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1 Visão global

Neste artigo, Sencar et al. [3] propõem algumas soluções para problemas relacionados com a recuperação de

dados remanescentes. O primeiro problema tratado é a recuperação de arquivos de imagens JPEG fragmen-

tados. Os autores propõem uma técnica de recuperação baseada na utilização da tabela de código de Huffman

da imagem a ser recuperada para encontrar seus fragmentos. O segundo problema tratado é a recuperação

de arquivos imagens JPEG corrompidos ou sem o cabeçalho. Para isto, os autores propõem uma técnica que

explora algumas propriedades do formato JPEG para resolver o problema.

2 Resumo

A recuperação de dados remanescentes é um problema existente na computação forense cujo o objetivo é a

recuperação de arquivos removidos, intencionalmete ou não, de um dispositivo de armazenamento (e.g. disco

ŕıgido, smart card, pendrive) sem qualquer informação da tabela de arquivo ou outro tipo de metadado.

Atualmente, o grande desafio é recuperação de arquivos fragmentados. Nos discos ŕıgidos, a fragmentação

ocorre após sucessivas operações de remoção, criação e extensão dos arquivos. Em dispositivos SSDs e

memórias flash a fragmentação ocorre por conta da necessidade de se usar toda a área f́ısica do dispositivo

afim de aumentar a sua vida útil, pois cada célula que compõe estes dispositivos suporta uma quantidade

máxima de operações de escrita.

Na primeira parte do artigo os autores propõem um método para recuperar arquivos fragmentos de

imagens JPEG, formato utilizado por muitas câmeras fotográficas para comprimir e armazenar imagens. O

padrão JPEG foi desenvolvido para comprimir imagens com perda, além de especificar um procedimento

para transformar imagens em fluxos de bytes e vice-versa. Este padrão possui quatro modos de operação:

Sequencial, hierárquico, progressivo e reverśıvel. O modo sequencial é exigido para que o método possa ser

aplicado.

A compressão de imagens JPEG é essencialmente baseada na codificação dos coenficientes obtidos pela

transformada discreta dos cossenos (DCT – Discrete Cosine Transform) usando codificação por comprimento

de corrido e de Huffman. Primeiramenete, a imagem de entrada é dividida em blocos disjuntos de tamanho
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8 × 8 pixels. Em cada bloco é aplicada a DCT de duas dimensões, obtendo uma matriz de coeficientes 8

× 8 no domı́nio de frequência. Esses coeficientes são quantizados afim de descartar as informações menos

importantes. Por fim, os coeficientes quantizados são reordenados por meio de um escaneamento zigue-zague

para agrupar os coeficientes diferentes de zero no inicio do escaneamento e os coeficientes nulos no fim do

escaneamento, os quais serão codificados pelo método comprimento de corrida e finalmente tudo é codificado

usando o método de Huffman. Finalmente, diversos marcadores são colocados entre os dados codificados

para indicar o ińıcio e fim de diversos campos presentes como cabeçalho, tabelas de quantização, tabelas

de codificação, modo de compressão, etc. Uma importante observação é que o espaço de cor da imagem é

convertida para o espaço de cor YCbCr. Durante a compressão esses componentes são particionado em 8 × 8

blocos e processados separadamente. Além disso, os bytes que foram codifcados são armazenados como uma

série de blocos comprimidos, denominados unidade mı́nima codificada (MCU – Minimum Coded Unit). Cada

MCU corresponde a uma certa quantidade de blocos de cada componente de cor. Exemplos de composições

de um MCU são YCbCr, YYCbCr e YYYCbCr.

Um arquivo JPEG contêm os dados codificados da imagem e segmentos marcados contendo todas as

informações necessárias para decodificar os dados da imagem (tabela de quantização, tabela de codificação

de huffman, etc). Uma questão observada pelos autores, e que é a base do método proposto, é que sequências

de codigos de huffman não são suficientementes aleatórias. Isto significa dizer que duas sequências de codigos

que usam diferentes tabelas de codificação podem ser diferenciadas.

Basicamente, para uma dada imagem codificada por uma dada tabela de codificação, os autores propõem

usar informações de frequência de ocorrência de certos padrões de bits que são constrúıdos de acordo com

o formato JPEG. Considerando um conjunto de blocos de dados S extráıdos do disco ŕıgido e uma imagem

parcialmente recuperada cujo próximo fragmento se encontra no conjunto S, ao inves de tentar decodificar

todos os blocos pertencentes ao conjunto S, um número de padrões de bits será gerado e procurado dentro

do conjunto S para identificar os blocos mais prováveis de conter o próximo fragmento. A hipótese do

método é que o valor esperado do número de frequências de ocorrências de um dado padrão de n-bits em

uma sequência de m-bits é de m
2n . No entanto, se m-bits sequenciais não forem aleatórios então para certos

padrões de n-bits é esperado um viés do número esperado de casamentos aleatórios. Para capturar esse grau

de não-aleatoriedade, é usada caracteŕısticas de frequência de padrões de bits que são constrúıdas a partir de

palavras da tabela de codificação.

Os autores executaram experimentos para validar a hipótese feita de que padrões de bits constrúıdos

a partir de uma tabela de codificação de Huffman pde ser usada para identificar arquivos. Os resultados

mostraram que quando o comprimento de padrões de bits aumenta de 9 para 16 bits, a habilidade do padrões

de bits em identificar fragmentos de arquivos aumenta.

Na segunda parte do artigo os autores propõem uma estratégia para recuperar arquivos fragmentados

com dados corrompidos ou arquivos sem o cabaçalho. No padrão JPEG, algumas marcas de reińıcio (restart

markers) são fornecidos com o meio de detecção e recuperação de erros em um fluxo de bits. Estas marcas

são inseridas periodicamente ao longo do fluxo de bits gerado no processo de compressão (O número de

MCUs entre essas marcas está no cabeçalho). Em arquivos JPEG, os coeficientes DC de todas as cores são

codificadas com valores da diferença ao invés do valor absoluto. Quando a marca é alcançada, esta diferença

é inicializada para 0 e o fluxo de bits é sincronizado. No caso de um erro no fluxo de bits pode-se computar

o número de saltos de MCUs para alcançar a próxima marca de reinicio. Para validar o potencial do uso

das marcas de reińıcio para recuperar arquivos corrompidos, os autores simularam diferentes senários de

fragmentação apagando pequenos blocos da imagem.

Para recurepar arquivos de imagens JPEG sem o cabeçalho, os autores propõem uma construção de um

pseudo-cabeçalho. Para isto, os autores assumem que as imagens armazenadas dispositivo de armazena-
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mento se relacionam de algum modo, por exemplo, possuem a mesma resolução, foram geradas pela mesma

câmera fotográfica ou foram editadas pelo mesmo software. Partindo desta hipótese, é gerado um pseudo-

cabeçalho utilizando informações de outras imagens do disco, como comprimento e altura da imagem, tabela

de quantização, tabela de codificação, etc. Para validar essa técnica, os autores consideraram três imagens

monocromáticas com diferentes tamanhos e diferentes tabelas de quantização, mas com a mesma tabela de

codificação de Huffman. Os autores mostraram um resultado da decodificação de uma imagem usando o

cabeçalho das outras duas imagens e outro resultado de um experimento semelhante, mas usando três ima-

gens com tamanhos iguais. Embora o processo de recuperação pode ser conclúıdo até o fim, a qualidade

visual das duas imagens resultantes dos dois experimentos é bem ruim.

3 Contribuições

A principal contribuição dos autores foi o desenvolvimento de uma nova técnicas para recuperar arquivos de

imagens no formato JPEG fragmentados. O método proposto visa encontrar os fragmentos de um arquivo de

uma maneira mais eficiente, quando comparado com os trabalhos anteriores. Outra contribuição dos autores

foi propor métodos para recuperar arquivos corrompidos e arquivos sem cabeçalho. Estes dois últimos

problemas além de serem importantes, pois este cenário é comum em discos com setores defeituosos ou

destrúıdos intencionalmente, não haviam sido tratados em trabalhos anteriores.

4 Defeitos/Desvantagens

As suposições bases feitas para o construção do método de recuperação de arquivos fragmentados parecem

ser razoáveis, mais os resultados apresentados não transmite ao leitor a eficácia do método pelos seguintes

motivos:

1. Os resultados dos métodos propostos não foram validados em uma base de dados razoável. Os autores

mostram o resultado somente para uma imagem e não informam quantas imagens foram usadas para

validar a eficácia do método.

2. Os autores não comparam o método proposto com outros métodos encontrados na litaratura. Também

não apresentam informações sobre taxas de sucessos e falhas do método (medidas de avaliação).

Além disso, os autores não fizeram experimentos com imagens JPEG cuja compressão esteja operando no

modo progressivo ou hierárquico. Será que funciona para estes casos?

Com relação ao método proposto para recuperar arquivos fragmentados e corrompidos, os autores não

informaram quantas imagens foram usadas para validar o método proposto e não utilzaram nenhuma medida

de avaliação do método. Por fim, o método proposto para recuperar arquivos sem o cabeçalho parte do

pressuposto de que as imagens contidas no disco se relacionam de algum modo, mas esta suposição nem

sempre é válida. Um exemplo em um cenário forense, é um usuário que realiza o download de sites diferentes

de várias imagens ilegais.
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5 Trabalhos correlatos

5.1 Carving contiguous and fragmented files with fast object validation – Simson

L. Garfinkel [1]

Relação com o artigo avaliado: Este artigo propõem uma solução para recuperar arquivos com apenas

dois fragmentos e que possuem cabeçalho e rodapé, portanto, pode ser usado para recuperar arquivos imagens

JPEG bi-fragmentados.

Descrição: Neste artigo, Garfinkel apresenta um levantamento de dados estat́ısticos sobre a fragmentação

de arquivos em vários discos ŕıgidos com diferentes sistemas de arquivos e, em seguida, propõem um método

para recuperar arquivos bi-fragmentados que tenham cabeçalho e rodapé.

Os dados levantados por Garfinkel mostra que nos sistemas de arquivos mais utilizados atualmente (e.g.

FAT, NTFS, UFS) a porcentagem de arquivos fragmentados é pequena, neste caso 6%. Isto porque, o sistema

operacional tenta alocar os arquivos de modo cont́ıguo no disco ŕıgido. O autor também mostrou que os tipos

de arquivos de maior interesse para um perito forense (e.g. AVI, DOC, JPEG, HTML e PST) possuem altas

taxas de fragmentação. Outra informação relevante apresentada pelo autor foi a distância entre fragmentos

de arquivos HTML e JPEG, mostrando que as distâncias entre fragmentos destes dois tipos de arquivos não

são muito grande.

O método de recuperação de arquivos bi-fragmentados apresentado neste artigo faz uma busca pelo disco

de todos os cabeçalhos e rodapés e para cada par de cabeçalho e rodapé é feita uma busca exaustiva do ponto

de fragmentação no conjunto de blocos que estão entre um dado par de cabeçalho e rodapé. Para encontrar

o ponto de fragmentação, o autor usa o termo validação de objeto para descrever o processo de determinar

qual sequência de bytes representa um arquivo DOC ou JPEG válido, sendo que essa validação é feita usando

informações estruturais do tipo do arquivo. Assim, os bytes contidos nos blocos são concatenados com o

cabeçalho e rodapé até que a validação tenha sucesso.

Embora a complexidade do algoritmo proposto seja de ordem quadrática, em um cenário real, o algoritmo

tende a funcionar razoavelmente, uma vez que a distância entre os fragmentos são pequenas, segundo os dados

apresentados no artigo. No entanto, arquivos com multiplos fragmentos não são recuperados por meio desta

técnica.

5.2 Automated reassembly of file fragmented images using greedy algorithms –

Memon et al. [2]

Relação com o artigo avaliado: Neste artigo, os autores tratam do problema da reconstrução de um

arquivo de imagem JPEG a paritr de seus fragmentos já recuperado do disco. Para isto, é assumido que os

fragmentos foram recuperados sem perda de dados e não há fragmentos perdidos.

Descrição: Para encontrar a sequência correta dos fragmentos do arquivo, os autores modelam o pro-

blema usando um grafo ponderado aćıclico, onde seus vértices (A1, A2, . . . , An) representam os fragmentos

das imagens a serem reconstrúıdas e cada aresta (i, j) do grafo representa a probabilidade de que o vértice

Aj seja subsequente ao vértice Ai. Essa probabilidade pode ser calculada usando a soma das diferenças entre

os w pixels finais do fragmento Ai e os w pixels iniciais do fragmento Aj .

Um dos algoritmos apresentados pelos autores é o caminho único paralelo (PUP – Paralell Unique Path)

que consiste em encontrar um caminho hamiltoniano Pi para os k nó iniciais do grafo que correspondem aos

cabeçalhos dos arquivos. O algoritmo mantém uma lista S = (s1, s2, . . . , sk) de fragmentos correntes onde si

é o fragmento corrente da i-ésima imagem. Inicialmente, os k cabeçalhos são armazenados como o fragmento

corrente para cada imagem (si = hi). Então é encontrado o melhor casamento, entre os fragmentos correntes
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e todos os demais fragmentos, os quais são armazenados no conjunto T = (t1, t2, . . . , tk), onde ti representa

o melhor casamento para si. Dentro do conjunto T , o fragmento com o melhor casamento é selecionado.

Assumindo que este fragmento é o ti, então ele é adicionado no caminho de reconstrução da i-ésima imagem

(Pi = Pi||ti), o fragmento corrente é substitúıdo (si = ti) e o melhor conjunto T contendo os melhores

casamento para S é novamente calculado. Assim, é novamente encontrado o melhor casamento dentro do

conjunto T , e esse processo se repete até que todas as imagens tenham sido resconstrúıdas.

6 Extensões

Uma posśıvel extensão do artigo seria validar o estratégia apresentada em um base de dados maior para

verificar se a estratégia apresentada realmente funciona em um cenário real. Também pode-se verificar se o

método funciona para os outros modos de operação da compressão JPEG. Além disso, pode-se propor novos

padrões de bits para outros formatos de arquivos (e.g. PNG, GIF) e verificar se o método funciona para estes

formatos de arquivos.

7 Notas

1. Relevância: 8.0

2. Originalidade: 9.0

3. Qualidade cient́ıfica: 8.5

4. Apresentação: 9.0

5. Nota final: 8.6
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