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1 Visão global

Os autores apresentam a evolução de diferentes métodos utilizados para recuperar dados, com foco em análise

forense digital. Para isso, demonstram as caracteŕısticas de cada método e comparam a evolução de algumas

das técnicas empregadas até o momento atual.

2 Resumo

Segundo os autores, o uso cada vez mais massivo de dispositivos digitais e, consequentemente, de armazena-

mento digital eleva o interesse pela recuperação de dados sujeitos aos erros humanos, falha de dispositivos,

sabotagem, dentre outros. Para tanto, provêm uma visão geral das técnicas tradicionais e dos problemas

associados às mesmas, introduzindo, então, diferentes técnicas de file carving, fazendo alguns comparativos e

analisando suas vantagens e desvantagens.

As técnicas tradicionais utilizam informações da própria estrutura dos sistemas de arquivos, pois geral-

mente os metadados dos arquivos permanecem dispońıveis nesta estrutura mesmo após a remoção. A van-

tagem mais óbvia destas técnicas é a facilidade de acesso à informação e rapidez na recuperação dos dados.

Entretanto, a ausência ou corrupção - intencional ou não - das estruturas do sistema de arquivo impossibilitam

a aplicação destas técnicas.

Os autores introduzem o conceito de file carving, onde a recuperação dos dados se dá pela estrutura dos

arquivos e de seu conteúdo, evitando o uso direto das informações dispońıveis nos metadados dos sistemas

de arquivos. Para tanto, apresentam como se dá o armazenamento de dados em dispositivos, que usualmente

são descritos em termos de setores e blocos, onde cada bloco é formado por um ou mais setores e representam

a mı́nima unidade de informação que pode ser manipulada por vez. Os autores descrevem a estrutura de

alguns sistemas de arquivos mais comuns, como FAT32 e NTFS, demonstrando os processos de alocação e

remoção dos arquivos.

Conforme os autores, um dos principais problemas que as técnicas de recuperação mais atuais visam

resolver é a fragmentação. A fragmentação ocorre quando um arquivo não é escrito na sequência correta em

blocos consecutivos. Os principais motivos são: pouco espaço de armazenamento, edição de arquivos, ações
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do próprio sistema de arquivos e pelos algoritmos de wear-leveling dos dispositivos mais recentes (ex.: SSD).

Algoritmos de wear-leveling são responsáveis pelo mapeamento entre blocos lógicos e blocos f́ısicos e visam

estender a vida útil de dispositivos que suportam um número limitado de escritas por bloco.

Para a recuperação baseada em estrutura do arquivo, os autores comentam que é essencial identificar o

ińıcio e o final do arquivo. O ińıcio é determinado pelo bloco que contém o cabeçalho e o final pelo bloco

que contém o rodapé (ex.: JPEG) ou pela informação do tamanho do arquivo (ex.: BMP). O cabeçalho e

rodapé, por padrão de mercado, contém um ”número mágico”que identifica uma classe ou tipo de arquivo.

A primeira geração de file carvers baseados em estrutura partia do presuposto de que os arquivos não

estavam fragmentados e de que não faltava nenhuma informação entre os blocos inicial e final do arquivo.

Os autores comentam que em casos reais, de acordo com estudos anteriores, os arquivos costumam estar

fragmentados e em média possuem até 3 fragmentos, portanto estas técnicas iniciais levam à recuperação de

um número razoável de arquivos corrompidos quando aplicadas a dados reais.

Os autores apresentam técnicas baseadas em grafos que visam resolver o problema de recuperação de

arquivos fragmentados. A primeira técnica, desenvolvida por [8] formula o problema como um problema

de Caminho Hamiltoniano, onde a sequência correta dos fragmentos de um arquivo é aquela que maximiza

a soma dos pesos dentre dois blocos subsequentes. Para definir o peso entre dois blocos são utilizadas

técnicas como a predição por correspondência parcial (PPM), aplicada em textos e introduzida por [11], e a

comparação de bordas, que analisa a diferença entre pixels na fronteira entre os blocos e desenvolvida por

[6]. Entretanto, a formulação como um Caminho Hamiltoniano tem o problema de tratar um único arquivo

por vez, o que não é uma situação realista, onde vários arquivos do mesmo tipo devem ser recuperados. Os

própios autores apresentam um refinamento dessa técnica em [7], dessa vez formulada como um problema do

caminho de k-vértices disjuntos. Neste problema, dados k-cabeçalhos, existirão k-caminhos que representam

a reconstrução dos k-arquivos. Como cada vértice é representado por um bloco e cada bloco pode pertencer à

um único arquivo, estes caminhos são disjuntos. Os pesos entre os vértices são pré-computados e algoritmos

de caminho único (UP) foram propostos para resolver o problema. Os autores observam que algoritmos UP

estão sujeitos a erros em cascata, pois cada bloco atribúıdo erroneamente à um caminho vai afetar outro

caminho e aumenta a probabilidade de que os próximos blocos também sejam atribuidos erroneamente.

Dentre os algoritmos UP, os autores discutem sobre os 2 que tiveram os melhores resultados : Parallel

unique path (PUP) e Shortest path first (SPF). O PUP foi utilizado para reconstruir imagens simultaneamente

e é uma variação do algoritmo de Dijkstra. A partir dos k-blocos de cabecalho das k-imagens, são selecionados

os próximos k-blocos que possuem a melhor correspondência para cada caminho e apenas aquele com a melhor

correspondência é atribuido ao seu caminho. Este bloco é então removido do conjunto de blocos dispońıveis e

o processo é repetido até que todos os caminhos estejam completos (ie. as imagens tenham sido reconstruidas)

ou não existam mais blocos dispońıveis. O SPF reconstrói uma imagem por vez e o faz de forma a minimizar

o custo médio do caminho. Após reconstruir uma imagem, os blocos ainda continuam dispońıveis para a

reconstrução das próximas. O processo é repetido para as outras imagens. Após todos os caminhos serem

reconstrúıdos, aquele com menor custo é selecionado como a melhor reconstrução e seus blocos são removidos.

Os caminhos restantes que utilizavam os blocos removidos devem ser reconstrúıdos. O processo é repetido até

que todas as imagens sejam reconstrúıdas ou não existam mais blocos dispońıveis para a reconstrução. Os

autores observam que o SPF é mais preciso que o PUP (88% vs 83%), porém o PUP tem melhor performance

e escalabilidade.

Em [2] foi publicada uma das primeiras técnicas a ser aplicada diretamente em conjuntos de dados reais.

Dados os blocos que representam o cabeçalho e o rodapé, a técnica Bifragment Gap Carving (BGC) consiste

em testar exaustivamente todas as combinações posśıveis dos blocos que se localizam entre o cabeçalho e

rodapé até que uma combinação seja válida. A validação consiste em verificar se o arquivo respeita as regras
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da estrutura do tipo do arquivo. Os autores observam que os problemas da técnica são: só funciona para

arquivos que possuem uma estrutura que possa ser validada ou decodificada, só funciona para 2 fragmentos

e tem complexidade n2 (onde n é o número de blocos entre o cabeçalho e o rodapé). Além disso, um arquivo

pode ser ”válido”e estar corrompido, pois não existe nenhuma garantia que os blocos efetivamente pertencem

ao arquivo.

Em [5] os autores, juntamente com T. Sencar, desenvolvem o conceito de Smart Carving, dividindo-o em

3 etapas: pré-processamento, classificação e reconstrução. No pré-processamento os dados são decodificados,

descompactados ou desencriptados, conforme a necessidade. A classificação visa identificar a qual classe ou

tipo de arquivo um determinado bloco ou arquivo pertence, a fim de restringir o número de blocos aos de

real interesse. Por fim, na reconstrução os blocos são ordenados e agrupados a fim de reconstruir os arquivos

corretamente.

Dentre as técnicas utilizadas na etapa de classificação os autores citam: equivalência de palavras-chave

ou padrões, frequência de caracteres ASCII, entropia e ”impressão digital”. As técnicas de impressão digital

foram propostas por [4] e consistem em algoritmos de análise de frequência de bytes, como a frequência

de distribuição de bytes (BFD) e correlação cruzada de frequência de bytes (BFC). Estes algoritmos foram

refinados em [3] ao utilizar múltiplos modelos para cada tipo de arquivo ao invés de apenas um, melhorando

a precisão para uma faixa entre 77% e 100%. Entretanto, como observam os autores, todas essas técnicas

foram desenvolvidas para serem aplicadas sobre arquivos inteiros e sua precisão decai rapidamente conforme

decresce o número de bytes sendo analisados, impactando fortemente seu uso para fragmentos divididos em

blocos. A primeira abordagem com enfoque em blocos foi apresentada em [10] e [9] ao introduzir os algoritmos

OSCAR e RoC, que obtiveram, respectivamente uma precisão de 97% e 99% quando aplicados em blocos de

imagens JPEG.

A etapa de reconstrução consiste em localizar o ponto de fragmentação de um arquivo e o ińıcio do

próximo fragmento, repetindo o processo até que o arquivo seja reconstrúıdo ou se determine que não pode

ser recuperado pela técnica em uso. Uma das primeiras técnicas consistia em analizar a estrutura ou a

sequência de bytes de blocos adjacentes. Reconhecendo a limitação dessa técnica, os autores propuseram a

modificação do algoritmo PUP de forma a incorporar o conceito de teste de hipótese de sequência descrito

por [12], originando a técnica SHT-PUP. Essa modificação visa aproximar a técnica dos casos reais, onde

existe uma grande chance de os blocos estarem em sequência no disco. O ponto de modificação do PUP

ocorre logo após a etapa em que um bloco é escolhido entre os k ”melhores”blocos. Antes de repetir o

processo de selecionar os novos k ”melhores”candidatos, o bloco adjacente é avaliado contra 2 hipóteses: se

ele pertence à sequência do fragmento (H1) ou se ele não pertence à sequência do fragmento (H2). Caso ambos

os testes sejam inconclusivos, o bloco subsequente é incluido no conjunto sob teste e o teste de hipóteses é

repetido. Caso H1 seja válida, eles são incorporados ao fragmento, o próximo bloco adjacente é selecionado e

é aplicado novamente o teste de hipóteses. Caso a H2 seja válido, os blocos selecionados são descartados e o

algoritmo volta à etapa de selecionar novos k melhores candidatos para os k-caminhos. Os autores obtiveram

ótimos resultados para reconstrução de arquivos JPEG sobre a base de testes DFRS 2006 e DFRS 2007,

recuperando com sucesso arquivos que nenhuma outra técnica havia conseguido, inclusive nos casos onde

os arquivos possuiam 4 ou mais fragmentos e com a existência de fragmentos de diversos outros tipos de

arquivos.

O trabalho dos autores relatou os problemas e dificuldades na recuperação de arquivos, descreveu as

técnicas e abordagens existentes assim como sua evolução, relatou em detalhes os algoritmos e idéias das

técnicas mais recentes, assim como um pequeno comparativo de performance entre as mesmas.
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3 Contribuições

A principal contribuição do artigo diz respeito à visão global sobre a evolução, desafios e técnicas da área de

recuperação de arquivos, com um enfoque especial nos algoritmos mais recentes.

A contribuição é relevante pois além de apresentar um resumo dos trabalhos mais importantes da área e,

portanto, fornecer diversas referências, inclui uma descrição detalhada de algoritmos recentes desenvolvidos

pelos autores e colaboradores, como o PUP e SHT-PUP.

Com fins de extensões, o algoritmo de SHT-PUP é genérico e pode ser aplicado à diversos tipos de

arquivos, exigindo apenas o desenvolvimento de métodos para medir os pesos e correspondências entre blocos

assim como um teste de hipótese espećıfico para cada tipo de arquivo a ser recuperado. Vide Sec. 6, neste

documento.

4 Defeitos/Desvantagens

O artigo parece correto tecnicamente, porém como o artigo é um resumo que abrange diversas técnicas,

suas alegações exigem um grande empenho, pois mesmo dentre as técnicas apresentadas em maiores detalhes

existem lacunas que exigem a leitura dos artigos originais (e suas referências) a fim de se compreender

completamente uma dada abordagem. Em espećıfico, os detalhes sobre classificação e reconstrução de um

tipo espećıfico de arquivo são ignorados. Para estes casos, os autores fornecem apenas uma descrição geral

do algoritmo ou citam as referências relevantes. De forma geral, o trabalho apresentado é claro.

Na parte referente aos métodos de recuperação tradicionais e sobre sistemas de arquivos, é dado um en-

foque demasiadamente grande aos sistemas de arquivos. Seria mais adequado indicar referências as estruturas

destes sistemas e focar em uma descrição ainda mais detalhada dos métodos apresentados, especialmente em

exemplos de aplicações das técnicas de classificação e correspondência de blocos pra um determinado tipo

de arquivo. Possivelmente por questões de mercado, esse enfoque é voltado aos sistemas de arquivos do

ambiente Windows. Porém, isso restinge o escopo principalmente aos mercados voltados ao consumidor final

ou à pequenas empresas. Com a dependência cada vez maior de sistemas online e armazenamento remoto se

faz cada vez mais necessária a análise do comportamento de outros sistemas de arquivos. Mesmo as técnicas

de File Carving e Smart file carving são beneficiadas por quaisquer informações que possam ser extráıdas do

sistema de arquivos, especialmente no sentido de reduzir o escopo da busca pelos blocos.

As técnicas de File Carving e Smart file carving apresentadas pressupõe, em sua maioria, que cada bloco

está relacionado a um e apenas um arquivo. Apesar desse pressuposto ser verdadeiro para os principais

sistemas de arquivos em uso, existem sistemas de arquivos que permitem o compartilhamento de blocos entre

arquivos distintos. Todas as técnicas apresentadas iriam falhar se aplicadas a estes sistemas. Vide Sec. 6,

neste documento.

5 Trabalhos correlatos

5.1 Advanced Carving Techniques – Michael Cohen [1]

Relação com o artigo avaliado: Desenvolve um algoritmo que compartilha algumas das idéias de File

Carving e BGC ao, respectivamente, utilizar a informação da estrutura do arquivo na reconstrução e validar

a reconstrução ao longo do processo.

Descrição: Neste artigo, Michael Cohen apresenta uma abordagem para file carving que busca reconstruir

o arquivo através de funções de mapeamento. Funções de mapeamento são funções que mapeiam bytes dos
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blocos para bytes em um arquivo e têm como objetivo representar quais blocos pertencem a quais partes de um

arquivo. O autor também introduz o conceito de discriminantes, que visam estimar a validade de uma dada

função de mapeamento. Segundo o autor, um bom discriminante deve ser capaz de diferenciar um arquivo

corrompido de um arquivo correto e também de localizar o ponto de corrupção em um arquivo. Um tipo de

arquivo pode possuir um ou mais discriminantes, cada qual com sua própria relação de custo/benef́ıcio.

O processo de recuperação consiste em pré-processar os blocos e extrair informações a respeito do arquivo

a ser reconstrúıdo, como cabeçalhos, rodapés ou outros elementos relevantes à estrutura deste tipo de arquivo.

Essa informação é utilizada por um gerador de funções de mapeamento, que utiliza as informações sobre o

arquivo para restringir as funções de mapeamento que podem ser produzidas. Cada função de mapeamento

gera um arquivo e este arquivo é validado por um discriminante. O discriminante reporta os erros encontrados

(e suas posições, quando posśıvel) de volta ao gerador de funções, que utiliza estas novas informações para

restringir novamente quais tipos de funções podem ser produzidas. Portanto, o discriminante é utilizando

para: validar o arquivo e guiar o processo de geração de funções de mapeamento.

O autor propõe o uso de semi-automatizado de discriminantes, de forma que alguns discriminantes mais

simples sejam capazes de resolver problemas fáceis e uma pessoa possa assumir o papel de discriminante

quando o mapeamento é amb́ıguo (ex.: um ou mais blocos são válidos do ponto de vista dos discriminantes

utilizados até então).

No artigo o autor avalia a aplicação da técnica para a reconstrução de arquivos PDF, ZIP, MBOX e

MPEG2, descrevendo: as estruturas de cada um destes tipos, as restrições que podem ser aplicadas sobre o

gerador de funções, posśıveis discriminantes e dificuldades encontradas para cada um dos tipos de arquivos.

Os testes foram feitos sobre a base de dados do DRFWS 2007 Challenge.

O autor não apresenta dados sobre performance e precisão da técnica, geradores de funções de mapeamento

e/ou discriminantes. Os discriminantes apresentados são relativamente simples e boa parte do trabalho de

reconstrução é feito de forma manual (ie. usando uma pessoa como discriminante).

Apesar de introduzir o conceito geral de um processo de reconstrução de arquivos, o poder de reconstrução

depende fortemente da modelagem de um bom gerador de funções de mapeamento e de bons discriminantes.

Além disso, a técnica proposta permite a reconstrução de um único arquivo por vez.

6 Extensões

A técnica SHT-PUP pode ser ampliada e aplicada sobre outros tipos de arquivos, sendo necessário o desen-

volvimento de técnicas para classificação, determinação de correspondência e modelagem de testes de hipótese

para cada tipo de arquivo desejado. A técnica funciona bem para arquivos que podem ser reconstrúıdos de

forma sequencial, do ińıcio ao fim. Entretanto, alguns tipos de arquivos podem ser recuperados de forma

mais eficiente ao utilizar informações de outros blocos que não o do cabeçalho, resultando em uma extensão

do SHT-PUP para este determinado tipo de arquivo.

Está em aberto o problema de recuperação de arquivos em sistemas de arquivos que compartilham blocos

dentre diferentes arquivos.

Os conjuntos de testes utilizados no artigo são sintéticos e representam a fragmentação de arquivos,

porém eles não contém nenhuma informação de um sistema de arquivos. Sistemas de arquivos diferentes

armazenam seus metadados de maneira particular e tendem produzir um tipo de fragmentação caracteŕıstica.

Esses fatores podem afetar a precisão das técnicas apresentadas. Uma posśıvel extensão é a criação de

conjuntos de testes com imagens dos mesmos arquivos, com iguais ńıveis de fragmentação, utilizando diferentes

sistemas de arquivos a fim de permitir uma comparação de desempenho e precisão das diferentes técnicas

de classificação, correspondência e modelagem dos testes de hipótese. Além disso, introduzir o conhecimento
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sobre o comportamente de um dado sistema de arquivos nos dados pode melhorar o desempenho e precisão

na modelagem dos testes de hipóteses e das técnicas de medida de correspondência entre blocos.

7 Notas

1. Relevância: 9.0

2. Originalidade: 7.5

3. Qualidade cient́ıfica: 8.5

4. Apresentação: 9.0

5. Nota final: 8.5
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