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1 Visão global

O autor examina os tipos de informações que são armazenadas na memória interna de telefones celulares
e propõe dois métodos de análise que independem deles estarem ligados. O primeiro método propõe a
desoldagem do chip de memória da placa PCB e a posterior leitura das informações diretamente através dos
pinos do chip. O segundo método propõe a leitura da memória interna através do circuito de teste presente
na maioria dos circuitos integrados, chamado JTAG.

2 Resumo

Segundo o autor, dipositivos móveis são uma importante fonte de informação forense por armazenarem
diferentes tipos de dados que podem ser usados como prova em uma investigação. Dentre os dispositivos
móveis, destaca-se principalmente telefones celulares, pela evolução na capacidade de armazenamento pessoal
e cada vez mais popular.

A primeira parte da pesquisa feita revelou que grande parte das informações armazenadas em telefones
celulares residem na memória interna e estas podem armazenar diversos tipos de informações como: fotos,
v́ıdeos, lista de contatos, sons, mensagens multimı́dia, e-mail, calendário e principalmente mensagens SMS.
Revelou-se também que diferentes marcas de celulares possuem comportamento diferentes com relação ao
armazenamento das informações. Por exemplo, para um dos celulares analisados, as mensagens SMS pri-
meiramente ficam armazenadas na memória interna e posteriormente são gravadas no chip SIM. Quando se
troca o chip e religa o celular, todos os SMSs da memória interna são apagados.

Dados apagados da memória interna não significa que são imposśıveis de serem recuperados e sim que o
sistema operacional do disposivo não consegue ter mais acesso a eles, o que causa dois problemas de natureza
forense. O primeiro é que, para a extração dos dados da memória interna, até o momento eram utilizados
comando AT por cabos, infravermelho ou bluetooth e estes faziam a requisição das informações através do
sistema operacional. Uma vez que este não têm mais esses dados em sua tabela de partições, não é mais
posśıvel de obtê-los.
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O segundo problema, e este mais grave, é que o sistema operacional dos telefones celulares possuem
gerenciamento de memória que tem como função, além de gravar as informações permanentes, fazer o reor-
denamento delas de modo a otimizar o acesso aos dados. Estando o celular ligado, o sistema operacional
pode movimentar blocos de dados para diferentes regiões da memória classificadas como livre, causando a
sobrescrita dos dados tais como mensagens apagadas. Visto os problemas acima, o autor propõe que a melhor
forma de garantir a preservação das informações forenses é fazer a análise com o celular desligado e propõe
duas abordagens.

A primeira é de acesso direto ao chip de memória na placa de circuito impresso (PCB). Essa tarefa não
é diretamente posśıvel pois os chips utilizam tecnologia BGA (Ball Grid Array), que posiciona os pinos na
parte inferior do chip, sendo imposśıvel o acesso com este soldado na placa. Então foi feito a desoldagem
como forma de se conseguir acesso a esses pinos.

O processo de desoldagem foi feito em um ambiente controlado, expondo o PCB a temperatura minima-
mente superior ao ponto de derretimento da solda. O controle da temperatura é importante pois, se muito
alta, podem causar perda de informações e, se muito baixa, corre o risco de causar dano ao pino do chip. Em
seguida foi feito o BGA reballing, que é a recolocação dos pontos de soldagem do chip, para que se consiga ter
contato dos pinos com o adaptador de leitura, e a leitura da memória utilizando o software de programação
e leitura do dispositivo correspondente ao modelo de memória.

A segunda técnica é a extração das informações através do circuito de teste JTAG presente nos circuitos
integrados. O circuito de testes normalmente é presente para que seja posśıvel fazer testes automatizados do
produto e com isso garantir a sua funcionalidade. Ele é essencialmente composto de registradores conectados
nos pinos de entrada e sáıda do dispositivo (registradores de boundary scan), sendo controlados por portas de
teste. Se o CPU têm suporte a esse tipo de teste, então é posśıvel controlá-lo através desses registradores e com
isso inserir instruções de leitura e programação da memória conectada ao CPU através de um barramento.
Caso a memória também tenha suporte, então através do JTAG é posśıvel selecionar cada posição, e extrair
a informação contida.

3 Contribuições

A principal contribuição do artigo diz respeito a nova abordagem de análise do conteúdo da memória de
telefones celulares. Antes da metodologia proposta pelo autor, a extração forense de dados dos celulares era
feita essencialmente por cabos e totalmente dependente do sistema operacional e que exigiam que o mesmo
estivesse ligado.

Essa nova abordagem garante a capacidade de extração de dados de celulares desligados, fazendo com
que seja posśıvel analisar tanto celulares “mortos” quanto garantir a preservação de informações da memória,
evitando a sobrescrita feita pelo gerenciamento de memória.

4 Defeitos/Desvantagens

Em termos de capacidade de extração de dados da memória interna de telefones celulares, a abordagem
conduzida pelo autor é a mais eficiente pois é a única capaz de recuperar dados apagados da memória interna
por ser posśıvel fazer a imagem de todo o seu conteúdo. Essa forma também anula todas as medidas de
segurança de acesso a informação feita pelo celular, não dependendo do sistema operacional para coletar os
dados [2]. A desvantagem desse método é que exige um alto ńıvel de conhecimento técnico, muitas vezes não
dispońıveis na maioria das agencias de investigação, pois exige conhecimento detalhado do funcionamento do
celular em questão.
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No caso da desoldagem, a desvantagem é submeter a memória interna a alta temperatura, o que pode
danificar o conteúdo armazenado. Os resultados mostram que pode ser suportado, mas foram feitos poucos
experimentos para se chegar a qualquer conclusão e a fabricante de memória assegura apenas que os chips
de memória suportam 3 vezes o ciclo de aquecimento para soldagem.

No caso da extração pelo circuito de JTAG, só foi possivel extrair os dados do celular pois haviam todas as
informações necessárias com relação a arquitetura do sistema e da placa PCB, sendo muito dif́ıcil aplicar esse
procedimento sem essas informações, pois a funcionalidade dos pinos JTAG podem ser alteradas dependendo
do fabricante.

5 Trabalhos correlatos

5.1 Acquisition of a Symbian Smart Phone’s Content with an On-Phone Foren-

sic Tool – Pontjho M Mokhonoana et al. [2]

Relação com o artigo avaliado:
Esse artigo sugere, como forma de extração dos dados da memória interna de celulares, programas que

executem no proprio celular. Isso faz com que os dados sejam acessados diretamente pelo sistema operacional,
evitando a necessidade da interface entre o celular e os equipamentos forenses de análise. Outra vantagem é
a versatilidade do procedimento, que pode ser feito fora de laboratórios forenses fazendo-se desnecessário a
remoção de celulares forenses de áreas de segurança.

Pelo artigo, a aquisição dos dados deve obedecer a 4 leis, sendo que uma delas é “Nenhum ato feito pelo
investigador pode alterar os dados contidos no dispositivo digital ou na midia de armazenamento.”. Como
se sabe pelo artigo avaliado, isso não é possivel se garantir uma vez que o telefone está ligado e existe o
gerenciamento de memória pelo sistema operacional. Então esse restrição é abrandada para “Modificar o
mı́nimo posśıvel”.

Segundo o autor, uma ferramenta forense de analise deve ter os seguintes requisitos: minimizar as mu-
danças no dispositivo; obter o máximo de informação posśıvel; minimizar a interação do usuário com o
dispositivo (quanto mais interações, mais dif́ıcil provar a integridade das evidencias).

A ferramenta foi copiada em um cartão de memória externo, que foi inserido no celular e o aplicativo
executado automaticamente. Foi proposto 2 linguagem para o aplicativo, Java por ser portável e Symbian
que permite acesso a ńıveis mais baixos a interface do Sistema Operacional, permitindo acesso a mais dados.
A ferramenta apenas consegue fazer a cópia lógica do sistema de arquivos, de forma que dados deletados
não podem ser recuperados. Ela também não consegue fazer cópias de arquivos que estão abertos (acessados
no momento), tal qual lista de chamadas recentes e lista de contatos. Os dados posśıveis de serem copiados
são: mensagens (SMS, MMS, e-mail), Multimı́dia (Audio, Video e Figura), aplicativos, cache de internet e
arquivos do usuário.

Analisando os resultados é posśıvel notar que o artigo avaliado possui desempenho muito melhor do que
o exposto nessa seção.

5.2 Hashing Techniques for Mobile Device Forensics – Shira Danker et al. [1]

Relação com o artigo avaliado:
O foco de estudo do artigo é a consistência de informações transmitidas para os telefones celulares. Para

o teste primeiramente definiu-se um grupo de figuras a serem utilizadas como testes, e para estas fez-se o
cálculo Hash, no caso MD5 e o valor obtido foi chamado de hash de referência. Em seguida foi feito a
transferência dessas imagens para pares de celulares de mesma marca e modelo através de Universal Memory
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Exchanger, MMS, Bluetooth e MicroSD e o hash das figuras do celular recalculados. Também foi feito testes
se o hash é modificado quando se define a imagem no celular como papel de parede ou quando se transfere
fotos capturadas pelo celular para a estação forense.

A análise das imagens recebidas no celular foram acessada por um programa forense, e foram feitas
as comparações com os hashes de referencia. Obteve-se diferentes valores de hash no caso das imagens
transferidas por MMS.

Esse resultado implica que, mesmo para a extração de informações feitas pelo artigo avaliado, mensagens
recebidas via MMS podem não ter provada a sua origem uma vez que ocorre modificações durante sua
transferência.

6 Extensões

O método de investigação forense criado pelo autor, a prinćıpio, pode ser expandido para qualquer dispositivo
que contenha memória interna, tais como GPS, mp3 players, cameras digitais e tablets. A dificuldade existente
para a aplicação dessa abordagem iria recair na complexidade dos sistemas.

No caso da abordagem de desoldagem, precisa-se avaliar se os dispositivos modernos suportam a aplicação
de altas temperaturas tão bem quanto os chips de memória flash utilizados nos experimentos, sem que ocorra
perdas nos dados armazenados.

Caso seja feita a abordagem de extração dos dados da memória interna através dos pinos de teste do
circuito, pode se tornar ainda mais complexo, caso não se tenha o acesso direto da JTAG aos pinos da
memória flash. Nesse caso seria necessário estudar a arquitetura do sistema e inserir instruções no CPU
como forma de extrair as informações. Isso pode ser muito dif́ıcil com o aumento da complexidade das
arquiteturas dos sistemas atuais e o sigilo dos documentos que a revelem detalhadamente.
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