferramenta bastante utilizada é o

software Santoku uma ferramenta de analise forense de distribuição linux

que é baseada no Ubuntu é gratuita e open source desenvolvida pela Via

Forensic com foco em analise de dispositivos móveis onde se consegue

atingir o objetivo em pouco tempo além de possui também ferramentas para

penetração em rede e analise de redes wireless. A distribuição ainda tem

recursos como emuladores de dispositivos móveis, utilitário para simular

serviços de rede para análise dinâmica, descriptografar binários.
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Com o avanço dos dispositivos mobile deixando de ser simples

telefones celulares e com a facilidade de uso do sistema mobile

Android e por se um software source e cada vez mais hardware

parecido com os de desktop o aumento de usuários que utilizam

ele para usar de forma ilícita ou para divulgar informações. O

trabalho de um perito forense deve se feito com muito cuidado

para que a extração de dados do dispositivo não sofra alteração e

com muito cuidado para que não seja recusado por um júri ou

contestada por um advogado de defesa. Hoje existem vários

software livres e técnicas para realizar a pericia forense cabe ao

perito escolher a melhor maneira de realizar a extração de dados

digitais.


