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Resumo 
 
 

Com o advento e barateamento dos dispositivos eletrônicos, acrescidos da 
ubiqüidade oferecida pela Internet, presencia-se a crescente demanda por 
profissionais que combatam crimes realizados neste meio, os crimes digitais. Devido 
a isso, a forense computacional surge neste contexto como elemento limitador à 
perpetração de tais crimes, buscando a elucidação de ilícitos ocorridos em meio 
digital. Com o surgimento da computação em nuvem, à medida em que essa se 
torna onipresente, experimentou-se uma grande mudança de paradigmas na forma 
em que a computação é utilizada. Porém este novo conceito tem apresentado 
inúmeros desafios e oportunidades não claramente esclarecidos à forense 
computacional. A própria definição do que é nuvem ainda causa grande confusão na 
indústria e academia, porém a nuvem é uma evolução da Internet que permite que 
qualquer coisa seja entregue como um serviço (Everything as a Service - EaaS, 
XaaS, *aaS). Com a disseminação de dispositivos eletrônicos, utilizando a Internet 
em um contexto geral como nuvem, presencia-se um dos problemas em vista da 
forense computacional. Este desafio imposto aos peritos é caracterizado pelo 
aumento da capacidade de armazenamento de dispositivos eletrônicos, o que acaba 
impossibilitando a criação de imagens forenses, e até mesmo impossibilitando a 
análise dos dados encontrados. Com o objetivo de discutir e ampliar a literatura 
acerca do assunto são apresentados novos caminhos para a solução deste 
problema através da computação em nuvem, onde se elaborou uma possível 
solução utilizando-se da entrega de Forense como Serviço (Forensic as a Service – 
FaaS). Esta entrega é demonstrada através desta plataforma flexível, elástica e 
dinâmica que é a nuvem, com poder de armazenamento e processamento 
"ilimitados". Os resultados sugerem uma diminuição do tempo gasto na perícia de 
grandes conjuntos de dados, e também uma redução significativa da quantidade de 
dados a serem analisados pelo perito. Além disso, percebe-se que o uso de forense 
como serviço torna-se uma alternativa interessante e viável para se trabalhar com 
grandes conjuntos de dados. 
 
Palavras chave: Computação em nuvem. Forense computacional. Forense como 
serviço. Perícia de nuvem. 



 
 

 
 
 

Abstract 
 
 

With the advent of electronic devices plus the ubiquity offered by the Internet, we 
witness the growing demand for forensics professionals, who combat cybercrimes. In 
view of that, computer forensics arises in this context as a limiting factor to the 
perpetration of such crimes, seeking the elucidation of the crimes committed in the 
digital space. With the emergence of cloud computing, as it becomes ubiquitous, we 
have experienced a major shift in how computing is used. However, this new concept 
has presented many challenges and opportunities not easily clarified to those 
involved with computer forensics. The definition of what is cloud still causes great 
confusion in the industry and academia, but the cloud is an evolution of the Internet, 
which allows everything to be delivered as a service (Everything as a Service - EaaS, 
XaaS, *aaS). With the widespread of electronic devices, the Internet is increasingly 
seen in a general context as a cloud, and this is the source of one of main problems 
in computer forensics. The challenge posed to forensics practioners is characterized 
by the growing size of storage devices, which means that there is frequently 
insufficient time to create a forensic image of a subject device, nor to analyze data 
found. In order to discuss and expand the literature on the subject we demonstrate 
new ways to solve this problem through the cloud, in such a way that suggests a 
possible solution using the delivery of Forensic as a Service - FaaS. This delivery is 
demonstrated through such a flexible, elastic and dynamic platform, which is the 
cloud with "unlimited" storage and processing power. The results suggest a decrease 
in time spent on the forensics of large data sets, besides a significant reduction in the 
amount of data to be analyzed by the expert. Moreover, it is clear that the use of 
forensics as a service becomes a viable and attractive alternative to working with 
large data sets. 
 

Keyword: Cloud computing. Forensics computing. Forensic as a Service. Cloud 
forensics. 
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CAPÍTULO I 
Introdução 

 

 

A ubiquidade oferecida pela Internet acrescida do baixo custo de 

equipamentos eletrônicos, como notebooks, PDAs, Tablets e o avanço dos 

Smartphones, fez com que os crimes digitais se tornassem frequentes. 

Um crime digital segundo Peck (2002, p. 124) “[...] é, em princípio, um crime 

de meio, ou seja, utiliza-se de um meio virtual. Não é um crime de fim, por natureza, 

ou seja, aquele cuja modalidade só ocorra em ambiente virtual [...]”. Com isso 

percebe-se que nem todos os crimes ocorrem apenas no mundo virtual, pois eles 

afetam direta ou indiretamente o que se passa no mundo real. Peck (2002) ainda 

afirma que a Internet aparece nesse contexto apenas como um elemento facilitador, 

devido ao suposto anonimato que proporciona. 

Os esforços realizados pelas polícias, governos e empresas para solucionar 

esses casos são imensos, sendo necessário o investimento de milhões de reais em 

capacitação e infraestrutura, além da atualização do sistema legislativo. 

A quantidade de crimes praticados por meio da Internet cresce 

vertiginosamente, o que pode ser observado no relatório emitido pelo Centro de 

Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil - CERT, no 

período de janeiro a junho de 2011 já foram notificados mais de 217 mil incidentes, 

como fraude, invasão, negação de serviço, entre outros. (CERT, 2011). 

Diante de tantas adversidades, a forense computacional surgiu como suporte 

para a solução desses crimes, sendo esta disciplina relativamente nova, uma 

evolução de técnicas de recuperação de dados, que tem colaborado com a obtenção 

de evidências para a elucidação dos crimes. 

Como citado por Garfinkel (2010), um dos problemas iminentes da forense 

computacional é o crescimento da capacidade de armazenamento dos diversos tipos 

de dispositivos eletrônicos. Tal problema acaba causando atrasos nas investigações, 
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dificultando a criação de imagens forenses e o processamento dessa grande 

quantidade de dados. 

A nova tendência em ascensão é a computação em nuvem, proporcionando 

poderes de armazenamento e processamento “ilimitados” para organizações e 

governos a um baixo custo, sendo possível implementar soluções escaláveis, sob 

demanda e no modelo de pagamento conforme o consumo (pay-per-use), 

relegando-se a um segundo plano as questões de infraestrutura, manutenção, 

configuração e gerenciamento de hardware. 

Surgindo como uma forma de solução ao problema exposto, a computação 

em nuvem demonstra ser um facilitador na realização das tarefas de perícia, 

proporcionando novos meios para solução dos desafios enfrentados pela forense 

computacional. Suas características essenciais, modelos de implantação e serviço, 

permitem sua utilização como meio colaborador na solução de comportamentos 

ilícitos praticados através da Internet. 

Porém, esta recente tecnologia trás consigo novos desafios e oportunidades à 

forense computacional. Com este intuito, nosso trabalho visa apresentar um 

levantamento a respeito dos desafios impostos pela computação em nuvem a 

forense computacional, apresentando e debatendo essas questões ainda não 

solucionadas.  

Além disso, buscou-se identificar caminhos que levem a uma nova 

abordagem que responda a um dos desafios enfrentados pela forense 

computacional: a dificuldade em tratar a crescente capacidade de armazenamento 

dos dispositivos eletrônicos. 

 

1.1 Questão de pesquisa 

 

A proposta apresentada nesta pesquisa aponta para os desafios e as 

oportunidades oferecidas pela computação em nuvem à forense computacional na 

solução de um dos seus problemas, o aumento na quantidade de dados a serem 

periciados. Neste sentido, surge então a questão de pesquisa, que norteia este 

trabalho: “Como a computação em nuvem pode contribuir na solução do problema 

da grande quantidade de dados enfrentado pela forense computacional?” 
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1.2 Objetivos do trabalho 

 

Tendo a questão de pesquisa devidamente formulada, o trabalho apresenta 

seu objetivo geral e objetivos específicos, sendo estes descritos abaixo. 

O objetivo geral desta pesquisa é, através de um levantamento do estado da 

arte do paradigma de computação em nuvem e da forense computacional, identificar 

os desafios e oportunidades que a computação em nuvem oferece a forense 

computacional, identificando caminhos para soluções ao problema do aumento da 

quantidade de dados a serem periciados.  

Os objetivos específicos a serem atingidos incluem: 

 Apresentar os conceitos de forense computacional no contexto da 

computação em nuvem, com vistas a revelar o potencial desta última 

no auxílio às práticas da forense digital; 

 Pesquisar e discutir os desafios e oportunidades que a computação 

em nuvem oferece à forense computacional; 

 Relacionar e ampliar discussões identificando os principais desafios 

encontrados na utilização dos procedimentos tradicionais de perícia 

na realização de perícias em nuvem; 

 Identificar caminhos para novas abordagens na realização de perícias 

em grandes quantidades de dados, agregando características e 

valores da computação em nuvem à forense computacional; 

 Instigar a pesquisa e contribuir com as discussões sobre o tema, 

através de um levantamento do estado da arte do novo paradigma 

que começa a se consolidar: cloud forensics, ou forense de nuvem. 

 

1.3 Organização  

 

Esta Dissertação está organizada, a partir deste capítulo, da maneira descrita 

a seguir: 

O Capítulo 2, Forense computacional, corresponde à fundamentação teórica 

do trabalho, abordando conceitos, as áreas de atuação da forense computacional, 

bem como os principais processos investigativos e evidências digitais. 
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O Capítulo 3, Computação em Nuvem, também faz parte da fundamentação 

teórica deste trabalho e apresenta as definições de computação em nuvem, suas 

características essenciais, modelos de implantação e serviço, bem como sua base 

tecnológica. 

Os desafios e oportunidades oferecidos pela Computação em Nuvem à 

Forense computacional são apresentados no Capítulo 4. Este capítulo relata e 

discute a introdução de uma nova nomenclatura, a cloud forensics, como uma 

vertente da forense computacional, também apresentando alguns trabalhos 

relacionados que contribuíram com a formulação da nossa proposta. 

A proposta conceitual de entrega de Forense como Serviço é descrita no 

Capítulo 5, apresentando sua implantação nos modelos de nuvens pública e privada, 

além das discussões pertinentes a desempenho, viabilidade e segurança da 

proposta. 

Finalmente, no Capítulo 6 são apresentadas as considerações finais com as 

principais contribuições do trabalho e indicações para trabalhos futuros. 

 



 
 
 

CAPÍTULO 2 
 Forense computacional 

 

 

Este capítulo visa introduzir os conceitos pertinentes a esta disciplina 

relativamente nova, que tem se mostrado eficiente e eficaz na solução de crimes 

digitais, cumprindo o seu papel de colaborar com investigações criminais, e solução 

de casos envolvendo comportamentos ilegais ou quaisquer outros comportamentos 

inapropriados em meio virtual, principalmente na Internet. 

 

2.1 Visão geral 

 

Com o passar dos anos, uma nova classe de cena de crime tem se tornado 

mais prevalente, estes são os crimes cometidos de forma eletrônica ou digital, 

particularmente no âmbito da Internet. Empresas, governos e polícias estão sendo 

confrontadas com o aumento da necessidade de se investigar crimes ou 

comportamentos inapropriados realizados parcialmente ou completamente através 

da Internet ou outros dispositivos eletrônicos. Recursos e procedimentos são 

necessários para efetivamente localizar e preservar todos os tipos de evidências 

eletrônicas. Estas evidências variam desde imagens de pornografia infantil até 

dados criptografados, usados para uma infinidade de atividades criminosas. Mesmo 

que a investigação não seja de natureza eletrônica, em algum ponto da 

investigação, arquivos de computadores ou dados podem ser descobertos e sua 

análise posterior requerida. (LEE et al., 2001) 

O trecho anterior demonstra a preocupação com o avanço dos crimes digitais 

perante a sociedade, envolvendo todo o ambiente de convivência pública: as 

pessoas, polícia, sistema legal e empresas. 

Para tanto, a forense computacional surge como um elemento facilitador na 

limitação da perpetração desses crimes, podendo ser definida como uma ciência 
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multidisciplinar que visa à preservação, identificação, análise e apresentação de 

evidências digitais de maneira científica e legalmente válida, permitindo a 

reconstrução de eventos passados e colaborando na investigação de crimes, 

comportamentos ilegais ou inapropriados cometidos em meio virtual, principalmente 

na Internet. (PALMER, 2001). 

Utiliza-se nesta dissertação a denominação forense computacional, sendo 

traduzida do inglês Computer Forensics, mas nada impede que seja utilizado 

também o termo perícia em computadores. Para fins de compreensão, tanto forense 

computacional quanto forense digital serão tratados como objeto único, sinônimos, 

apesar da forense computacional ser um dos diversos ramos que a forense digital 

apresenta isso não afeta o entendimento. 

Estendendo o significado de crime digital, previamente definido por Peck 

(2002), visando melhorar o entendimento Huebner et al. (2007) os classifica em três 

tipos distintos: 

 Crimes centrados no computador: atividades criminosas tendo como alvo 

sistemas computacionais, redes, dispositivos de armazenamento ou outros 

dispositivos computacionais, caracterizando uma nova classe de crimes. 

Como por exemplo, a invasão de um site comercial e alteração de conteúdo. 

 Crimes auxiliados pelo computador: uso de sistemas computacionais como 

ferramenta de apoio na realização de atividades criminais, cujo uso de 

computadores não é necessário. Um novo meio de se cometer antigos 

crimes. Como por exemplo, pornografia infantil – posse e disseminação. 

 Crimes por computador incidentais: usado incidentalmente para realização 

das atividades criminosas. Uma nova ferramenta para substituir velhas 

ferramentas. Como, por exemplo, a troca da caderneta de papel pelas 

planilhas eletrônicas para registros de tráfico de drogas.   

Uma vez que a definição de crimes foi devidamente abordada, é necessário 

entender também o conceito de evidência digital. Segundo o National Institute of 

Justice - NIJ (2008) evidências digitais são informações e dados de valor para uma 

investigação, que são armazenados, recebidos ou transmitidos por dispositivos 

eletrônicos, sendo essas adquiridas quando dados ou dispositivos eletrônicos são 

apreendidos e assegurados para exame. 
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Ainda segundo o NIJ (2008), evidências digitais são: latentes, assim como 

impressões digitais ou DNA; podem transpassar barreiras nacionais e internacionais 

de forma rápida e sem dificuldades; são facilmente alteradas, danificas ou 

destruídas; e são sensíveis ao tempo. 

O termo forense por si só significa “relativo ao fórum”, o que vai ao encontro 

da definição previamente apresentada, que sintetiza de maneira simples as 

definições de forense computacional apresentadas por Broucek e Turner (2006), 

McKemmish (1999), Palmer (2001) e Farmer e Venema (1999). Além disso, isso 

demonstra claramente a preocupação com a obtenção e a validade das evidências, 

visando contribuir com as principais áreas cuja forense computacional é empregada, 

conforme se observa na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Áreas de emprego da forense computacional, objetivos e ambiente temporal 

Área  Objetivo Primário Objetivo Secundário Amb. Temporal 

Jurídica Persecução penal -- Após o fato 

Militar e 
Governamental 

Continuidade das 
operações 

Persecução penal Tempo real 

Negócios e 
Indústrias  

Disponibilidade dos 
serviços 

Persecução penal Tempo real 

Acadêmica 
Aprofundar 

Conhecimento 
Disseminar 

Conhecimento 
-- 

Fonte: Palmer (2001) e Broucek e Turner (2006) 

 

A tabela 1 mostra as principais áreas de atuação da forense computacional, 

os objetivos primários e secundários da análise forense, bem como o ambiente 

temporal em que a forense computacional atua para que os objetivos primários 

sejam atingidos. 

Conforme citado na definição, a forense computacional tem o seu domínio 

multidisciplinar, o que pode ser notado nos esforços realizados por Palmer (2001) e 

Broucek e Turner (2006). A figura 1 apresenta o domínio da forense computacional, 

ressaltando a necessidade de cooperação e colaboração entre as várias disciplinas 

relacionadas à forense computacional. 



21 

 

Fonte: adaptada de Palmer (2001). 

 

De acordo com David Baker (in Palmer, 2001) há três tipos bem definidos de 

exames periciais: 

 Exames em mídias (discos rígidos, mídias óticas, cartões de memória, 

pendrive, entre outras); 

 Exames de códigos (programas, rotinas, scripts, vírus, banco de dados, 

sistemas, entre outros); 

 Exames em redes, denominada Network Forensics (exames de fluxos de 

dados capturados, emails, sites, logs de dispositivos de rede, entre outros). 

Acredita-se que hoje a forense computacional deve ser vista de uma maneira 

mais extensa, considerando não apenas estes três tipos de exames, mas 

estendendo-os a categorias mais amplas. Tal afirmação se dá devido à proliferação 

de dispositivos e tecnologias, buscando perícias confiáveis na correlação de fatos 

nos mais diversos dispositivos periciados. 

 

2.2 Modelos de processos de investigações forenses 

 

A coleta e análise de evidências devem ser realizadas de maneira indubitável 

quanto a sua origem e autenticidade, para tanto, necessita-se de métodos, 

procedimentos e ferramentas cientificamente comprovados. 

Segundo Baryamureeba e Tushabe (2004) o processo (metodologia e 

abordagem) adotado é crucial para obtenção dos resultados de uma perícia. A não 

obediência de passos estabelecidos, confusão ou troca de ordem podem trazer 

 
 

Pesquisa em 
Computação 

Forense 

Forças 
Policiais 

Militar e 
Governamental 

Comércio e 
Indústrias 

Figura 1 - Núcleo da pesquisa da forense computacional 
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consequências ao curso da perícia, levantando resultados incompletos e/ou 

inconclusivos. 

Existem esforços no desenvolvimento de critérios de análise e colaboração 

nos modelos a serem utilizados na forense computacional, sendo possível definir os 

quatro principais estágios: preservação, coleta, exame e análise. (PALMER, 2001). 

 Preservação: consiste em “congelar” a cena do crime, impedindo ou 

prevenindo qualquer atividade que possa danificar a informação digital a 

ser coletada. Aqui se define o melhor método de coleta de dados; 

 Coleta: consiste no processo de procura e coleta de informação digital 

que possa ser relevante à investigação. A coleta envolve a apreensão de 

dispositivos (computadores, notebooks, celulares, entre outros) quando 

necessário; 

 Exame: é definida como uma busca sistemática profunda de evidências, 

cujo resultado trás evidências, encontradas nas informações coletadas; 

 Análise: nada mais é que tirar as conclusões baseando-se nas 

evidências encontradas. 

Podem ser encontradas na literatura diversas propostas de expansão, 

detalhamento e melhorias a respeito dos estágios apresentados anteriormente, 

porém percebe-se que estes quatro princípios encontram-se como base de todos os 

outros trabalhos. 

Nas pesquisas de Broucek e Turner (2006) sobre modelos de processos de 

investigação forense, há uma distinção nestes processos, definindo-os em três 

categorias: modelos simples, avançados e complexos.  

O modelo simples elaborado por Palmer (2001) é constituído dos seguintes 

passos: identificação, preservação, coleta, exame, análise, apresentação e decisão. 

Tal modelo foi posteriormente estendido por Reith et al. (2002) para nove passos, 

passando a ser chamado de Modelo de Forense Digital Abstrato. Este modelo 

incluía fases de preparação e estratégia de abordagem e substituía a etapa de 

decisão do modelo anterior por uma nova etapa chamada retorno da evidência. 

Como se percebe estes dois modelos simples focam no processamento de 

evidências digitais, não identificando o fluxo de uma investigação, além de não 

incluir detalhes sobre a cadeia de custódia, posteriormente discutida. 
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O modelo avançado, desenvolvido por Carrier e Spafford (2003) é chamado 

de Processo de Investigação Digital Integrado (Integrated Digital Investigation 

Process – IDIP). Esse modelo tem como base a consolidada teoria de cenas de 

crime para investigações físicas, integrando-a com a investigação de cenas de 

crimes digitais, com o objetivo de investigar quem foi responsável pela atividade 

criminosa. 

O modelo IDIP foi estendido por Baryamureeba e Tushabe (2004) com o 

Processo Integrado Reforçado de Investigação Digital (Enhanced Integrated Digital 

Investigation Process – EIDIP). Suas principais diferenças incluem fases iterativas 

ao invés de lineares, e a inclusão de uma nova fase, a qual permite o rastreamento 

do computador utilizado para cometer a infração em ambientes de rede cabeados ou 

sem fio. 

Um dos modelos mais complexos, o CTOSE (Cyber Tools On-Line Search for 

Evidence), foi desenvolvido como uma ferramenta de alto nível que trás referencias 

de como usuários (organizações ou indivíduos) devem proceder no caso de 

investigações e análises de incidentes envolvendo comportamentos ilícitos online. 

Com foco bem definido, este modelo visa guiar os usuários durante a investigação e 

análise de ilícitos online, a fim de gerar evidências legalmente admissíveis. (CTOSE, 

2003 apud BROUCEK; TURNER, 2006). 

O modelo CTOSE é um dos mais abrangentes, envolvendo toda a cadeia de 

gerenciamento de evidências e diferentes autores em diferentes grupos, sendo 

flexível e genérico o suficiente para diferentes usuários em diferentes países. 

Maiores detalhes podem ser encontrados nos trabalhos de Broucek e Turner (2006), 

que contém referências de trabalhos mais completos. 

Com certeza os modelos apresentados não esgotaram as possibilidades 

presentes na literatura, porém servem como uma demonstração histórica dos 

avanços realizados no intuito de tornar a forense computacional uma disciplina mais 

científica. 

 

2.3 Procedimentos 

 

Investigadores empregam soluções diferentes para problemas diferentes, 

dependendo da área em que se deseja realizar a perícia. A forense computacional 

pode ser implementada de duas maneiras distintas, variando de acordo com a 
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necessidade. Por exemplo, o judiciário, que de acordo com a tabela 1, apresentada 

anteriormente, tem o objetivo primário de entrar com ações contra um 

individuo/organização que se acredita ter cometido um crime. Por isso, eles 

respondem de maneira reativa a ação, ou seja, depois que o fato ocorre. 

Por outro lado, na área militar, governamental e industrial, para se atingir os 

objetivos primários deve-se responder de maneira proativa aos acontecimentos, 

antecipando e promovendo ações para evitar atividades suspeitas, consideradas 

maliciosas, priorizando a continuidade dos serviços oferecidos. Posteriormente, caso 

haja necessidade, deverão buscar atingir os objetivos secundários, que, de acordo 

com a tabela 1, implica em ações contra um indivíduo/corporação. 

A forense computacional segue princípios investigativos para realização de 

perícias, devendo ficar claro que os princípios básicos aplicados a cenas de crimes 

“comuns” também se aplicam a ela (PALMER, 2001). Os trabalhos publicados por 

Carrier e Spafford (2003) e Hunton (2010) reforçam esta teoria. 

Durante a coleta dos dados para análise, é importante preservar o estado do 

sistema, a fim da reconstrução dos eventos ocorridos no passado, por isso deve-se 

respeitar a ordem de volatilidade presente no sistema, visando primeiramente à 

coleta dos dados efêmeros. (FARMER; VENEMA, 2007). 

As análises forenses computacionais podem ser realizadas de duas maneiras: 

ao vivo ou post mortem. As análises ao vivo devem levar em consideração a ordem 

de volatilidade apresentada, buscando recolher o máximo de evidências possível, 

sendo esta realizada com o dispositivo ainda em execução. A tabela 2 apresenta 

uma relação de alguns tipos de dados e seus respectivos tempos de vida. 

 

Tabela 2 – Relação dos tipos de dados com seus respectivos tempo de vida estimados 

Tipos de dados Tempo de vida 

Registradores, memória periférica, caches Nanossegundos 

Memória Principal Dez Nanossegundos 

Estado da rede Milissegundos 

Processos em execução Segundos 

Disco rígido, pendrives, mídias de backup Anos 

CD-ROM, impressões Dezenas de Anos 

Fonte: adaptada de Farmer e Venema (2007) 
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A análise post mortem é realizada quando o dispositivo estiver devidamente 

desligado, não sendo possível a recuperação dos dados efêmeros (registradores, 

RAM, rede, entre outros). Este tipo de análise, considerada tradicional permite aos 

investigadores apreender os equipamentos suspeitos e conduzir as investigações 

em laboratórios apropriados. Normalmente este tipo de análise foca na perícia de 

dispositivos de armazenamento, como discos rígidos, pendrives, cartões de memória 

e outros. 

Há questões de controvérsias relatadas por Reith et al. (2002) no que diz 

respeito a coleta de dados ao vivo, pois alguns puristas consideram este tipo de 

abordagem intrusiva, uma vez que toda atividade realizada em um sistema 

computacional resultará em algum tipo de modificação (sistemas de arquivos, 

memória principal, logs e outros). 

Quanto à autenticidade das evidências, conforme já observado, os objetivos 

da análise apresentados na tabela 1 variam de acordo com a área a ser empregada. 

No caso de evidências digitais serem levadas a corte, certamente estas serão 

questionadas quanto a sua validade, precisão e confiabilidade. 

Mesmo que o objetivo primário seja apenas a continuidade das operações, 

gestores buscam por evidências apuradas do que aconteceu em seus sistemas, com 

o objetivo de chegar a quem cometeu tal ilícito. Uma vez que haja necessidade do 

caso ser levado a justiça a fim de se perpetrar ações legais, tais evidências devem 

ser válidas e aceitas perante os juízes, para que assim os objetivos dos gestores 

sejam plenamente atingidos. 

No caso de coleta de dados post mortem em dispositivos de armazenamento, 

deve-se realizar uma cópia bit-a-bit do dispositivo a ser periciado, evitando assim a 

contaminação e a violação das evidências originais, podendo então atestar a 

legalidade das evidências que nele podem ser encontradas. 

Em análises ao vivo os dados são mais delicados e sensíveis a alterações. 

Qualquer ação por mais simples que seja, como por exemplo o desligamento do 

equipamento, desencadeia ações em cascata que vão desde alterações no registro, 

geração de logs, até mudanças nas estruturas do sistema. 

Sempre que necessária uma análise ao vivo, o perito deve informar 

claramente quais são os efeitos das ações dele no sistema e nas evidências. Por 

exemplo, ao se utilizar determinadas ferramentas como o Helix através de um 

pendrive, este quando inserido e carregado na memória principal estará alterando 
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dados voláteis e pode (dependendo da ferramenta) criar ou alterar entradas no 

registro do sistema. 

Levando em consideração outras disciplinas forenses como a análise de 

DNA, percebe-se que nem sempre as evidências originais permanecem intactas. Às 

vezes a aplicação de técnicas ou produtos em uma evidência acaba por deteriorá-la 

se não destruí-la, e apesar disso continuam sendo legalmente aceitáveis como 

evidências válidas. A diferença evidente entre estas disciplinas forenses encontra-se 

nos métodos, procedimentos e ferramentas, que na forense computacional ainda 

estão em processo de estabelecimento científico. 

O ponto chave dessa discussão sobre validade jurídica das evidências é sem 

dúvida a documentação, que na forense computacional é denominada cadeia de 

custódia. A cadeia de custódia prova quem estava com as evidências e onde 

estavam durante um determinado período do curso da perícia. Estendendo o 

objetivo da cadeia de custódia, é necessário acrescentar ainda como as evidências 

foram manuseadas. Para que as evidências sejam confiáveis, estas devem ter os 

seguintes atributos garantidos: ser única, não ambígua, concisa, reproduzível e 

compreensível. (TURNER, 2005) 

Do ponto de vista forense, a aquisição e análise das evidências devem ser 

feitas de maneira a atenuar quaisquer alterações que estas possam vir a sofrer, e 

mais, qualquer mudança que ocorra deve ser devidamente documentada, de modo a 

tornar possível a validade, autenticidade e integridade das evidências. 

 Maiores informações a respeito da precisão, confiabilidade, taxas de erro e 

validade jurídica das evidências digitais podem ser obtidas em Broucek e Turner 

(2006), Peisert et al. (2008), Garfinkel et al. (2009), Turner (2005) e Lyle (2010). 

Além disso, durante os exames é necessário manter a rastreabilidade das 

evidências encontradas bem como poder estabelecer uma linha do tempo (timelines) 

e correlações entre elas. Para assegurar tais requisitos, Farmer e Venema (1999) 

estabelece o que fazer frente a uma cena de crime: 

 Isolar e manter a área do crime segura; 

 Registrar a cena; 

 Buscar sistematicamente por evidências; 

 Coletar e embalar as evidências; 

 Manter a cadeia de custódia. 



27 

Beebe e Clark (2005) apresenta uma lista não exaustiva de princípios que 

devem ser observados durante todo o processo, independentemente de quantos e 

quais passos são realizados. Princípios como preservação da evidência, 

documentação dos procedimentos, autoridade apropriada do examinador, respeito 

aos níveis de sigilo da informação, prioridade investigativa, fluxo de informação e 

controle, gerência do caso e realimentação para melhoria do processo são alguns 

exemplos. A figura 2 ilustra essa idéia. 

Para entender melhor o processo tradicional de perícia, apresenta-se abaixo 

uma idéia geral do processo investigativo. Para tal adotar-se-á nesta dissertação o 

trabalho de Beebe e Clark (2005), introduzindo os princípios que devem ser 

observados durante todo o processo, focando em objetivos ao invés de tarefas. 

Preservar as evidências, determinar a instalação de software não autorizado e 

prioridades investigativas são exemplos de princípios. O modelo genérico da 

proposta é apresentado na figura 2. 

 

Figura 2 - Modelo genérico da proposta de Beebe e Clark (2005) 

 

Fonte: adaptada de Beebe e Clark (2005) 

 

Neste modelo proposto, há uma divisão em seis fases, acrescentando um 

número variável de subfases que podem ser definidas conforme a necessidade de 

acordo com a natureza do caso. Essas fases podem ser visualmente encontradas na 

figura 3 e textualmente descritas abaixo: 

 Preparação; 

 Resposta a incidentes; 

 Coleta de dados; 
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 Análise dos dados; 

 Apresentação dos resultados; 

 Encerramento do incidente. 

 

Figura 3 - Fases do trabalho de perícia 

 

Fonte: adaptada de Beebe e Clark (2005) 

 

A partir do exposto, cada fase é definida separadamente utilizando uma 

camada de abstração mais alta. 

 

Preparação 

Esta fase visa garantir a qualidade e a disponibilidade de evidências digitais 

coletadas, incluindo, mas não se limitando, a passos que devem ser tomados para 

maximizar a disponibilidade de evidências digitais e avaliar os riscos de destruição e 

ocultação de evidências. Informações a respeito da infraestrutura (tecnologia, 

aplicativos, sistemas operacionais, entre outros) devem ser levantadas a fim de 

utilizar os procedimentos e ferramentas forenses mais adequados. 

Faz parte desta fase, segundo Beebe e Clark (2005) o conceito de forensic 

readiness, que representa uma preparação antecipada por parte da perícia, que visa 

à coleta antecipada de dados forenses, sendo atingida por meio de treinamento, 

desenvolvimento e manutenção de procedimentos para manipulação de evidências. 

Detalhes sobre coleta e manipulação de evidências podem ser encontrados na RFC 

32271. 

                                                
1
 Internet Engineering Task Force. (2002). RFC 3227 - Guidelines for Evidence Collection and 

Archiving. Disponível em: <http://www.ietf.org/rfc/rfc3227.txt>. Acesso em 07 abr. 2011. 
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Resposta a incidentes 

O propósito desta fase é detectar, validar, avaliar e determinar uma estratégia 

de resposta ao incidente de segurança e as condições encontradas na cena do 

crime. Uma etapa importante desta fase é formular uma estratégia para a coleta e 

análise dos dados encontrados. 

 

Coleta de dados 

Uma vez que todas as ações administrativas e legais foram tomadas na etapa 

anterior, inicia-se a fase de coleta de dados, que consiste em colher as evidências 

digitais que servirão posteriormente como provas do crime. A coleta de dados inclui, 

não exaustivamente: 

 Realização de coleta ao vivo de dados caso os sistemas ainda estejam em 

funcionamento, visando a recuperação do máximo possível de evidências dos 

dados voláteis apresentados na tabela 2; 

 Obter as evidências dos sistemas de rede, como sistemas de detecção de 

intrusão, roteadores, servidores de log, entre outros; 

 Obter as evidências das máquinas individuais, como relatórios do sistema, 

discos rígidos, entre outros; 

 Obter as evidências dos dispositivos de armazenamento removíveis, como 

pendrives, CDs, DVDs, entre outros; 

Segundo Hoelz (2009) é nesta fase que se inicia a cadeia de custódia, cujo 

material apreendido no local deve ser identificado, embalado adequadamente e 

lacrado, ressaltando que toda e qualquer mudança na custódia do material deve ser 

registrada. No contexto policial, nos casos de crimes por computador incidentais, o 

material provavelmente não será coletado por um especialista forense, sendo 

coletado pela própria equipe de investigação, o que acaba gerando muito material. O 

especialista recebe então o material em laboratório para a realização da análise dos 

dados. 

 

Análise dos dados 

A análise dos dados é a etapa mais estafante e custosa do processo de 

investigação forense. O objetivo desta fase é confirmar ou refutar as hipóteses da 
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investigação com base nas evidências coletadas e/ou realizar a reconstrução de 

eventos, buscando respostas para as perguntas básicas de uma investigação: o que 

ocorreu, por que, como, quem são os envolvidos, onde e quando ocorreu. 

Esta fase ainda é subdividida em três subfases iterativas, sendo 

levantamento, extração, e exame dos dados e podem ser visualmente apreciadas na 

figura 4.  

 

Figura 4 - Subfases da Análise de Dados 

 

Fonte: adaptada de Beebe e Clark (2005) 

 

Conforme citado anteriormente, de acordo com a natureza do caso em 

questão, vários procedimentos podem ser realizados, dentre eles estão: 

 Reduzir o volume de dados a ser analisado; 

 Buscar por evidências digitais óbvias e identificar o nível de conhecimento do 

suspeito; 

 Empregar técnicas de extração de dados para busca de palavras chaves, 

extração de espaços não alocados, correlação de eventos, descoberta e 

extração de dados ocultos (esteganografia), entre outros; 

 Examinar, analisar e reconstruir os eventos a fim de responder as perguntas 

de investigação (quem, como, onde, quando, entre outros). 
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Tais procedimentos são realizados a fim de atingir objetivos específicos, que 

são apresentados na figura 5. 

 

Figura 5 - Matriz de tarefas e objetivos da análise de dados 

 

Fonte: adaptada de Beebe e Clark (2005). 

 

Apresentação dos resultados 

A fase de apresentação dos resultados consiste na elaboração de um laudo 

pericial de maneira clara e concisa. O laudo deve ser redigido de forma a ser 

compreensível a uma ampla audiência (júris, técnicos, advogados, juízes, entre 

outros). Este laudo deve ser escrito ou apresentado oralmente.  

O laudo deve ser suficientemente detalhado e conciso, a ponto de estabelecer 

a confiabilidade sobre a procedência das evidências, permitindo ainda que o exame 

seja reproduzido. 

 

Encerramento do incidente 

Conforme o próprio nome implica, esta fase encerra as investigações. Porém 

é importante que o conhecimento adquirido durante esta investigação seja 

preservado a fim de colaborar com as próximas investigações. Beebe e Clark (2005) 

incluem alguns passos a serem tomados: 
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 Realizar uma revisão crítica sobre todo o processo e a investigação para 

identificar as lições aprendidas; 

 Encaminhar as evidências para seu destino adequado (ou seja, retornar ao 

dono, destruir, limpar e reusar), cumprindo sempre as obrigações legais. 

Na seção 2.4 serão discutidas questões relacionadas ao atual estado da 

forense computacional e os desafios apresentados a esta disciplina. 

 

2.4 Desafios 

 

Por ser uma área de pesquisa relativamente nova, possuindo necessidades 

específicas, a forense computacional encontra-se constantemente com novos 

desafios. Para superar este cenário, esta disciplina carece de aprimoramento, o que 

já vem acontecendo linearmente por meio de pesquisas acadêmicas e da indústria. 

Os grandes avanços tecnológicos vivenciados nas últimas duas décadas são 

responsáveis pelos inúmeros desafios enfrentados pela forense computacional. O 

objetivo desta seção é apresentar um resumo dos desafios abordados nos últimos 

tempos, que também carecem de solução e são os principais alvos de pesquisa e de 

trabalhos como este. 

Em 2001, a academia reuniu-se com o intuito de iniciar as discussões entre a 

academia (pesquisadores) e a indústria (peritos) com experiência e interesse no 

campo da forense computacional. Este grupo, batizado de Digital Forensic Research 

Workgroup – DFRWS, segundo Palmer (2001) teve como objetivo formar uma 

comunidade de discussão e iniciar os diálogos para definição do campo da forense 

computacional, identificando as dificuldades e os desafios de alta prioridade, sendo 

eles: definir um framework para a forense computacional; discutir a confiabilidade 

das evidências digitais; discutir a detecção e recuperação de dados ocultos; e 

discutir a atuação da forense computacional em ambientes de rede (network 

forensics). Alguns destes tópicos estão presentes ainda hoje como desafios, uma 

vez que evidências digitais passaram a ser utilizadas em ações legais e a Internet se 

tornou ubíqua. 

Neste mesmo encontro do DFRWS, desta vez em 2005, o relatório publicado 

por Reust (2005) aponta o foco das discussões, sendo: ocultação de evidências e 
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técnicas de análise; sobrecarga de evidências digitais (escalabilidade e automação); 

ferramentas forenses; e aspectos legais das evidências.  

Fica claro alguns aspectos como a crescente demanda por ferramentas que 

processem grandes quantidades de dados, além disso, percebe-se a questão 

multidisciplinar da forense computacional, no que diz respeito à legalidade das 

evidências, sendo este um desafio permanente que deve ser tratado com a 

cooperação entre a polícia e os peritos computacionais, com contribuições de 

especialistas em direito.  

Neste mesmo relatório, de Reust (2005), uma pesquisa apontou quais fatores 

tornavam o processamento de evidências mais demorado, e dentre eles a principal 

resposta foi a grande quantidade de dados. Quando questionados quanto as 

proporções da palavra “grande”, as respostas variaram de 2 gigabytes (GB) até 2 

terabytes (TB) de dados, tendo um dos participantes exposto um caso envolvendo 

fitas magnéticas de 450 TB, cujo processamento custou cerca de 250 mil dólares. 

Quatro anos depois, em um relatório apresentado pelo FBI em 2009, foram 

examinados 6 mil casos através de 17 estados e mais de 2.300 TB de dados 

processados, o que equivale a mais ou menos 230 bibliotecas acadêmicas e um 

esforço que rendeu uma análise média de 9,58 TB de dados/dia (considerando 

apenas dias úteis). (RCFL, 2009). 

Já no último relatório divulgado pelo RFCL (2010), a quantidade de dados 

processados passou para 3.000 TB por ano, o que equivale a mais de 12 TB de 

dados sendo analisados por dia. 

Como resultado de discussões realizadas na CISSE 20082, Nance et al. 

(2009) identifica seis categorias para pesquisa em forense, incluindo uma categoria 

denominada volume de dados, cujos autores afirmam que paralelização do 

processamento de dados poderia trazer benefícios a área. 

Segundo Garfinkel (2010) a forense computacional vem enfrentando uma 

crise e, devido aos avanços e mudanças na indústria de dispositivos digitais, há uma 

iminente redução, se não perda, de capacidade de atuação. Abaixo há uma breve 

descrição das principais mudanças que tem impactado nesta disciplina: 

                                                
2
 CISSE – Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering.  

Disponível em: <http://cisse2008.org/>. Acesso em: 21 jul. 2011. 
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 O aumento da capacidade de armazenamento dos dispositivos, o que resulta 

em tempo insuficiente para criação de imagens forenses, ou para o 

processamento dos dados; 

 Crescente utilização por dispositivos de armazenamento embutidos (flash 

drives) e diferentes interfaces de hardware, dificultando ou impedindo a 

remoção e a criação da imagem do dispositivo; 

 Diferentes formatos de arquivos e sistemas operacionais, o que implica no 

aumento da complexidade das ferramentas de análise de dados; 

 Casos envolvendo vários dispositivos que necessitam da correlação das 

evidências encontradas; 

 Uso de criptografia, o que denota que mesmo quando os dados podem ser 

recuperados, eles normalmente não podem ser processados; 

 Utilização da nuvem para armazenamento e processamento remoto, significa 

que muitas vezes dados ou códigos não podem sequer ser encontrados; 

 Malwares que não utilizam armazenamento persistente demonstram a 

necessidade de se realizar perícias em memórias RAM; 

 Desafios legais, os quais normalmente limitam o escopo das investigações 

forenses. 

Como complemento, Garfinkel (2010) ainda cita que atualmente criminosos 

podem ter, com facilidade, maior capacidade de armazenamento do que o 

laboratório de análise de dados da polícia que realiza a perícia. 

Conforme demonstrado, esta disciplina ainda carece de pesquisa e iniciativa 

cientificamente válidas para buscar a melhoria de processos, metodologias, 

ferramentas e conferir a validade jurídica necessária às evidências encontradas. 

No próximo capítulo definir-se-á o que vem a ser a computação em nuvem e 

suas principais características, buscando oferecer uma visão ampla desta tecnologia 

fortemente adotada e discutida por usuários (empresas, pessoas físicas e governos) 

e pesquisadores. 

 

 

 



 
 
 

CAPÍTULO 3 
Computação em Nuvem 

 
 

A computação em nuvem é ainda mais recente e muito mais controversa que 

a forense computacional. Criada a partir da necessidade de redução de prazos e 

custos e de uma melhor utilização dos parques tecnológicos, a computação em 

nuvem surgiu para alterar o atual cenário destes parques espalhados pelo mundo, 

inovando a forma como negócios são realizados. 

A redução de custos é apenas uma das vantagens, pois, além disso, 

empresas estão utilizando a nuvem e seus serviços para desenvolver inovação, 

aprimorando operações, compartilhando informações e utilizando grandes 

aplicações na nuvem. Apesar das preocupações com segurança, tratadas adiante, 

usuários acreditam que a nuvem oferece grandes vantagens competitivas. (HARRIS; 

ALTER, 2010). 

Para se ter uma idéia da vasta quantidade de equipamentos utilizados no 

mundo para os mais diversos fins, estima-se que os atuais parques tecnológicos 

utilizam de 10 a 30% da capacidade computacional de seus servidores, e apenas 

5% da de seus desktops, tornando o atual modelo significativamente mais caro. 

(MARSTON et al., 2011) 

Neste capítulo serão introduzidas as definições básicas apresentadas pela 

computação em nuvem, suas características chaves, modelos de implantação, 

modelos de serviço e discussões pertinentes. 

 

3.1 Definição 

 

A computação em nuvem traz uma nova configuração na utilização de 

tecnologias já conhecidas, sendo um termo genérico que pode ser definido como a 

evolução de tecnologias e processos, compostos de serviços, aplicações, 
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informações e infraestrutura distribuídos. O que permite que estes possam ser 

arranjados de maneira dinâmica, elástica e rápida, à medida que forem consumidos. 

(MARINS, 2009). 

A nuvem é uma metáfora para a Internet, oferecendo serviços de computação 

sob demanda, assim como a energia elétrica ou o gás, por exemplo, sendo uma 

evolução natural da Internet e das tecnologias de virtualização, arquitetura orientada 

a serviços e utility computing. Os detalhes são abstraídos do consumidor, que não 

precisa ter domínio da infraestrutura presente na nuvem para utilizá-la. A figura 6 

representa a visão geral da computação em nuvem. 

 

Figura 6 - Visão geral da computação em nuvem 

 

 

Segundo a definição de Mell e Grance (2011), a computação em nuvem é um 

modelo que permite acesso conveniente e sob demanda utilizando a rede. Possui 

uma série de recursos computacionais compartilhados e configuráveis, onde tais 

recursos podem ser rápidos e facilmente providos ou liberados com o mínimo de 

esforço de gerenciamento ou interação do prestador de serviço.  

A infraestrutura dos ambientes de computação em nuvem é composta por 

centenas ou milhares de máquinas físicas, conectados em redes de alta velocidade. 

Cada máquina física tem as mesmas configurações de software, podendo variar na 

configuração de hardware (CPU, memória e armazenamento), e dentro de cada 

máquina dessas existe um número variável de máquinas virtuais em execução, 

dependendo da capacidade do hardware. (SOROR et al., 2008). 
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Vaquero, Rodero-merino e Caceres and Lindner (2009) argumentam a 

respeito da volatilidade do conceito de computação em nuvem, enfatizando que a 

definição apresenta apenas o conceito de computação em nuvem hoje. A definição 

apresentada pelos autores diz que a nuvem é um grande conjunto de recursos 

virtualizados (tais como hardware, plataformas de desenvolvimento e/ou serviços) 

facilmente utilizáveis e acessíveis. Esses recursos podem ser dinamicamente 

reconfigurados para ajustar a variável carga (escalabilidade), permitindo também 

uma utilização completa dos recursos. Essa variedade de recursos é tipicamente 

utilizada pelo modelo de pagamento por uso (pay-per-use), no qual as garantias são 

oferecidas pelo provedor de serviços por meio de acordos a níveis de serviço 

personalizados (Service Level Agreement – SLA). 

A partir do exposto, percebe-se um denominador comum nas definições de 

computação em nuvem, que é escalabilidade, modelo de pagamento pelo uso (pay-

as-you-go) e virtualização. Conforme ressalta Buyya et al. (2008) todos esses 

serviços de computação precisam ser altamente confiáveis, escaláveis e autônomos. 

Além disso, os consumidores devem determinar o nível do serviço através da 

qualidade de serviço (Quality of Service – QoS) e SLAs. 

A visão de Mell e Grance (2011) define o modelo de computação em nuvem 

descrevendo-o em cinco características essenciais, três modelos de serviços e 

quatro modelos de implantação, apresentados nos tópicos a seguir. 

 

3.1.1 Características essenciais 

 

As características essenciais adotadas para esta pesquisa são definidas por 

Mell e Grance (2011), sendo expostas a seguir: 

 Serviço sob demanda, onde o consumidor pode adquirir e utilizar capacidade 

computacional (processamento, armazenamento, etc.) de maneira 

automática, na medida em que necessite e sem a necessidade de interação 

humana com o provedor de serviços; 

 Amplo acesso a rede, pois os recursos são disponibilizados por meio da rede 

e acessados de forma padronizada através de plataformas heterogêneas (thin 
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ou thick clients3). Isso não obriga o usuário a alterar suas condições e 

ambientes de trabalho. 

  Pooling4 de recursos, cujos recursos computacionais do provedor são 

agrupados para servir a múltiplos usuários usando um modelo de multi-

inquilinos (multi-tenancy), com diferentes recursos físicos e virtuais sendo 

dinamicamente arranjados e rearranjados de acordo com a demanda do 

usuário. Há certo grau de independência de localização, no qual o usuário 

geralmente não possui nenhum controle ou conhecimento sobre a exata 

localização dos recursos providos, podendo ser capaz de especificar a 

localização de uma maneira altamente abstrata (ou seja, país, estado ou data 

center, por exemplo). Exemplos de recursos incluem armazenamento, 

processamento, memória, rede, largura de banda e máquinas virtuais. Até 

mesmo nuvens privadas tendem a fornecer um agrupamento de recursos 

entre as diferentes partes da mesma organização. 

 Elasticidade rápida, onde recursos podem ser rápida e elasticamente providos 

(até mesmo automaticamente) para uma rápida expansão, ou retração, de 

forma a atender a capacidade desejada. Do ponto de vista do usuário, as 

capacidades disponíveis aparentam ser “ilimitadas” podendo ser utilizadas em 

qualquer quantidade em qualquer hora. 

 Serviço medido, fazendo com que sistemas de nuvem automaticamente 

controlem e aperfeiçoem a utilização de recursos, entregando uma métrica 

apropriada de acordo com o tipo de serviço (armazenagem, processamento, 

entre outros). Recursos podem ser monitorados, controlados e reportados, o 

que provê transparência para os usuários e o provedor. Para atingir a 

qualidade do serviço (QoS) desejada deve-se utilizar acordos de nível de 

serviço (SLAs). Esses acordos fornecem informações sobre níveis aceitáveis 

de disponibilidade, funcionalidade, desempenho, QoS, requisitos de 

segurança ou outros atributos do serviço como faturamento e até mesmo a 

inclusão de penalidade caso haja violação destes níveis. 

                                                
3
 Tanto thin quanto thick client são computadores clientes em uma rede modelo cliente-servidor. Com 

a diferença que o thin client executa a maior parte do processamento no lado do servidor (como por 
exemplo, uma aplicação web rodando no Internet Explorer) e o thick client não depende de 
processamento do servidor, mas sim local (como por exemplo uma aplicação localmente rodando no 
Windows). 
4
 Por pooling nos referimos ao agrupamento de recursos. 
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Além das características essenciais apresentadas, existem outros termos 

presentes na literatura que precisam ser definidos, pois serão amplamente utilizados 

no decorrer desta pesquisa. Baseando-se no trabalho publicado pelo grupo de 

discussão de casos de uso da computação em nuvem, Open Cloud Manifesto 

(2010), os termos são os que se seguem: 

 Interoperabilidade: ligada a capacidade dos sistemas de se comunicarem, o 

que implica em computação em nuvem que códigos funcionarão em vários 

fornecedores de nuvem ao mesmo tempo, independente das diferenças entre 

provedores; 

 Acordo de nível de serviço (SLA): é um contrato entre o fornecedor e o 

consumidor que especifica as exigências (inclusive de segurança e forense) 

do consumidor e o comprometimento do fornecedor em cumpri-las. 

 Multi-Tenancy: é a propriedade que possibilita vários sistemas, aplicações ou 

dados de diferentes lugares (empresas, departamentos, entre outros) serem 

hospedados em um mesmo hardware físico; 

 Política: termo genérico utilizado para definir um procedimento operacional. 

Por exemplo, uma política de segurança pode especificar que todas as 

requisições a um serviço em nuvem qualquer sejam criptografadas; 

 Governança: controles e processos que garantem que as políticas sejam 

cumpridas; 

 Máquina virtual: um arquivo, conhecido como imagem, que quando executado 

faz com o que o usuário sinta-se em uma máquina real. Infraestrutura como 

Serviço (IaaS) normalmente é fornecida como uma imagem de máquina 

virtual, que pode ser iniciada ou finalizada quando necessário. Quaisquer 

alterações a imagem enquanto estiver sendo executadas podem ser 

armazenadas em disco e tornadas persistentes ou destruídas. 

 Interface de Programação de Aplicativos (Application Programming Interface - 

API): é um conjunto de padrões e rotinas que guiam o desenvolvedor à 

escrita de códigos que interajam com certos tipos de sistema. APIs 

descrevem a sintaxe de operações suportadas pelo sistema, especificando 

quais informações devem ser enviadas, quais são recebidas e os erros que 

podem ocorrer. 
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3.1.2 Modelos de serviço 

 

Os serviços oferecidos pela nuvem podem ser classificados em três modelos 

distintos, em camadas sobrepostas, visualmente apresentados na figura 7, e 

definidos segundo Mell e Grance (2011) e Vaquero et al. (2009): 

 

Figura 7 - Modelos de serviço 

 

Fonte: adaptada de Singh (2010) 

 

Software as a Service – SaaS 

Software como serviço é uma alternativa a execução local de aplicações, 

permitindo sua execução na infraestrutura fornecida pela nuvem, os quais podem 

ser acessados por meio de vários clientes (tais como navegadores). Neste modelo o 

cliente não gerencia ou controla a infraestrutura que compõem a nuvem (rede, 

servidores, sistemas operacionais, entre outros), com isso o foco de 

desenvolvedores se concentra apenas em inovação em não em infraestrutura. 

Devido à ubiquidade oferecida pela Internet, os usuários têm acesso rápido e 

fácil ao sistema através da Internet de qualquer lugar e a qualquer momento. A 

incorporação de novos recursos pode ser realizada de maneira transparente aos 

olhos dos usuários.  

Com SaaS os custos com aquisição de licenças de softwares são reduzidos 

devido a dispensa de aquisição. Exemplos de SaaS incluem o CRM (Customer 

Relationship Management) da Salesforce, o GoogleDocs e o gerenciador de projetos 

da Basecamp. 
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Platform as a Service – PaaS 

Plataforma como serviço possibilita a implantação de aplicações criadas ou 

adquiridas pelo usuário na infraestrutura da nuvem. Neste modelo o cliente também 

não gerencia ou controla a infraestrutura que compõem a nuvem (rede, servidores, 

armazenamento), mas tem controle sobre as aplicações implementadas e as 

configurações do ambiente de hospedagem. 

Como exemplos de PaaS destacam-se o serviço Google App Engine, 

Force.com e Windows Azure. 

 

Infrastructure as a Service – IaaS 

A infraestrutura como serviço através da virtualização permite dividir, atribuir e 

redimensionar dinamicamente capacidades de armazenamento, rede e 

processamento, de acordo com a demanda dos usuários, fornecendo recursos 

computacionais fundamentais. Neste modelo o cliente tem controle sobre os 

sistemas operacionais, armazenamento, aplicações implementadas e normalmente 

controle limitado sobre alguns componentes de rede (por exemplo, firewalls). 

Como exemplos de IaaS inclui-se a Amazon Web Services – AWS, Eucalyptus 

e RackSpace.  

 

Modelo de referência 

A figura 8 apresenta as diferentes tecnologias por trás dos termos SaaS, 

PaaS e IaaS, apresentando as diferentes camadas que os compõem, segundo a 

definição da CSA (2009). 

A oferta de plataforma como serviço – PaaS esta no topo da IaaS através de 

uma camada adicional de integração, a qual permite que usuários utilizem 

frameworks de desenvolvimento fornecidos e suportados pelos provedores a fim de 

desenvolver aplicações específicas. 

O software como serviço, no topo de PaaS, oferece ao usuário um ambiente 

completo, sendo conteúdo, aplicação e apresentação. Como exemplo cita-se 

novamente o CRM da Salesforce.com, que oferece SaaS, sendo desenvolvido sob a 

camada de PaaS, apresentada na figura 8. 

Ainda no caso de software como serviço (SaaS), os níveis de serviço, 

segurança, gestão, responsabilidade e as expectativas do cliente e do provedor são 

estipuladas por contrato, já na plataforma e infraestrutura como serviço (PaaS e 
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IaaS), cabe ao administrador responsável pelo sistema gerenciá-los de maneira 

eficaz. Em ambos os casos, deve ser claro que um pode transferir a 

responsabilidade para o outro (cliente e provedor), mas não transfere 

necessariamente a obrigação de prestação de contas5. 

 

Figura 8 - Modelo de Referência da Nuvem 

 

Fonte: adaptada de CSA (2009) 

 

Como se percebe, a arquitetura da computação em nuvem é composta por 

camadas, cada qual com uma responsabilidade específica, que trata da 

disponibilização de recursos para as aplicações.  

                                                
5
 Aqui o termo em inglês seria accountability, porém não há uma tradução exata na língua portuguesa, 

por isso optamos por “prestação de contas” a qual remete a obrigação de quem quer que seja de 
prestar esclarecimentos a instâncias superiores. 
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As tecnologias base por trás da computação em nuvem definidas por 

(FURHT; ESCALANTE, 2010) são apresentadas abaixo: 

 Virtualização: tida como uma das principais vantagens de se utilizar a 

computação em nuvem, é a habilidade de virtualizar e compartilhar recursos 

entre diferentes aplicações, o que resulta em um melhor aproveitamento da 

capacidade dos servidores. Essas tecnologias de virtualização incluem 

técnicas de máquinas virtuais tais como VMware e Xen, e redes virtuais tais 

como VPN (Virtual Private Network). Máquinas virtuais fornecem 

infraestruturas de TI virtualizadas sob demanda, enquanto redes virtuais 

fornecem o aos usuários um ambiente de rede personalizado para acessar os 

recursos da nuvem; 

 Web services e arquitetura orientada a serviços, pois todos os serviços da 

nuvem são projetados como web services, os quais seguem padrões (WSDL, 

SOAP, UDDI, entre outros). A arquitetura orientada a serviços organiza e 

gerencia esses web services dentro da nuvem; 

 Fluxo de serviços e de trabalho: referindo-se a visão integrada das atividades 

baseadas em serviço fornecidas pela nuvem; 

 Web 2.0 e mashups: Web 2.0 é um novo conceito que se refere ao uso da 

tecnologia Web e web design para melhorar a criatividade, a partilha de 

informações e colaboração entre os usuários. Mashups podem ser definidos 

como uma aplicação web que combina dados de mais de uma fonte em uma 

única ferramenta de armazenamento integrado; 

 Multi-tenancy: este modelo de arquitetura é destacado pela CSA (2009) por 

utilizar uma abordagem arquitetural que habilita economia de escalas, 

disponibilidade, gerenciamento, segmentação, isolamento e eficiência 

operacional entregando infraestrutura, dados, metadados, serviços e 

aplicações compartilhadas através de diferentes usuários. 

Embora a apresentação dos fornecedores de solução para a computação em 

nuvem esteja fora do escopo deste trabalho, apresenta-se a seguir a figura 9, uma 

taxonomia elaborada pela OpenCrowd (2009) que serve como referência a todos 

que pretendem adotar a computação em nuvem de alguma forma. 
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Figura 9 - Taxonomia da nuvem 

 

Fonte: OpenCrowd (2009) 

 

3.1.3 Modelos de implantação 

 

Independentemente do modelo de serviço utilizado (IaaS, PaaS ou SaaS), 

existem quatro modelos de implantação para diferentes tipos de acesso e 

disponibilidade, variando questões de segurança e controle dos dados. Os modelos 

apresentados a seguir são definidos por Mell e Grance (2011). 

 

Nuvem pública 

A infraestrutura da nuvem é disponibilizada publicamente e compartilhada 

entre diversos usuários usando o modelo “pay-as-you-go”, de pagamento por 

demanda. 
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Nuvem privada 

Neste modelo, a nuvem possui sua infraestrutura utilizada somente por uma 

organização, podendo ser gerenciada pela própria organização ou terceirizada, 

havendo possibilidade de existir na forma on premise ou off premise. 

 

Nuvem híbrida 

É uma composição de duas ou mais nuvens (privadas, comunidade ou 

públicas), permanecendo como entidades únicas, interligadas por tecnologias 

padronizadas ou proprietárias que permitem a portabilidade de dados e aplicações. 

 

Nuvem comunidade 

A infraestrutura da nuvem é compartilhada entre várias organizações e 

suporta uma comunidade específica que compartilha interesses (por exemplo, 

requisitos de segurança, políticas). Pode ser gerenciada pelas organizações ou 

terceirizada e pode existir nas formas on premise ou off premise. 

De forma a facilitar a compreensão das definições expostas é apresentada a 

figura 10, que exibe uma descrição visual das definições. 

 

Figura 10 - Modelos de implantação (Público, Privado, Comunidade e Híbrido) 

 

 

É importante ressaltar, segundo Mell e Grance (2011), que devido a 

maturidade desses modelos de computação em nuvem estão surgindo modelos 

derivados, como é o caso da Nuvem Privada Virtual, um modo de se utilizar a 

infraestrutura de nuvens públicas de uma maneira privada (ou semi-privada), 

normalmente por meio da utilização de conexões VPN. 
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3.2 MapReduce 

 

É necessário discutir sobre o MapReduce, um paradigma de programação 

distribuída desenvolvido pelo Google para simplificar o desenvolvimento de 

aplicações paralelas e escaláveis que processem terabytes de dados em grandes 

clusters computacionais. 

Programas escritos neste estilo de linguagem funcional são automaticamente 

paralelizados e executados em grandes clusters. O sistema toma conta em tempo 

de execução dos detalhes de particionamento dos dados de entrada, agendando a 

execução do programa nas máquinas, tratando falhas e gerenciando a comunicação 

entre elas. Isso permite que programadores com pouca experiência em sistemas 

paralelos e distribuídos utilizem os recursos de grandes sistemas distribuídos. 

(DEAN; GHEMAWAT, 2004) 

Neste modelo usuários especificam uma função de mapeamento (map) que 

processa um par do tipo chave/valor para gerar conjuntos de pares intermediários, e 

uma função de redução (reduce) que une todos os valores intermediários 

associados com a mesma chave. Muitas tarefas do mundo real podem ser 

expressas neste modelo, incluindo tarefas típicas de forense, como operações com 

string, processamento de imagens, análises estatística, entre outros. (ROUSSEV et 

al., 2009). 

Um exemplo canônico da aplicação de MapReduce é um algoritmo que conta 

a quantidade de ocorrências de cada palavra em um conjunto de documentos: 

 

01: void map(String name, String document): 

02:   // name: nome do documento 

03:   // document: conteudo do document 

04:   for each word w in document: 

05:     EmitIntermediate(w, "1");  

06:  

07: void reduce(String word, Iterator partialCounts): 

08:   // word: uma palavra 

09:   // partialCounts: uma lista de contagem parcial 

10:   int result = 0; 

11:   for each pc in partialCounts: 

12:     result += ParseInt(pc); 

13:   Emit(AsString(result)); 

 

Neste exemplo, retirado de Dean e Ghemawat (2004), cada documento é 

dividido em palavras, e cada palavra recebe inicialmente o valor 1 da função de 

mapeamento, usando a palavra como chave. O framework então agrupa todos os 
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pares com a mesma chave, chamando a função de redução e alimentando com 

estes pares, fazendo com que esta função apenas some todos os valores de entrada 

para então retornar o total de ocorrências daquelas palavras nos documentos. 

Hadoop foi desenvolvido como uma implementação open-source do modelo 

de programação MapReduce, sendo um projeto de alto nível da Apache construído e 

utilizado por uma comunidade internacional de desenvolvedores, utilizando Java 

como sua linguagem de programação. Yahoo! Tem sido o principal colaborador do 

projeto, utilizando o Hadoop de maneira extensiva em todos os seus negócios, 

Amazon e IBM são duas outras grandes companhias que utilizam o Hadoop. 

(ROUSSEV et al., 2009) 

Estruturalmente falando, sua arquitetura é composta pelo núcleo denominado 

Hadoop Common, que contém os arquivos necessários para executar o Hadoop, 

fornecendo suporte para seus subprojetos - o Hadoop Distributed File System 

(HDFS) e o MapReduce. 

De acordo com Apache (2010b), o HDFS é um sistema de arquivos distribuído 

desenvolvido para executar em hardwares comuns (de baixo custo), sendo 

altamente tolerante a falhas, fornecendo acesso de alta capacidade aos dados das 

aplicações, adequando para aplicações que operem com grandes conjuntos de 

dados. 

Conforme esclarecido pelo Apache (2010a), uma execução MapReduce 

divide os dados de entrada em vários pedaços independentes, os quais são 

processados paralelamente pelas tarefas de mapeamento. O framework classifica o 

resultado do mapeamento, introduzindo-o nas tarefas de redução, comprometendo-

se a agendar a execução de tarefas, monitorar e re-executar as tarefas que tenham 

falhado. Normalmente tanto a os dados de entrada quanto os de saída são 

armazenados no sistema de arquivos. 

O framework do MapReduce consiste de um único JobTracker (mestre) e um 

TaskTracker (escravo) por nó do cluster, sendo o mestre responsável pelo 

agendamento das tasks (tarefas) nos escravos, monitorando e re-executando tarefas 

que possam falhar.  

Para se utilizar o MapReduce, as aplicações especificam o local dos dados de 

entrada (inputs) e o local onde será armazenada a saída dos resultados (output), 

fornecendo as funções de mapeamento e redução através de implementações de 
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interfaces apropriadas e/ou através de classes abstratas. Estes e outros parâmetros 

das tarefas constituem a configuração da execução das tarefas.  

O JobClient do Hadoop, responsável pela interação entre o cliente o 

JobTracker envia o job (tarefa) e as configurações para o JobTracker, que então 

assume as responsabilidades de distribuir o software/configuração para os escravos, 

agendando e monitorando a execução das tarefas, fornecendo informações de 

status e diagnóstico para o JobClient que as repassa para o usuário. Vide figura 14. 

 

Figura 11 - Descrição visual do MapReduce 

 

Fonte: adaptada de Mallassi (2010) 

 

Embora o Hadoop seja implementado em Java, as aplicações a serem 

executadas no modelo MapReduce não precisam necessariamente estar nesta 

mesma linguagem. Isso porque há uma ferramenta denominada Hadoop Streaming 

que permite que os usuários criem e executem tarefas com qualquer linguagem 

(Cascading, Shell, Ruby, Perl, Python, PHP, R ou C ++) que leia a entrada utilizando 

o stdin (linha por linha) e as escreva na saída utilizando o stdout. 

 

3.3 Desafios 

 

Uma vez tendo as definições de computação em nuvem, suas características 

chaves, modelos de serviço e de implantação já citados, este tópico aborda os 

desafios que a computação em nuvem apresenta na sua adoção. Já no capítulo 

seguinte, será apresentado uma correlação dos desafios e oportunidades que a 
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computação em nuvem apresenta especificamente a forense computacional e o 

surgimento de uma nova nomenclatura, a cloud forensics. 

É fato que o principal desafio e, conseqüentemente, preocupação aos clientes 

na adoção da computação em nuvem é a segurança e a imaturidade deste serviço. 

Tal fato pode ser comprovado através do relatório apresentado pela IDC (2009) onde 

foram entrevistados 263 executivos de TI sobre quais os pontos mais preocupantes 

em relação a computação em nuvem. Em primeiro lugar ficou a questão de 

segurança com 87,5%, na segunda posição está a Disponibilidade com 83,3% e em 

terceiro a questão de performance, conforme apresentado pelo gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Relatório apresentando os principais desafios da computação em nuvem. 

 

Fonte: adaptado de IDC (2009) 

 

Demais relatos de problemas com a segurança e imaturidade da nuvem são 

apresentados por Jaeger et al. (2008), Armbrust (2010) e Lombardi (2010), dentre 

outros, e incluem principalmente questões de segurança, além privacidade, 

anonimidade, confiabilidade, segregação dos dados, responsabilidades legais, entr 

outros. 

No quesito de responsabilidade legal, legislação e regulamentação, Everett 

(2009) alega que as organizações ainda são responsáveis pelos seus dados, 

mesmo eles estando armazenados na nuvem, demonstrando ainda a falta de 

legislação e regulamentação na área. 
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Os desafios e oportunidades que a computação em nuvem oferece a forense 

computacional são tratados em detalhes no capítulo que se segue. 

 



 
 
 

CAPÍTULO 4 
Cloud Forensics:  

desafios e oportunidades 
 
 

A pesquisa em forense computacional, visando acompanhar o 

amadurecimento das tecnologias e, principalmente, tentando respaldar os novos 

desafios impostos pela computação em nuvem, o tema do momento, busca discutir 

e contribuir com a solução dos desafios impostos por esta tecnologia. 

Além dos problemas tecnológicos, questões legais e de segurança estão 

colocando os peritos à prova. Para tanto, este capítulo visa uma revisão da literatura 

que trata a respeito da forense computacional e computação em nuvem em seu 

sentido mais amplo, de forma a apresentar e discutir as oportunidades e desafios 

impostos pela computação em nuvem à forense computacional. 

É empiricamente comprovado que grande parte da atividade de computação 

ocorre inteiramente de maneira local, em computadores desktop conectados à 

Internet e controlados pelos usuários, porém há uma forte tendência de mudança de 

paradigmas no futuro, e uma grande utilização da nuvem. 

A computação está fechando mais um ciclo histórico, onde por volta de 

meados da década de 60 computadores eram conectados a mainframes, passando 

por volta da década de 70 para a utilização de desktops e agora se estabelece 

novamente o uso de uma fonte de computação centralizada. Como é tratado 

adiante, não tão centralizada assim, uma vez que o poder computacional é 

distribuído. (JAEGER et al., 2008) 

A literatura apresentada abaixo não defende ou se opõe a computação em 

nuvem, apenas define e contextualiza o conceito de cloud forensics, discutindo os 

desafios e oportunidades enfrentados, pois é possível perceber que o contínuo 

desenvolvimento e maturação dos serviços de computação em nuvem é uma 

realidade inescapável. (GELLMAN, 2009). 
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4.1 Contextualização 

 

A computação em nuvem tem o potencial de se tornar uma tecnologia 

transformadora na história da computação, seguindo os passos de outras grandes 

revoluções como mainframes, minicomputadores, PCs e Smartphones. 

Alavancada pela crise da tecnologia vivenciada em 2008 pelos Estados 

Unidos, a computação em nuvem através das suas características que incluem 

baixo custo de implantação inicial e manutenção, além de pagamento por demanda, 

vem sendo adotada por empresas de todos os países. Uma pesquisa realizada pela 

F5 Networks (2009) mostrou que 66% de um total de 250 gerentes de TI 

entrevistados dedicaram algum tipo de investimento para a computação em nuvem, 

onde 71% deles acreditam que este orçamento irá subir nos próximos 2 anos. Desse 

mesmo número de entrevistados, 82% apontaram que estão implantando nuvens 

públicas, e 83% implantando nuvens privadas. 

De acordo com projeções da Gartner (2010), em 2010 foi alcançada a receita 

de 68,3 bilhões de dólares com os serviços de computação em nuvem, um aumento 

de mais de 16% se comparado com o ano de 2009, que atingiu 58,6 bilhões. Gartner 

projeta que a receita com tais serviços continuará crescendo, podendo atingir o 

patamar de mais de 148 bilhões de dólares em 2014. 

A adoção da computação em nuvem para o uso governamental também 

ocorre, e segundo uma pesquisa realizada por Foley (2010), os gerentes de TI do 

governo federal norte americano ressaltaram que 22% deles estão planejando 

implantar a computação em nuvem no próximo ano e outros 22% planejam fazer 

isso nos próximos 2 anos. 

Conforme relatado por Kundra (2010), em abril de 2010, o domínio 

recovery.org se tornou o primeiro sistema governamental a migrar para a nuvem, o 

que promete a economia de 1 (um) milhão de dólares em infraestrutura e software. 

Além disso, é citada a utilização de email e ferramentas colaborativas na nuvem pela 

cidade de Los Angeles, o que em 5 (cinco) anos promete gerar uma economia média 

de 5,5 milhões de dólares. 

No relatório de projeção dos gastos federais dos Estados Unidos para o ano 

de 2012, há uma redução de 40% nos data centers até 2015, executando a 

migração gradual para a computação em nuvem. (USA, 2011). 
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As últimas previsões divulgadas pelo IDC (2011) sobre os serviços de nuvem 

pública prevêem que em 2015 este fatia do mercado valerá 176,8 bilhões de 

dólares. Já os gastos com nuvens privadas continuarão seguindo as tendências, 

subindo de 21,5 bilhões de dólares em 2010 para 72,9 bilhões em 2015. 

As previsões são otimistas, e no que diz respeito a indústrias, na União 

Européia de 35-40% das médias e grandes empresas já estão utilizando a 

computação em nuvem, e mais, segundo um relatório divulgado pela EMC2 (2011) 

alguns países da União Européia (Itália, França, Alemanha, Espanha, Reino Unido) 

deverão atingir em 2015 o potencial de gerar 763 bilhões de Euros com esta 

tecnologia. 

Apesar das notícias financeiras serem animadoras, outro relatório publicado 

por Waldman e Gillen (2009) retratou a preocupação das empresas. Foram 

entrevistados 263 executivos de TI para coletar suas opiniões e a posição das 

empresas em que trabalham no que diz respeito à computação em nuvem, e com 

87% das respostas, o maior desafio e impedimento encontrado é o de segurança. 

De forma a contribuir com as discussões, é necessário esclarecer alguns 

pontos. O primeiro diz respeito à computação em nuvem e os desafios de se periciar 

a nuvem. Tais desafios envolvem questões técnicas, legais e organizacionais, vindo 

a adquirir uma denominação própria, Cloud Forensics, que em uma tradução literal 

significa perícia de nuvem. O segundo ponto trata das oportunidades que a 

computação em nuvem oferece, através das características chaves e de seus 

modelos de serviço e implantação, visando contribuir com o amadurecimento e a 

solução dos desafios enfrentados pela forense computacional. 

As questões relacionadas à segurança tanto no aspecto da adoção da 

computação em nuvem quanto no aspecto de se periciar a nuvem ou fornecer 

forense como serviço se confundem e muitas vezes se sobrepõem, havendo uma 

clara interseção entre esses dois meios, como é apresentada no decorrer deste 

trabalho. 

Além do mais, com a introdução deste novo termo – computação em nuvem - 

surge um novo tipo de crime, o crime nas nuvens, podendo ser enquadrado na 

definição de crime digital de Peck (2002) e seus tipos descritos por Huebner et al. 

(2007), que são: crimes centrados no computador, auxiliados por computador ou 

incidentais, porém com a diferença da utilização de poder computacional da nuvem 

através da Internet. 
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4.2 Definições 

 

Nos trabalhos de Ruan et al. (2011), o termo cloud forensics é definido como a 

aplicação da ciência digital forense nos modelos de computação em nuvem, como 

sendo uma subárea de Network Forensics. 

Acredita-se que com o advento da adoção de técnicas de virtualização, a 

forense computacional teve de se adaptar para atender as necessidades de se 

realizar perícias em ambiente virtualizados, para tanto, um novo desmembramento 

no ramo da forense computacional ocorreu, propiciando a criação do termo Virtual 

Forensics. 

Devido a isso e às definições previamente estabelecidas de forense 

computacional e computação em nuvem, além do fato desta última ser baseada na 

utilização da Internet e, mas não necessariamente, de virtualização, acredita-se que 

o termo cloud forensics vem a ser identificado como uma junção entre as disciplinas 

de perícia de rede e de sistemas virtualizados (network e virtual forensics). Na figura 

11 demonstra a representação da localização desta disciplina conforme a visão 

exposta. 

 

 

 

 

A multidisciplinaridade apresentada pela forense computacional é herdada 

pela cloud forensics, uma vez que aspectos técnicos e legais devem ser levados em 

consideração, além de cooperação entre as partes envolvidas, que no trabalho de 

Ruan et al. (2011) é designado como questão organizacional, envolvendo os 

usuários, o fornecedor de computação em nuvem e, de acordo com os objetivos da 

investigação, as polícias. 

A área da atuação da cloud forensics fica explícita pelo nome e pela própria 

definição dos termos, herdando as áreas de atuação da forense computacional, 

especializando-se no que diz respeito à nuvem, no exercício de investigações. 

Forense Computacional 

Tradicional Códigos Rede Virtual 

Cloud Forensics 

Figura 12 - Localização da disciplina de Cloud Forensics 
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Na seção seguinte é apresentado o resultado de uma ampla pesquisa e 

revisão da literatura, propostas a fim de colaborar nas discussões a respeito dos 

desafios e das oportunidades que a computação em nuvem impõe a forense 

computacional. Aproveitou-se as oportunidades levantadas a fim de propor a 

utilização da computação em nuvem para realização de perícias, entregando assim 

forense como serviço. 

 

4.2.1 Dimensão da Cloud Forensics 

 

Conforme publicado por Ruan et al. (2011), o modelo tridimensional para 

definição de computação em nuvem demonstra o lado multidimensional desta 

disciplina, estendendo a definição de Cloud Forensics entre três dimensões: técnica, 

legal e organizacional, conforme pode ser visto na figura 12. 

 

Figura 13 - Modelo tridimensional da Cloud Forensics 

 

Fonte: Ruan et al. (2011) 

 

Este modelo demonstra as complicadas relações entre fornecedores de 

computação em nuvem e usuários, entre usuários que compartilham os mesmos 

recursos ou esforços entre os setores da lei.  Tais dimensões e suas características 

são tratadas a seguir. 
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Dimensão técnica 

Esta dimensão envolve um conjunto de ferramentas, procedimentos e 

metodologias para realização do processo forense em ambientes de computação em 

nuvem, apresentando alguns conceitos chaves como: 

 Coleta de dados: envolvendo as etapas descritas anteriormente em resposta 

a incidentes e coleta de dados cujos objetivos incluem detectar, validar, 

avaliar e determinar uma estratégia de resposta a incidentes de segurança e 

as condições encontradas na cena do crime, posteriormente identificando, 

rotulando e adquirindo evidências de possíveis fontes de dados.  

Estas evidências podem vir basicamente de duas fontes: cliente, residindo na 

plataforma de acesso dos usuários ou no fornecedor, residindo na 

infraestrutura. (BEEBE; CLARK, 2005) 

 Elasticidade e forense ao vivo: sendo a elasticidade uma das características 

chaves da computação em nuvem, se faz necessário que as ferramentas 

utilizadas em investigações de nuvem sejam também elásticas, trabalhando 

com grande quantidade de dados. Devido à outra característica chave da 

nuvem, amplo acesso à rede, é necessário que estas ferramentas tratem a 

realização de análises ao vivo em ambientes de rede. (RUAN, 2011). 

 Segregação de evidências: a característica denominada pooling de recursos 

permite o compartilhamento de recursos e conseqüentemente a redução com 

gastos de TI (Tecnologia da Informação). No entanto a utilização de 

ambientes multi-tenant provoca a segregação de evidências, sendo 

necessário então o desenvolvimento de ferramentas e procedimentos para 

separar os dados dos usuários nos seus diferentes métodos de implantação e 

modelos de serviço. 

 Virtualização: esta é uma das tecnologias de base da computação em nuvem, 

permitindo a implementação do modelo multi-tenancy e compartilhamento de 

recursos. Porém, apesar de uma nova disciplina denominada virtual forensics 

mostrar resultados, ferramentas e procedimentos para esta ainda precisam 

ser desenvolvidos; (BEEK, 2010) 

 Pró-atividade: medidas pró-ativas devem ser tomadas de modo a facilitar o 

trabalho da forense computacional em ambientes de nuvem, a cloud 

forensics. Tais medidas incluem sistemas elaborados para recolher 
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antecipadamente dados forenses na nuvem, tanto do lado do fornecedor 

quanto do lado do cliente; 

 

Dimensão legal 

Como o próprio nome diz, a dimensão legal aborda os aspectos legais 

relacionados a aplicação de cloud forensics, detalhadas abaixo. 

 Jurisdição e compartilhamento de recursos: devido ao caráter distribuído da 

computação em nuvem e o compartilhamento de recursos, é necessário que 

profissionais atuem juntamente com as forças legais e governos – nacionais e 

internacionais - a fim de desenvolver regulamentações e acordos para 

garantir que as atividades de forense não quebrem nenhuma lei 

(independente de jurisdição), nem questões de privacidade. (GELLMAN, 

2009; EVERETT, 2009). 

 Acordo de nível de serviço: estes SLAs definem os acordos entre o 

fornecedor de nuvem (CSP) e o cliente, devendo conter ainda questões a 

respeito de investigações forenses, como: 

o Serviços fornecidos, técnicas suportadas e garantias de acesso pelo 

CSP ao usuário sob investigação forense; 

o Limites confiáveis, destacando os papéis e suas respectivas 

responsabilidades entre o CSP e o usuário sob investigação forense; 

o Garantias de que a investigação forense esteja segura em ambientes 

multi-jurisdicionais e multi tenant, no que diz respeito a regulamentos, 

confidencialidade dos dados dos usuários e políticas de privacidade. 

Em resumo, SLAs são utilizados para identificar as partes que mantêm uma 

relação de cliente e fornecedor em negócios eletrônicos terceirizados, a fim de 

especificar os direitos e deveres entre as partes, visando estabelecer um bom nível 

de satisfação para o cliente, um nível de qualidade esperado e melhorar o 

relacionamento entre as partes, facilitando assim a resolução de conflitos. (WU; 

BUYYA, 2010) 

 

Dimensão organizacional 

Investigações forenses na nuvem envolvem pelo menos duas partes: CSP e o 

usuário da nuvem, e em casos de persecuções penais a polícia. Conforme 

apresentado na figura 13, a estrutura organizacional proposta por Ruan et al. (2011) 
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visa à realização de atividades forenses em nuvem de maneira eficaz e eficiente, em 

um esforço conjunto entre as partes.  

 

Figura 14 - Estrutura Organizacional da Cloud Forensics 

 

Fonte: Ruan et al. (2011) 

 

A partir disso definem-se também as seguintes funções: 

 Investigadores: responsáveis pela investigação propriamente dita (tanto do 

lado do CSP quanto do lado do cliente), trabalhando em cooperação com a 

assistência interna e com o respaldo legal oferecido pelos conselheiros; 

 Profissionais de TI: incluindo uma ampla gama de profissionais como 

administradores de sistemas, de rede e de segurança ou qualquer outro 

profissional técnico que possa contribuir com o seu conhecimento, facilitando 

aos investigadores o acesso a cena do crime e também colaborando na 

coleta de dados; 

 Tratadores de Incidentes: corresponde a um grupo para responder a uma 

variedade de incidentes de segurança na nuvem, como por exemplo acessos 

não autorizados, vazamento de dados, código malicioso, entre outros. É 
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necessário que CSPs tenham um plano de incidente de segurança, visando a 

diminuição dos danos causados e os possíveis danos a sua imagem e a de 

seus clientes; 

 Conselheiros legais: devido ao aspecto multidisciplinar da cloud forensics 

herdado da forense computacional, é necessário incluir conselheiros legais 

que estejam familiarizados com questões de jurisdição (inclusive 

internacionais) e multi-tenant, para que investigadores não violem nenhuma 

lei; 

 Assistência externa: é aconselhável que os CSPs contem com uma 

combinação de sua própria equipe com equipes terceirizadas na execução 

das tarefas forenses, por isso deve-se determinar de antemão quais os 

papéis desenvolvidos por cada uma das equipes. 

Ainda dentro da dimensão organizacional, é apresentada uma cadeia de 

evidências, que segundo Ruan et al. (2011) é utilizada para demonstrar as relações 

de dependência existentes entre CSPs e usuários da nuvem, visando comunicação 

e à colaboração com as partes envolvidas citadas abaixo de forma a facilitar 

eficientemente e efetivamente as atividades forenses. 

 Polícias: devido a situações de coletas de evidências, onde tanto os CSPs 

quanto as polícias apresentam objetivos em comum; 

 Terceiros: devido a questões de auditorias; 

 Academia: onde CSPs devem estar intimamente ligados, de modo a contribuir 

com conhecimento na área e receber treinamento de ponta. 

 

4.2.2 Desafios 

 

De forma a contribuir com a pesquisa na área e alcançar um dos objetivos 

específicos desta pesquisa, esta seção tem por objetivo apresentar o resultado do 

levantamento na literatura a fim de apresentar e discutir os desafios encontrados do 

ponto de vista técnico, legal e organizacional, obtidos a partir da definição 

tridimensional da cloud forensics. 

É citado por Reilly (2010) a ausência de procedimentos na literatura de como 

se investigar ambientes em nuvem, que também ressalta a necessidade de 

desenvolvimento de novos procedimentos ou a revisão/adaptação dos já existentes.  
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Devido a isso, os desafios levantados foram agrupados utilizando o modelo 

de processo investigativo da forense computacional tradicional de Beebe e Clark 

(2005) adotado por esta pesquisa e apresentado em detalhes no capítulo 2. As seis 

fases utilizadas para introduzir os desafios e apresentar as discussões são: 

preparação, resposta a incidentes, coleta de dados, análise de dados, apresentação 

dos resultados e encerramento do incidente.  

 

Preparação 

Antes mesmo da investigação propriamente dita ocorrer, Biggs e Viadalis 

(2009) sugerem que deve haver comprometimentos contratuais firmados entre os 

usuários e os CSPs, de modo que suportem formas específicas de investigação. 

Acredita-se que a colaboração entre CSPs e as polícias deve ser incentivada e 

trabalhada, a fim de promover a realização de investigações forenses eficientes e 

eficazes. 

Não há indícios de como se garantir a qualidade nem a disponibilidade de 

evidências na nuvem, uma vez que uma instância virtual pode ser facilmente iniciada 

e/ou finalizada. 

Etapas importantes como a maximização das evidências e avaliação dos 

riscos de destruição e/ou ocultação são dificultados, tornando-se o primeiro desafio 

ao perito.  

Destruição e/ou ocultação de evidências podem ser causados pelos 

investigados (usuários ou CSPs) e, portanto, devem ser avaliados e estipulados nos 

SLAs, contendo as respectivas responsabilidades e penalizações. (CROSS; 

KUWAHAR, 2010) 

Conforme cita Reilly (2010), a falta de ferramentas que auxiliem os peritos a 

lidar com a nuvem acaba por inviabilizar as perícias. Além disso, as tarefas que 

ocorrem nesta etapa, de levantamento de informações sobre tecnologias, 

aplicativos, sistemas, e servidores utilizados de forma a definir os procedimentos e 

ferramentas mais adequados ainda carecem de procedimentos específicos para a 

computação em nuvem, o que é ressaltado por Taylor et al. (2010) que ainda cita a 

dificuldade de se identificar fontes de evidências na nuvem. 

O estado de prontidão, denominado forensics readiness, que também 

acontece nesta etapa deve ser coberto pelo SLA, porém segundo Ruan et al. (2011) 

estes acordos ainda não são firmados visando o fornecimento de maneiras de se 
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coletar dados forenses, pois CSPs ainda não resolveram como irão implantar este 

estado. 

Ainda neste quesito, Reilly (2010) defende a centralização dos dados como 

um ponto positivo ao estado de prontidão, auxiliando na maximização do potencial 

dos dados para serem usados como evidências digitais e colaborando na 

continuidade das operações. 

Acredita-se que além de ferramentas específicas para solução de problemas 

pontuais é necessário entender como a nuvem funciona, definir procedimentos e 

estabelecer SLAs e colaboração entre as partes (CSPs, usuários e polícias) para 

então realizar em conjunto com a academia, avanços cientificamente válidos nas 

ferramentas e procedimentos. 

Além disso, outro papel importante da academia nesta fase de preparação é o 

treinamento de peritos, fornecendo embasamento teórico e prático através do 

desenvolvimento de habilidades técnicas. 

 

Resposta a incidentes 

Em sistemas de computação em nuvem o perito normalmente não possui 

acesso físico às máquinas envolvidas no incidente, nem à cena do crime, e por isso 

não há busca e apreensão de dispositivos. Além disso, buscar e apreender 

dispositivos poderia causar transtornos ao fornecedor da nuvem e a outros usuários 

do serviço que não sejam alvos da investigação. 

As atividades de avaliação de danos e impactos, estratégias de contenção, 

erradicação, recuperação e investigação, coordenação de recursos gerenciais, 

humanos, legais e regulatórios, bem como a formulação do plano de investigação 

para coleta e análise de dados devem ser realizadas em colaboração dos CSPs com 

os usuários, não havendo indícios dessas atividades na literatura. 

A detecção ou suspeita de atividade não autorizada ou maliciosa na nuvem e 

seu respectivo relatório deverá ser realizada pelo CSP, informando primeiramente 

aos clientes para que sejam definidos quais serão os objetivos da investigação, 

apresentados na tabela 1. 

Claro que se este incidente referir-se a crimes específicos, tipificados por lei, 

como casos de pedofilia, por exemplo, cabe aos CSPs informarem às autoridades a 
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respeito do crime. Neste ponto SLAs bem definidos e colaboração com as polícias 

são extremamente necessários. 

 

Coleta de dados 

Deve-se ter em mente não apenas a coleta de dados presentes na nuvem, 

mas também levar em consideração quaisquer dispositivos que tenham acesso à 

nuvem e possam estar direta ou indiretamente ligados ao incidente, podendo conter 

algum tipo de evidência. 

Conforme citado, a proliferação de diversos pontos de acesso, especialmente 

dispositivos móveis é um desafio a descoberta e a coleta de dados, sendo ampliado 

pelo número de dispositivos conectados a nuvem, chamados de endpoints. 

Conhecimento técnico é obviamente requerido, porém peritos em privacidade 

e acompanhamento jurídico são necessários e têm muito a contribuir para a 

segurança de investigações na nuvem, devendo as questões como localização dos 

dados e jurisdição serem tratadas em conjunto. (TAYLOR et al., 2010; BIGGS e 

VIDALIS, 2009; CSA, 2009). 

A coleta de dados nas nuvens é dificultada pela diminuição do acesso aos 

dados forenses, dependendo inclusive do modelo de serviço adotado, sendo a 

quantidade de evidências encontradas em ordem decrescente nos modelos de 

serviço IaaS, PaaS e SaaS. Esta diminuição de acesso é causada em parte pela 

ausência do sentido de localização física dos dados. (RUAN et al., 2001; TAYLOR et 

al., 2010; REILLY, 2010). 

Sistemas na nuvem permitem que seja armazenada uma cópia do estado do 

sistema naquele momento, sendo tais cópias conhecidas como snapshots. A 

aquisição e análise apenas desses snapshots é importante, porém impede o acesso 

aos demais componentes computacionais, causando a perda de artefatos 

importantes como o disco rígido, memória RAM, estado da rede, processos em 

execução, metadados, entre outros. (MORRIL, 2010; TAYLOR et al., 2010).  

Em contrapartida, Reilly (2010) cita estes snapshots como oportunidades, 

ressaltando que se tem a disposição esta imagem, sendo eficiente para fins de 

investigação. 

Um dos principais focos da forense computacional é a recuperação de dados 

deletados, sendo esta uma importante fonte de evidências, por isso no que diz 

respeito à realização de análises post mortem, devido a característica virtualizada da 
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nuvem e à possibilidade de se adquirir imagens do sistema, o ramo de virtual 

forensics vem a ser útil na coleta desses dados. 

Acredita-se também que a live forensics e network forensics venham a 

colaborar com a coleta de dados voláteis, como por exemplo, os pacotes trocados 

entre CSPs e clientes, sendo esta uma forma de buscar dados no lado do usuário. 

Inerente à nuvem, a questão de multi-tenancy deve ser reconhecida também 

como um obstáculo, uma vez que o compartilhamento de recursos pode vir a 

quebrar a privacidade de outros clientes durante a investigação do sistema. 

(TAYLOR et al., 2010). 

Nesta fase a preocupação com a integridade e autenticidade de evidências 

digitais é evidenciada por Beebe e Clark (2005). Alguns fornecedores automatizam o 

processo de autenticação dos dados armazenados em seus sistemas, fornecendo 

automaticamente os hashs dos arquivos através do algoritmo MD5. A Amazon é um 

exemplo, automatizando a geração de hashs em seu serviço S3, porém a 

confiabilidade deste tipo de tarefa é contestada por Reilly (2010) que rebate essa 

autenticação dizendo que alguns peritos preferem fazer as próprias validações.  

Para maiores discussões há um artigo publicado por Blackmer (2010) que 

trata especificamente sobre a integridade dos dados e evidências na nuvem. 

A utilização e manutenção da cadeia de custódia passa a ser complicada 

segundo Taylor et al. (2010) e Reilly (2010), porém Morril (2010) cita armazenamento 

das imagens na nuvem (normalmente privada ou virtual privada) uma vantagem, 

pois limitaria o acesso a um número reduzido de pessoas, teoricamente implantando 

e facilitando a cadeia de custódia. 

 

Análise dos dados 

A perda de controle citada por Reilly (2010) é vivenciada devido à 

independência do senso de localização, o que acaba impedindo a reconstrução da 

cena do crime e conseqüentemente implicando na falha em se montar uma 

seqüência de eventos, criando uma linha do tempo (timeline) dos eventos ocorridos 

no passado. Com esta falha, conseqüências mais graves ocorrem, pois não há como 

responder questões do tipo quem, o que, como, onde, quando, por que e como o 

ilícito ocorreu.  

Conforme pontuado por Ruan et al. (2011) a auditoria de logs, usada como 

fonte de evidências em investigações, necessita de sincronização de tempo e tem se 
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mostrado difícil de atingir e se tornado mais complicado no caso das nuvens. 

Diversas características da nuvem geram a impossibilidade de se criar timelines 

precisas para recriar eventos acontecidos no passado através da auditoria de logs.  

Durante esta fase, a validade jurídica dos dados é amparada por Biggs e 

Vidalis (2009) que ressaltam questionamentos quanto aos três pilares da segurança 

da informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Blackmer (2010) 

confirma essas questões, tratando sobre integridade dos dados e evidências na 

nuvem. 

A criptografia dos dados é uma questão não tratada, uma vez que é 

recomendado pela CSA (2009) que os CSPs utilizem criptografia forte nos sistemas 

de armazenamento, por questões de segurança e privacidade. Este tipo de medida 

dificulta ou até mesmo torna a análise destes dados impossível, por isso tais casos 

devem estar devidamente cobertos pelos SLAs e pela legislação. 

 

Apresentação dos resultados 

Levando em conta os aspectos legais e humanos, Reilly (2010) afirma que 

qualquer que sejam as evidencias digitais adquiridas em uma investigação, elas 

normalmente são apresentadas a um júri, que vai julgar o caso.  

Grande parte dos jurados possui um conhecimento básico sobre computação, 

e devido a isso atualmente é difícil explicar como uma evidência foi adquirida e o 

que significa. 

Em termos de computação em nuvem, com proporções internacionais, o 

cenário acaba se agravando, pois este mesmo júri não conseguirá tomar decisões 

seguras. É complexo explicar a respeito de servidores internacionais, executando, 

por exemplo, mais de 40 mil máquinas virtuais sobre 512 servidores acessados por 

mais de 1000 usuários (tenants) espalhados pelo mundo. (REILLY, 2010) 

Ressalta-se a importância da redação de um laudo claro, conciso e sucinto 

dos resultados encontrados, o que pode ser um pouco trabalhoso de se expor 

devido às exigências de conhecimentos técnicos envolvidos. 
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Encerramento do incidente 

Esta fase pode ser encarada da mesma forma que a forense computacional 

utiliza atualmente, encerrando o caso e dando o devido encaminhamento às 

evidências encontradas. O lema desta fase é aprender com o caso e evoluir sempre. 

Diante do exposto, percebe-se a evidente necessidade de revisão das 

legislações nacionais e internacionais que deverão fiscalizar em conjunto as 

questões de jurisdição da Internet, facilitadas pela questão da nuvem. Caso isso não 

se concretize, o número de crimes sem punição pode aumentar. (BIGGS; VIDALIS, 

2009) 

O trabalho de Biggs e Vidalis (2009) ainda aborda questões legais sobre 

acordos de nível de serviço (SLAs) robustos e eficientes no combate ao crime digital, 

facilitando e colaborando no trabalho em conjunto entre fornecedores e polícia de 

modo a amenizar o impacto da nuvem, novamente abordado por Blackmer (2010). 

Devido às questões técnicas definidas no capítulo 3 sobre computação em 

nuvem, Taylor et al. (2010) ressalta que nuvens públicas são muito mais difíceis de 

investigar do que nuvens privadas, pois nuvens privadas estão de posse da própria 

organização, implantadas em hardware próprio. 

Para Everett (2009) adotar a nuvem para quaisquer fins ainda é uma questão 

de confiança, ressaltando a falta de legislação e regulamentação na área, clamando 

por padronizações. 

 

4.2.3 Oportunidades 

 

Este trabalho não foca apenas nos desafios impostos pela computação em 

nuvem, uma vez que suas características chaves e demais pontos podem ser vistos 

sob uma perspectiva de oportunidades futuras para a forense computacional. 

No decorrer desta seção são tratadas as oportunidades que a computação 

em nuvem oferece à forense computacional. 

 

Custo benefício 

Devido às proporções em larga escala da computação em nuvem, os custos 

no modelo público são diluídos entre os clientes, tornando a contratação deste 

serviço financeiramente atraente.  
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Esta tecnologia torna-se interessante e viável para pequenas e médias 

empresas, além de facilitar as implantações no que diz respeito a instalações físicas 

e segurança, diminuindo custos de implantação inicial. (RUAN et al., 2011). 

Já no modelo privado, o custo benefício apresenta-se na utilização da 

computação em nuvem em infraestrutura própria, já existente, para otimização dos 

recursos computacionais disponíveis. 

 

Abundância de dados 

Alguns CSPs, como a Amazon, por exemplo, nos seus serviços S3 e Simple 

DB garante que os dados sejam replicados várias vezes por diversos locais 

disponíveis. Uma vez que um destes locais não facilite a coleta de dados, pode-se 

selecionar outro local sob uma jurisdição diferente. Além disso, essa abundância de 

dados gerados na nuvem pode facilitar ao perito na hora de recuperar esses dados e 

utilizá-los como evidências. 

 

Robustez 

Diversas tecnologias disponíveis em alguns servidores de computação em 

nuvem ajudam a garantir e assegurar uma robustez do processo investigativo. Um 

exemplo é o da Amazon, no seu serviço de armazenamento S3, o qual gera um 

hash MD5 automaticamente toda vez que você armazena um objeto. Isso significa 

que não há necessidade do perito realizar a tarefa, consumindo menos tempo da 

investigação. 

O modelo de infraestrutura como serviço (IaaS) oferece a possibilidade de 

clonagem de máquinas virtuais, fornecendo assim uma imagem do sistema em um 

dado momento do tempo (snapshot), para realização de uma análise post mortem, 

poupando assim tempo da investigação. Ruan et al. (2011) levanta a possibilidade 

de criação de múltiplas imagens de disco para análise em paralelo, reduzindo ainda 

mais o tempo de investigação. 

Mais ações por partes dos CSPs podem garantir a rastreabilidade de acesso 

e utilização de objetos armazenados, como é o caso da Amazon, onde o serviço S3 

permite a utilização de versionamento para preservar, recuperar e armazenar cada 

versão de um objeto armazenado. O log gerado contém detalhes sobre cada 
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requisição de acesso, incluindo o tipo de requisição, o recurso solicitado, o IP do 

solicitante, a data e hora da solicitação. (AWS, 2011c) 

 

Escalabilidade e flexibilidade 

Tais características, que são chaves da computação em nuvem, podem 

também ser aplicadas aos serviços forenses através do modelo de pagamento por 

demanda, pagando apenas pelo que foi consumido. Um exemplo de utilização pode 

ser o armazenamento de grandes quantidades de logs, não comprometendo o 

desempenho das investigações. Além disso, o poder computacional da nuvem pode 

facilitar as perícias aumentando o processamento, a eficiência na indexação, buscas 

e consultas aos logs, entre outros. 

Há também a habilidade de se armazenar grandes quantidades de logs do 

servidor e sistemas individuais sem exceder a capacidade computacional da 

empresa. Serão logs enormes e detalhados, facilitados pelo advento da computação 

em nuvem, servindo também como fonte de evidências a peritos computacionais. 

(MORRIL, 2010; REILLY, 2010) 

Os snapshots gerados podem ser armazenados, independentemente de 

tamanho, na nuvem (normalmente privada ou virtual privada), limitando o acesso a 

um número reduzido de pessoas, teoricamente facilitando a cadeia de custódia. 

(MORRIL, 2010) 

Além disso, Ruan et al. (2011) cita a possibilidade de usuários criarem um 

servidor dedicado de forense nas nuvens, estando disponível para ser usado sempre 

que um incidente ocorrer. 

 

Padrões e políticas 

Devido à qualidade transformativa desta tecnologia que está mudando o 

modo como a TI é gerenciada e gerando uma nova onde de inovações, é importante 

que seja estabelecida uma base de padrões e políticas para a cloud forensics, que 

passará então a evoluir em paralelo com a tecnologia, até seu total amadurecimento. 

 

Forense como serviço  

Um conceito emergente graças à computação em nuvem é o conceito de 

“qualquer coisa como serviço”, onde todo e qualquer tipo de serviço pode ser 
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entregue pela nuvem, usufruindo das suas características chaves (serviço sob 

demanda, amplo acesso a rede, pooling de recursos, elasticidade rápida e serviço 

medido), modelos de implantação e serviços. Por isso, forense como serviço pode 

ser desenvolvido da mesma forma, fazendo uso do poder computacional “ilimitado” 

que a nuvem proporciona, facilitando assim todos os níveis da forense 

computacional. (DIDONÉ; QUEIRÓZ, 2011). 

Com tamanhas oportunidades e benefícios, não é de se admirar que 

criminosos passassem a utilizar tais tecnologias para fins ilícitos. Há relatos de um 

recente caso de criminosos vendendo Exploit as a Service, oferecendo um conjunto 

de ferramentas com vários tipos de exploits, que são códigos que se aproveitam de 

vulnerabilidades de software para infectá-los com malwares. Cabia ao cliente pagar 

apenas pelo tempo em que os computadores estavam sendo realmente infectados. 

(SECULERT, 2011). 

Por mais que hoje as ferramentas de visualização e análise de dados em 

forense computacional sejam primitivas, Morril (2010) afirma existir grandes 

companhias envolvidas (o autor não cita nomes) na construção de ferramentas 

escaláveis que irão alcançar as capacidades da computação em nuvem. Uma vez 

que tais ferramentas estejam suficientemente maduras, a forense em ambientes de 

computação em nuvem será facilitada. Já se encontra na literatura convergências 

nesta direção por parte das maiores empresas de desenvolvimento de ferramentas 

de segurança do mundo. 

Neste cenário o Brasil já vem discutindo à adoção da computação em nuvem 

e os desafios encontrados pelo governo brasileiro, além de traçar estratégias que 

servirão de guias para a adoção desta tecnologia. Maiores detalhes no trabalho de 

Verdi et al. (2010). 

 

4.3 Trabalhos relacionados 

 

Uma sessão de brainstorming no evento CISSE 20086 explorou categorias de 

pesquisas, tópicos e problemas na forense computacional. Um dos resultados desta 

discussão é um artigo onde foram identificadas seis categorias de pesquisa para 

forense computacional, e entre estas há uma categoria chamada Volume de Dados, 

                                                
6
 CISSE - International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and 

Engineering. Disponível em: < http://cisse2008.org/>. Acesso em: 06 jul. 2011 
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onde os autores citam a paralelização do processamento de dados como uma das 

possíveis soluções para o problema. (NANCE et al., 2009). 

Prevendo a crise da forense computacional, Garfinkel (2010) cita o fim da era 

de ouro da forense computacional, acrescentando que “ferramentas se tornarão 

cada vez mais obsoletas, as polícias, forças militares e outros usuários da forense 

computacional não poderão mais confiar nos resultados das perícias”. 

Ainda de acordo com Garfinkel (2010), existem alguns avanços que estão 

mudando os rumos da computação. Dentre estes pontos, é citado a computação em 

nuvem e o crescimento da capacidade dos dispositivos de armazenamento como 

tópicos desafiadores, complementando que freqüentemente não há tempo suficiente 

para criar uma imagem forense de um disco, ou processar todos os dados 

encontrados. 

Conforme citado anteriormente, a quantidade de dispositivos aliados ao 

crescimento do espaço de armazenamento e ao barateamento da tecnologia faz 

com que terabytes de dados sejam analisados em casos de crimes digitais. O 

problema é que isso acabada extrapolando o poder computacional de estações 

forenses utilizadas nos laboratórios pelos peritos de hoje. 

Por mais que pouco abordada, a forense distribuída acaba por fornecer uma 

alternativa de se otimizar a capacidade das estações forenses utilizadas hoje na 

realização de perícias. Dentre os trabalhos relacionados, uma abordagem 

interessante utilizando clusters e recursos de larga escala distribuídos têm 

apresentado eficiência na condução de tarefas forenses, como apresentado por 

Roussev e Richard III. (2004).  

Neste trabalho, Roussev e Richard III (2004) apresentam claramente a 

necessidade de se trabalhar com forense distribuída, demonstrando que estações 

únicas estão sobrecarregadas. 

Além disso, foi elaborada uma lista de requisitos a serem atingidos através da 

utilização de forense distribuída, e a partir disso a proposição de um protótipo para 

tratar esta distribuição de forma a atender os requisitos levantados. 

O grande potencial da utilização de recursos de cluster são demonstrados por 

Roussev e Richard III. (2004) em um protótipo através da condução de experimentos 

e apresentação de resultados iniciais, demonstrando uma redução nos tempos de 

execução das tarefas forenses. Porém a ferramenta não introduz funções 
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significativas para realização dessas tarefas, sendo limitada, além de não apresentar 

uma interface amigável. 

Outro esforço realizado por Tang et al. (2005) criou um framework para 

realização de perícia em rede (network forensics) baseado em técnicas distribuídas, 

fornecendo assim uma plataforma integrada para coleta e armazenamento de 

evidências forenses em rede. Esta ferramenta também inclui um mecanismo para 

geração de gráficos de ataques que ilustram os procedimentos utilizados por 

hackers. Neste mesmo sentido o ForNet, de Shanmugasundaram et al. (2009), visa 

a coleta e consulta distribuída de evidências de rede, com escopo diferente deste 

trabalho. 

Uma proposta recente apresentada por Roussev et al. (2009) descreve os 

esforços realizados para uma nova implementação do modelo de programação 

MapReduce, denominada pelo autor como MMR. 

Em seu trabalho Roussev et al. (2009) utiliza uma abordagem para acomodar 

mais processamento em um mesmo espaço de tempo, suportando a utilização de 

mais recursos de hardware, o que permite que mais recursos sejam implantados. O 

foco de Roussev é exclusivamente na utilização de recursos computacionais 

distribuídos para aprimorar os tempos gastos na condução de investigações 

forenses. 

Com a criação deste novo modelo denominado MMR, os autores demonstram 

que esta abordagem supera significativamente a performance do Hadoop nos 

trabalhos anteriores na condução de tarefas típicas de forense, demonstrando 

escala linear para processamento intensivo e até mesmo escalas super lineares 

para tarefas envolvendo indexação. 

Porém, o foco deste trabalho é limitado à comparação entre a utilização do 

Hadoop e da proposta apresentada, o MMR. Seu objetivo é a diminuição de tempos 

na condução das tarefas de perícia em grandes conjuntos de dados, porém os 

autores limitam o conjunto de dados testado a no máximo 2 GB. Além disso, o 

cluster empregado é constituído por apenas 3 máquinas de singela configuração. 

Além desses estudos, ferramentas comerciais de pericia como o Forensics 

Toolkit (FTK) da AccessData7, passaram a incluir suporte a processadores multi-core 

e a fornecer distribuição de processamento. 

                                                
7
 Access Data. Forensics Toolkit – FTK. Disponível em: < http://accessdata.com/products/computer-

forensics/ftk>. Acesso em: 06 jul. 2011. 
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Não foi encontrado na literatura, em momento algum, a utilização da 

computação em nuvem para execução de tarefas de perícia distribuídas, bem como 

não há algoritmos que trabalhem com o modelo MapReduce de programação com o 

foco em tarefas de perícia. 

Uma vez citados os trabalhos relacionados, além das características 

essenciais e os benefícios trazidos pela nuvem, demonstrando características 

viáveis e que permitem a implementação do modelo de programação MapReduce 

apresenta-se a seguir o modelo proposto. 

Este modelo visa demonstrar o uso da computação em nuvem para praticar 

forense distribuída, fornecendo Forense como Serviço (Forensic as a Service – 

FaaS) através desta plataforma flexível, elástica e dinâmica, com poderes 

computacionais “ilimitados” que é a nuvem. 

Para tanto, utilizou-se em conjunto com a computação em nuvem o modelo 

de programação MapReduce, na sua implementação de código aberto Hadoop, a 

fim de tratar o grande volume de dados. 

Além de demonstrar que o uso de Forense como Serviço acaba por se tornar 

essencial, interessante e acessível para empresas, governos e demais interessados. 

Embora o MapReduce não responda a todos os problemas de distribuição de 

processamento, na literatura relacionada tem demonstrando grande capacidade na 

resolução de problemas relacionados a tarefas forenses, como operações com 

string, processamento de imagens, análises estatísticas, entre outros. 

No capítulo a seguir é apresentada a proposta de entrega de forense como 

serviço (FaaS), tecnologias, conceitos e questões envolvidas com a sua implantação 

e resultados.  

 



 
 
 

CAPÍTULO 5 
Proposta de Forense como Serviço 

 

 

Após extensa discussão sobre os conhecimentos base deste trabalho, este 

capítulo apresenta uma introdução da proposta de entrega de Forense como Serviço 

através da computação em nuvem. 

 Será demonstrado uma breve introdução ao modelo de programação 

MapReduce, adotando o Hadoop, desenvolvido pela Apache, como plataforma de 

software de computação distribuída para clusters e processamentos de grandes 

quantidades de dados. 

Os detalhes da proposta são apresentados, bem como as possibilidades de 

implantação nos modelos público e privado da nuvem. Logo após, discute-se as 

questões de segurança relacionadas à proposta e os resultados obtidos nos testes 

realizados. 

O que torna este trabalho possível é o impressionante nível de informação e 

capacidade de processamento de dados disponíveis na nuvem – na casa de 

petabytes – permitindo uma abordagem a análise de dados inteiramente nova 

Anderson (2008 apud Paquette et al., 2010). Além destes atributos, as demais 

características chaves da computação em nuvem, bem como os modelos de serviço 

e implantação também são levados em consideração. 

 

5.1 Introdução 

 

Conforme exposto no capítulo 2, a forense computacional esta se 

reinventando a fim de acompanhar a evolução dos crimes digitais, combatendo e 

punindo os responsáveis por comportamentos ilícitos. 
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Da mesma forma, a computação em nuvem deve evoluir no que diz respeito 

às questões abordadas com profundidade no capítulo 3, visando aumento da 

segurança, para então tornar-se uma tecnologia madura. 

A introdução do novo conceito de cloud forensics e os desafios de se periciar 

a nuvem foram devidamente apresentados no capítulo 4, onde também ressaltou-se 

as oportunidades que a computação em nuvem oferece à forense computacional. 

Dentre estas oportunidades cita-se a Forense como Serviço, utilizado em 

nossa proposta, que visa a diminuição da quantidade de dados a serem periciados, 

além de reduzir o tempo gasto nas perícias. Para isso utilizou-se o modelo de 

programação MapReduce, implantada na nuvem nas formas pública e privada. 

Neste capítulo, nas seções a seguir, são discutidos conceitos utilizados na 

elaboração da proposta, o cenário utilizado, resultados obtidos com a utilização do 

cenário e as discussões pertinentes. 

 

5.2 Modelo conceitual 

 

O modelo conceitual definido encontra-se na figura 15, a qual ilustra o cenário 

da proposta apresentada, onde usuários utilizam quaisquer dispositivos (na perícia 

os mais comuns ainda são os computadores e notebooks) para acessar os serviços 

de forense através de um fornecedor de nuvem. 

Nos trabalhos de Roussev e Richard III (2004) e Roussev et al. (2009) é 

demonstrada a utilização de clusters para a realização de forense distribuída. Neste 

trabalho, a utilização de forense distribuída é atingida com a utilização do poder 

computacional da computação em nuvem, sendo proposta sua implementação em 

duas formas: nuvem pública ou privada. A escolha entre essas duas formas 

diferencia-se apenas no quesito de segurança das informações, segurança da 

nuvem e custos com investimento inicial (utilização de parque tecnológico próprio ou 

aluguel). 

Na forma pública, aplicações serão executadas de forma off premise, ou seja, 

na infraestrutura do fornecedor de nuvem, não localizada no mesmo espaço físico 

que o usuário, normalmente nem no mesmo país. 

Já na nuvem privada, as aplicações serão executadas na forma on premise, 

estando localizadas no mesmo espaço físico que o usuário. 
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Conforme citado por Roussev et al. (2009) o modelo de programação 

MapReduce se mostrou adequado na condução de tarefas forenses, trabalhando 

satisfatoriamente com grandes conjuntos de dados. 

Nesta proposta, o modelo de programação MapReduce, implementado pelo 

Hadoop é instalado para executar sobre as máquinas virtuais, para que então o 

usuário possa realizar tarefas de perícia, aproveitando-se plenamente das funções 

de processamento distribuído e paralelo. 

Serão detalhadas nas seções seguintes as implantações nos modelos público 

e privado, apresentando pormenores de segurança, software, uso governamental e 

testes executados. 

 

Figura 15 - Modelo da proposta de Forense como Serviço 
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5.2.1 Implantação em nuvem pública 

 

Para implantação em nuvem pública adotou-se o serviço oferecido pela 

Amazon Web Services (AWS) o Amazon Elastic Map Reduce, um serviço web que 

possibilita empresas, pesquisadores, analista de dados e desenvolvedores 

facilmente e a um bom custo-benefício, processar grandes quantidades de dados. 

Este serviço executa o Hadoop através de uma infraestrutura dinâmica que combina 

dois serviços: Elastic Compute Cloud (EC2) e Amazon Simple Storage Service (S3). 

(AWS, 2011b). 

Todas as definições apresentadas foram retiradas das páginas de seus 

respectivos produtos: Elastic Compute Cloud - EC28; Simple Storage Service - S39; e 

Elastic MapReduce10. 

A decisão de escolha baseia-se no fato da Amazon, como fornecedora de 

nuvem pública, prover uma estrutura robusta, facilmente administrável e com muitas 

opções de escalabilidade, sendo também um dos serviços mais conhecidos e 

confiáveis na questão de computação em nuvem. 

Além disso, a integração entre os serviços de processamento (EC2) e 

armazenamento (S3) com o serviço Amazon Elastic MapReduce se encaixa nas 

necessidades da proposta, evitando atrasos com configurações e manutenções.  

Conforme citado posteriormente, há uma grande compatibilidade e integração 

entre os serviços oferecidos pela Amazon e a solução oferecida para implantação de 

nuvens privadas, o Eucalyptus. Devido a isso, esta proposta pode também ser 

implantada em nuvens híbridas, porém este não é o foco desta pesquisa. 

É fato que nuvens deste modelo de implantação acabam esbarrando em 

questões de segurança, privacidade e questões legais ainda não solucionadas, 

discutidas posteriormente. 

A utilização do serviço Elastic MapReduce se dá através do console de 

gerenciamento da AWS, onde se tem acesso a todos os serviços assinados, e total 

controle das tarefas que estão sendo ou foram executadas. Os passos para utilizar o 

serviço são os seguintes: 

                                                
8
 Disponível em: <http://aws.amazon.com/ec2> 

9
 Disponível em: <http://aws.amazon.com/s3> 

10
 Disponível em: <http://aws.amazon.com/elasticmapreduce> 
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 desenvolver aplicativos de processamento de dados. Os fluxos de trabalhos 

podem ser desenvolvidos em SQL-like, Hive and Pig, tornando mais fácil para 

escrever scripts de análise de dados sem o conhecimento aprofundado do 

paradigma de desenvolvimento MapReduce. Se forem necessárias 

aplicações mais sofisticadas, é possível utilizar-se de Cascading, Java, Ruby, 

Perl, Python, PHP, R ou C ++.  

 enviar os aplicativos de processamento de dados para o serviço de 

armazenamento oferecido pela Amazon, o S3. Também utilizado para o 

armazenamento dos dados de entrada a serem analisados e para armazenar 

os resultados. 

 fazer o login no painel de controle oferecido pela própria Amazon e inicir o Job 

Flow, configurando os tipos e a quantidades de instâncias do serviço EC2 a 

serem utilizadas. Há também a opção de se utilizar linhas de comando ou 

APIs. 

 monitorar o andamento do seu processo. Uma vez concluídos, os resultados 

estarão armazenados no local indicado no S3, podendo ser então verificados. 

 ao final do trabalho, as instâncias são desligadas, o que garante que se paga 

apenas pelo que foi realmente consumido. 

Alguns dos destaques deste serviço são contemplados pela definição das 

características essenciais da computação em nuvem, citados sucintamente:  

 elasticidade na utilização de instâncias conforme a necessidade;  

 facilidade de uso, uma vez que não há necessidade de se preocupar com a 

criação, execução ou ajustes de desempenho dos clusters que utilizam 

Hadoop; 

 integração com outros sistemas da Amazon (S3 e EC2); 

 baixo custo, sendo repassado ao usuário uma pequena taxa referente a 

capacidade computacional utilizada; 

 múltiplas localizações, permitindo a escolha da mais apropriada;  

 e finalmente o uso de ferramentas de terceiros, como é o caso da 

Karmasphere Studio Comunidade Edition11 que suporta o serviço Amazon 

Elastic MapReduce, oferecendo um ambiente gráfico livre para desenvolver, 

                                                
11

 Disponível em: <http://www.karmasphere.com/Products-Information/karmasphere-studio-
community-edition.html>. 
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depurar, implantar e monitorar as tarefas de MapReduce do computador 

pessoal diretamente para o serviço da Amazon. 

Conforme dito, para execução do fluxo de trabalho configura-se o tipo e a 

quantidade de instâncias que se vai querer utilizar. Sendo oferecidas através do 

serviço Elastic Compute Cloud (EC2), possuindo 4 (quatro) tipos de instâncias 

principais e suas sub-categorias: 

 Instâncias do tipo padrão, adequadas para a maioria das aplicações; 

o Small Instance, com 1,7 GB de memória, 1 unidade computacional 

EC2 (1 núcleo virtual com 1 unidade computacional EC2), 160 GB de 

armazenamento, plataforma de 32-bit. Esta é a instância padrão do 

serviço; 

o Large Instance, com 7,5 GB de memória, 4 unidade computacional 

EC2 (2 núcleos virtuais com 2 unidades computacionais EC2), 850 GB 

de armazenamento, plataforma de 64-bit; 

o Extra Large Instance, com 15 GB de memória, 8 unidades 

computacionais EC2 (4 núcleos virtuais com 2 unidades 

computacionais EC2 cada), 1690 GB de armazenamento, plataforma 

de 64-bit; 

 Instâncias com grande poder de memória, indicada para aplicativos de alto 

rendimento; 

o High-Memory Extra Large Instance, com 17,1 GB de memória, 6,5 

unidades computacionais EC2 (2 núcleos virtuais com 3,25 unidades 

computacionais EC2 cada), 420 GB de armazenamento, plataforma de 

64-bit; 

o High-Memory Double Extra Large Instance, com 34,2 GB de memória, 

13 unidades computacionais EC2 (4 núcleos virtuais com 3,25 

unidades computacionais EC2 cada), 850 GB de armazenamento, 

plataforma de 64-bit; 

o High-Memory Quadruple Extra Large Instance, com 68,4 GB de 

memória, 26 unidades computacionais EC2 (8 núcleos virtuais com 

3,25 unidades computacionais EC2 cada), 1690 GB de 

armazenamento, plataforma de 64-bit; 

 Instâncias com grande poder de processamento, tendo proporcionalmente 

mais CPU que Memória RAM; 
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o High-CPU Medium Instance, com 1,7 GB de memória, 5 unidades 

computacionais EC2 (2 núcleos virtuais com 2,5 unidades 

computacionais EC2 cada), 350 GB de armazenamento, plataforma de 

32-bit; 

o High-CPU Extra Large Instance, com 7 GB de memória, 20 unidades 

computacionais EC2 (8 núcleos virtuais com 2,5 unidades 

computacionais EC2 cada), 1690 GB de armazenamento, plataforma 

de 64-bit; 

 Instâncias de alta performance que combinam grande quantidade de memória 

e processamento, com rede de 10 Gbps.; 

o Cluster Compute Quadruple Extra Large, com 23 GB de memória, 33,5 

unidades computacionais EC2, 1690 GB de armazenamento, 

plataforma de 64-bit e Ethernet de 10 Gigabit; 

o Cluster GPU Quadruple Extra Large, com 22 GB de memória, 33,5 

unidades computacionais EC2, 2 x NVIDIA Tesla “Fermi” M2050 GPUs, 

1690 GB de armazenamento, plataforma de 64-bit platform, e Ethernet 

de 10 Gigabit. 

De acordo com a Amazon, 1 (uma) Unidade Computacional EC2 (EC2 

Compute Unit - ECU) fornece o processamento equivalente a um Opteron 2007 de 

1.0 - 1.2 GHz (ou Xeon 2007). Por questões de estabilidade, para a utilização de 

mais de 20 instâncias é necessário preencher um formulário denominado Amazon 

EC2 instance request form.  

Os preços das instâncias a serem levantadas dependem de qual região elas 

estão fisicamente implantadas, a quantidade e o tipo de instância. Os locais 

disponibilizados pela Amazon incluem dois nos Estados Unidos (Virginia e Norte 

Califórnia), um na União Européia (Irlanda) e dois na Ásia-Pacífico (Singapura e 

Tóquio). Os preços estão disponíveis na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Preços dos serviços EC2 e MapReduce em Virginia – EUA 

EUA – Norte Califórnia 

Instâncias padrão 
Amazon EC2 

Amazon Elastic 
MapReduce 

Small (Default) $0.095 por hora $0.015 por hora 

Large $0.38 por hora $0.06 por hora 

Extra Large $0.76 por hora $0.12 por hora 
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Grande poder de memória 

 

Extra Large $0.57 por hora $0.09 por hora 

Double Extra Large $1.14 por hora $0.21 por hora 

Quadruple Extra Large $2.28 por hora $0.42 por hora 

 
Grande poder de processamento 

 

Medium $0.19 por hora $0.03 por hora 

Extra Large $0.76 por hora $0.12 por hora 

 
Alta performance 

 

Cluster Compute Quadruple Extra Large -- -- 

Cluster GPU Quadruple Extra Large -- -- 

Fonte: AWS, 2011b. 

 

Os preços apresentados acima são de Norte Califórnia, nos Estados Unidos, 

por isso um detalhe a ser observado é que as opções de Cluster GPU Quadruple 

Extra Large e Cluster Compute Quadruple Extra Large estão disponíveis apenas na 

localidade de Virginia. 

As informações sobre configurações das instâncias e preços foram fornecidos 

pela própria Amazon, em Maio de 2011, podendo ser encontradas na página do 

serviço Elastic MapReduce, da Amazon (http://aws.amazon.com/elasticmapreduce/). 

Configurações e preços sujeitos a alterações. 

O Amazon Elastic MapReduce automaticamente configura o Hadoop e 

executa o MapReduce utilizando suas instâncias EC2, além disso, o sistema de 

armazenamento utilizado para as entradas e saídas das suas computações é o 

Simple Storage Service (S3). Este é o serviço de armazenamento para Internet 

oferecido pela Amazon, que prove uma interface simples, utilizada para armazenar e 

recuperar qualquer quantia de dados, a qualquer momento, de qualquer lugar da 

web. 

Por ser um serviço simples, possui um conjunto mínimo de recursos que inclui 

algumas funcionalidades, citadas abaixo: 

 grava, lê e exclui objetos contendo desde 1 byte até 5 terabytes de dados 

cada, sendo ilimitado o número de objetos que podem ser armazenados; 

 cada objeto é armazenado em um tipo de pasta/container chamado de 

bucket; 



80 

 estes containers podem ser armazenados em uma ou várias regiões, com 

objetivo de otimizar latências de rede, reduzir custos, ou cumprir requisitos 

legais. Por segurança, na Amazon os objetos armazenados em uma região 

jamais sairão desta região, a menos que você transfira-os para outra; 

 a Amazon garante que através dos mecanismos de autenticação os dados 

sejam mantidos seguros de acessos não autorizados. Os objetos podem ser 

flexíveis, sendo definidos como de acesso público ou privado, garantindo 

direitos a usuários específicos. 

A confiabilidade no serviço S3 é dada através do Acordo em Nível de Serviço 

(Service Level Agreement - SLA), uma política que rege sua utilização nos termos do 

contrato estabelecido entre o usuário e a Amazon Web Services (AWS) 

Este contrato prevê que a Amazon realizará esforços comercialmente 

razoáveis para prover uma garantia de funcionamento de 99,9% do serviço, durante 

o ciclo de faturamento mensal. Caso a Amazon não cumpra o compromisso de 

fornecimento de serviço, você pode receber créditos de serviço. Porém a Amazon se 

exclui de qualquer indisponibilidade, suspensão ou problemas de desempenho que 

possam vir a ocorrer, não efetuando nenhum tipo de ressarcimento. 

Os preços praticados pela Amazon no S3, tanto para a armazenagem de 

dados quanto transferência e requisições estão disponíveis no site do serviço 

(http://aws.amazon.com/s3/) e variam de acordo com a região escolhida, sendo 4 

opções de região, 2 nos Estados Unidos (Virginia, Norte Califórnia) 1 na União 

Européia (Irlanda) e 2 na Ásia-Pacífico (Singapura e Tóquio). Os dados a respeito do 

S3 descritos acima foram levantados em fevereiro de 2011 e estão sujeitos a 

alterações. 

Os preços praticados pela Amazon em todos os seus serviços e a simulação 

de gastos podem ser calculados através do endereço 

http://aws.amazon.com/calculator, assim como no caso desta proposta, onde 

calculou-se antecipadamente qual seria o gasto com os serviços: MapReduce, EC2 

e S3. 

Conforme dito anteriormente, o serviço de armazenamento S3 possui um 

Acordo em Nível de Serviço (SLA), porém todos os serviços citados, Simple Storage 

Service (S3), o Amazon Elastic MapReduce e o Elastic Compute Cloud (EC2) estão 

sujeitos ao Contrato firmado entre a Amazon e seus clientes 

(http://aws.amazon.com/agreement/). 
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Existem alguns detalhes dentro do Contrato da AWS que devem ser levadas 

em consideração na execução da proposta. São questões de interrupção na oferta 

de serviços e APIs, segurança e privacidade dos dados, direitos de propriedade e 

confidencialidade. Porém como não é este o escopo do trabalho não serão 

abordados os pormenores. 

 

5.2.2 Implantação em nuvem privada 

 

Após a apresentação de uma solução de implantação em nuvens públicas, 

cita-se o uso de nuvens privadas, que acabam por complementar e até mesmo 

amenizar questões de segurança ainda recentes no uso da nuvem, que serão 

discutidas posteriormente.  

A solução adotada para implantação de nuvens privadas é o Eucalyptus, um 

software de código aberto para implantação de nuvens privadas (on-premise) em 

hardware próprio, deixando todos os dados sensíveis menos vulneráveis a invasões 

externas, pois está localizado atrás do firewall e das normas de segurança de quem 

implanta esta nuvem. 

Para definição das características do Eucalpytus citadas abaixo, utilizou-se 

como referência os autores Nurmi et al. (2008) e Eucalyptus System (2009). 

Eucalyptus foi concebido para garantir compatibilidade com data centers já 

estabelecidos, que utilizem sistemas Linux, podendo ser implantado nas suas mais 

diversas distribuições (Ubuntu, RHEL/CentOS, OpenSuse e Debian) sem maiores 

modificações. 

O sistema é um conjunto altamente modular de serviços web que operam 

utilizando protocolos padrões de comunicação, implementando máquinas e recursos 

de armazenamento virtuais em uma rede isolada, sendo totalmente compatível com 

a Amazon AWS, o que permite a implantação de nuvens no modelo híbrido. 

A figura 16 proporciona uma representação conceitual do Eucalyptus e seus 

diversos componentes: Controlador da nuvem (Cloud Controller - CLC), Controlador 

do cluster (Cluster Controller - CC), Controlador de nó (Node Controller - NC), 

Controlador de armazenamento (Storage Controller - SC), Walrus e a Plataforma de 

Gerenciamento.  
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Figura 16 - Representação Conceitual do Eucalyptus 

 

Fonte: Eucalyptus Systems (2009) 

 

Em um documento publicado pela própria Ecualyptus Systems (2009) há uma 

visão geral da estrutura do Eucalyptus, detalhada a seguir. 

Conforme definição, o Administrador ou Controlador da Nuvem (CLC) é o 

ponto de entrada para administradores, desenvolvedores, gerentes de projetos e 

usuários finais, pois é responsável por solicitar aos gerenciadores dos nós 

informações sobre recursos, tomando decisões de agendamento de tarefas de alto 

nível, e implementando-as através de requisições realizadas pelo CLC aos 

controladores de cluster. Através da figura 16 percebe-se que o CLC é também a 

interface para a plataforma de gerenciamento, o que demonstra que o CLC em 

essência é responsável pelo acesso e gerenciamento dos recursos virtualizados 

(processamento, rede e armazenamento) através de padrões de API bem definidos 

(Amazon EC2) e uma interface Web. 

O controlador do cluster (CC) é executado em qualquer máquina que possua 

conectividade de rede com os nós rodando os controladores de nós (NCs) e a 

máquina rodando o controlador da nuvem (CLC). Os CCs coletam informações 
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sobre um conjunto de máquinas virtuais (Virtual Machine – VM) e agendam a 

execução de VMs em NCs específicos. Este controlador de cluster também gerencia 

as instâncias de rede virtuais, auxiliando e participando da viabilização dos SLAs. 

Os controladores de nó (NC) são as máquinas nas quais as instâncias de 

máquinas virtuais serão executadas. Este controlador é executado em cada nó que 

executará as instâncias das VMs, pois eles controlam a execução, inspeção e 

finalização das instâncias que estão hospedando, buscando e limpando as cópias 

locais das imagens (kernel, sistema de arquivos e ramdisk), além de controlar o 

sistema operacional hospedado no nó, o hypervisor e a rede virtual. 

O controlador de armazenamento fornece um serviço de armazenamento de 

blocos, similar ao serviço EBS (Elastic Block Storage) oferecido pela Amazon, 

implementando o armazenamento em rede, sendo compatível com vários sistemas 

de armazenamento (NFS, iSCSI, entre outros). 

O EBS é um bloco Linux que pode ser anexado a uma máquina virtual, porém 

não há compartilhamento deste bloco entre instâncias. Ele se comunica com o 

sistema de armazenamento central do Eucalyptus, o Walrus, permitindo que 

snapshots sejam criados e armazenados neste sistema. 

O sistema de armazenamento Walrus permite que usuários armazenem os 

dados persistentes, organizando-os em pastas (buckets) e objetos. As operações 

permitidas incluem a criação, deleção e listagem das pastas, inserção, obtenção e 

deleção de objetos, bem como a configuração das políticas de acesso. Este sistema 

é compatível com o serviço S3 da Amazon (Simple Service Storage), oferecendo 

suporte as imagens do tipo Amazon Machine Image (AMI). 

A plataforma de gerenciamento fornece a interface para o administrador 

configurar e gerenciar a nuvem, permitindo também a customização de vários níveis 

de acesso para utilização de outros atores, como gerentes de projetos, 

desenvolvedor, entre outros. Esta plataforma fornece uma interface a vários serviços 

e módulos do Eucalyptus, que incluem o gerenciamento de VMs, armazenamento, 

grupos/usuários e sistema de cobrança, além de monitoramento da nuvem, 

definições de SLA, entre outros. 

A utilização do Hadoop em nuvem privada gerenciada pelo Eucalyptus é dada 

através da utilização de uma imagem que contenha o Hadoop pré instalado. Existe 

um banco de imagens públicas contendo o ambiente necessário para execução da 

sua instância, incluindo o Hadoop. Estas imagens estão no formato de máquinas 
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virtuais, denominadas AMI, que permitem a compatibilidade entre o Eucalyptus e a 

Amazon. 

Estão disponíveis as imagens das distribuições Linux Ubuntu, CentOS, 

Debian e Fedora. Além disso, caso estas imagens não satisfaçam as suas 

necessidades, é possível utilizar um sistema Linux base, instalar e configurar o 

Hadoop para então criar uma imagem e armazená-la para futuras utilizações. Para 

facilitar, o Eucalyptus disponibiliza uma guia oficial12 para criar imagens, utilizá-las 

e/ou distribuí-las. 

De acordo com Wardley et al. (2009) as distribuições mais recentes do 

Ubuntu incluem o sistema base do Eucalyptus, sendo o componente chave da 

distribuição denominada Ubuntu Enterprise Cloud – UEC. Portanto é necessária 

apenas a instalação e configuração do Hadoop para execução desta proposta. 

O Eucalyptus é uma implementação de código fonte aberto do padrão 

emergente da API do EC2, desenvolvido para simplificar o processo de construção e 

gerenciamento de nuvens internas (privadas ou híbridas) para necessidades de 

quaisquer tamanhos, permitindo assim que empresas criem uma nuvem na sua 

própria infraestrutura. 

Devido ao fato da tecnologia ser de código fonte aberto não há necessidade 

de aquisição de licenças, nem o pagamento de taxas para utilização, 

experimentação ou implantação. As atualizações são disponibilizadas gratuitamente 

e caso haja necessidade, contratos de suporte podem ser estabelecidos com a 

Canonical no caso do Ubuntu. 

O alvo preferencial do UEC são companhias que desejam obter benefícios 

com a utilização da sua própria infraestrutura de TI na criação de nuvens privadas, 

melhorando o aproveitamento do poder computacional dos seus data centers. Tais 

empresas podem querer evitar o envio de dados para nuvens públicas ou a 

necessidade de estar vinculado a um fornecedor específico, pagando taxas ou 

licenças para utilização de ferramentas não convencionais que tais fornecedores 

podem não suportar. 

A partir disso, a execução de jobs no Hadoop através do Eucalyptus passa a 

ser uma tarefa simples, que não requer maiores conhecimentos técnicos por parte 

do perito. 

                                                
12

  Image Creator's Guide. Disponível em: <http://open.eucalyptus.com/wiki/EucalyptusUserImage 
CreatorGuide>. Acesso em: 07 jul 2011. 
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A proposta oferece a utilização do Eucalyptus para criação da nuvem privada, 

porém não se limita apenas a essa plataforma de software, podendo outras 

plataformas ser utilizadas.  

Além do Eucalyptus, outro serviço oferecido pela Amazon, chamado Virtual 

Private Cloud (VPC) nos chamou a atenção, e pode vir a ser uma solução para 

implantação do modelo proposto. Apesar de não ser uma idéia madura, a utilização 

deste serviço se encaixa nos parâmetros da proposta, permitindo que você conecte 

uma estrutura já existente a um conjunto isolado de recursos oferecidos pela 

Amazon, permitindo a utilização da computação em nuvem, instâncias EC2, 

armazenamento S3 e MapReduce através da utilização de Virtual Private Network 

(VPN). 

 

5.2.3 Discussões das propostas 

 

São apresentadas agora as discussões relacionadas a proposta, tratando 

questões de segurança ligadas à implementação em nuvens públicas e privadas, 

fornecendo detalhes da escolha de CSPs, opções de gerenciamento, 

interoperabilidade, privacidade, questões legais, econômicas e utilização 

governamental. 

A tabela 4 apresenta os três modelos de entrega da computação em nuvem, 

definidos no capítulo 3, relacionados com os requisitos que acredita-se que devem 

estar contidos nos SLAs. 

Tais requisitos foram elaborados por Open Cloud Manifesto (2010) para 

estarem contidos nos SLAs, com o objetivo de proteger os interesses de ambas as 

partes envolvidas – clientes e fornecedores. Tais requisitos podem não ser genéricos 

o suficiente para atender a todas as necessidades dos consumidores, por isso o 

devido cuidado em se estudar e discutir quais requisitos devem estar contidos nos 

SLAs. 

 

Tabela 4 – Modelos de Entrega e Requisitos de SLAs 

Requisito 

Infraestrutura 
como  

Serviço 

Plataforma 
como 

Serviço 

Software 
como 

Serviço 

Criptografia dos dados      

Privacidade       
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Retenção e Deleção de Dados      

Deleção e Destruição de Hardware      

Conformidade Regulatória       

Transparência       

Certificação       

Indicadores de desempenho      

Métricas       

Auditabilidade       

Monitoramento       
SLAs Legíveis por Máquinas     

Fonte: Open Cloud Manifesto (2010) 

 

Elencado como um dos aspectos chaves para a adoção da computação em 

nuvem, a segurança vem sendo amplamente discutida entre indústrias e governos, 

na busca de padrões para o uso de computação em nuvem que forneça segurança 

das informações, incluindo proteção à privacidade, salvaguardando os interesses de 

segurança, sejam eles nacionais, no caso de governos, ou internos, no caso de 

indústrias. (KUNDRA, 2010) 

A decisão em adotar ou não a computação em nuvem é baseada em riscos, 

não em tecnologia, uma vez que a nuvem assume vários níveis de segurança em 

sistemas de informação, dependendo do modelo de terceirização (cloud sourcing) 

adotado. A figura 17 ilustra tais modelos, sendo possível estender a idéia de 

utilização governamental pela de uso corporativo. 

 

Figura 17 - Modelos de terceirização de computação em nuvem 

 

Fonte: adaptada de Kundra (2010) 
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Serão tratadas questões relativas aos modelos de implantação utilizados na 

nossa proposta: público e privado. 

Para discutir as questões relativas aos modelos de implantação adotados é 

necessário entender alguns preceitos. Quando dados são compartilhados através da 

Internet, questões sobre privacidade e confidencialidade surgem, e isso vale para 

ambos os modelos. De acordo com o relatório emitido por Horrigan (2008), 

aproximadamente 69% dos norte americanos já utilizam serviços localizados na 

web. 

Além da grande utilização já em 2008, grande parte desses usuários se diz 

preocupados com a possibilidade do provedor de serviços vazar os dados, ou utilizá-

los para quaisquer outros fins sem o consentimento dos donos. 

Qualquer troca de informação que envolva a nuvem ocorre quando um dado é 

compartilhado com o provedor de serviços, podendo essas informações 

compartilhadas serem classificadas como: 

 Legais, pois normalmente um indivíduo é livre para compartilhar informações 

pessoais com outras pessoas ou com o provedor de serviços; 

 Ilegais, pois os dados compartilhados podem estar protegidos por direitos; 

 Limitadas, onde os dados compartilhados possam estar limitados de alguma 

maneira (como por exemplo, livros sob a licença Creative Commons) 

Esta classificação sugere um questionamento: se todo e qualquer tipo de 

informação pode ou não ser compartilhado com o provedor da nuvem, e devido ao 

estado em que se encontra hoje a computação em nuvem, muitos fatores podem 

afetar esta resposta. A conclusão mais simples e objetiva é a de que para alguns 

usuários e algumas informações, o compartilhamento pode ser legal, ilegal ou 

limitado de alguma forma. (GELLMAN, 2009). 

Ainda complementando, Gellman (2009) diz que para empresas, a divulgação 

de suas informações pessoais de clientes ou funcionários, ou quaisquer informações 

referentes aos negócios, para um fornecedor de nuvem é muitas vezes limitada pela 

lei, pois ainda não há lei de privacidade, ou qualquer outro tipo de lei, aplicada a 

nuvem. 

 

Nuvens públicas 

Existem aspectos de nuvens públicas a respeito de segurança e questões 

legais presentes tanto na entrega de serviços quanto na adoção deste modelo. Para 
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tanto, Damoulakis (2010) cita a necessidade de um ponto de partida para avaliar tais 

serviços oferecidos pela nuvem. Não estando nossa proposta isenta dessas 

questões, seguem alguns pontos chaves a serem analisados. 

A primeira a vir em mente trata sobre a localização dos dados, pois é sabido 

que estão logicamente armazenados na nuvem do fornecedor escolhido, porém a 

localização física de tais dados não é sabida, podendo eles estar armazenados em 

um ou mais locais geograficamente espalhados. Essa segregação de dados pode 

transpassar barreiras estaduais, nacionais e internacionais, implicando em questões 

legais, de regulamentações (compliance) e jurisdição, além de questões de 

disponibilidade. 

Uma vez que os dados a serem periciados nestas nuvens estarão confiados a 

terceiros, deve-se avaliar a necessidade da disciplina de forense conhecer a real 

localização dos dados, até mesmo para se cumprir os requisitos de estabelecimento 

da cadeia de custódia.  

Neste ponto, a implantação da proposta em nuvem pública utilizando a 

Amazon como fornecedor de serviços, oferece a opção de escolha do local de 

processamento e armazenamento dos dados, sendo os locais dependentes do tipo 

de serviço e limitados, são eles: Estados Unidos, União Européia e Ásia-Pacífico. 

Tais escolhas tornam o perito dependente das legislações destes países, em caso 

de sinistros. Além do mais, você pode conhecer a localização física dos dados de 

maneira limitada e com baixa precisão, definindo um estado, porém não 

conseguindo definir em qual cidade nem em qual data center os dados estão. 

Outro ponto trata da proteção dos dados, sendo esta proteção tanto física 

quanto digital. É necessário que se saiba se os dados estão sendo tratados 

(espelhados, replicados, realizando cópias de segurança e checagem das somas de 

verificação) para que assim a integridade dos dados seja estabelecida. 

Um avanço significativo neste ponto, oferecido pela Amazon no seu serviço 

de armazenamento S3, é a utilização de uma combinação do algoritmo de hash 

MD5 e verificações de redundância cíclica (Cyclic Redundancy Check – CRC) para 

detectar dados corrompidos. Além disso, o serviço atua também em todo o tráfego 

da rede através de somas de verificação (checksums), para detectar pacotes 

corrompidos de dados sendo armazenados ou recuperados. 

No âmbito organizacional do fornecedor de serviços, é necessário que se 

tenha conhecimento exato de quem possui acesso de visualização dos dados 
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armazenados. A utilização do modelo multi-tenancy (dados de diversas 

companhias/governos dividindo um mesmo banco de dados) ressalta essa 

necessidade de permissões de acesso e visualização serem gerenciadas 

satisfatoriamente pelos CSPs. Isso é necessário visando a garantia de segurança e 

confidencialidade dos dados, uma vez que os próprios funcionários podem vazar 

informações dos clientes, tornando-se insiders.  

Esta é uma questão delicada, devendo ser tratada em detalhes pelos clientes 

e fornecedores, estendendo a preocupação em relação a proposta aqui 

apresentada, devido à classificação sigilosa dos dados sendo periciados. 

No caso de realização de perícias nesse tipo de modelo multi-inquilinos, é 

necessário o acesso aos dados dos envolvidos na investigação, sem infringir a 

privacidade e os direitos dos demais usuários que compartilham o serviço. 

É sugerido por Iball (2010) tratar nos SLAs questões de tarefas de rotinas 

administrativas, incluindo a condução de rotinas de checagem e auditoria de acesso 

a áreas restritas pelos administradores do sistema, ressaltando também a 

importância de conhecer os padrões que o serviço utilizado oferece. 

No quesito de padronização, a Amazon Web Services (AWS) recebeu no ano 

de 2010 a certificação ISO 27001, cobrindo questões de infraestrutura, data centers 

e serviços, os quais incluem o Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon 

Simple Storage Service (S3) e Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).  

A ISO 27001 é um padrão global de segurança amplamente adotado que 

especifica requisitos e melhores práticas para uma abordagem sistemática no 

gerenciamento das informações da própria empresa e de seus usuários, os quais 

são baseados em avaliações de riscos periódicas adequadas aos cenários de 

ameaça, que estão em constante mudança. Esta certificação recebida pela AWS 

cobre todos os data centers em todas as regiões do mundo, e por isso a AWS 

estabeleceu um programa formal para manter esta certificação. (ISO, 2005) (AWS, 

2011a). 

Quanto mais questões a respeito de segurança forem satisfeitas pelos SLAs 

na relação entre CSP e cliente, menores serão as chances de expor seus dados a 

riscos desnecessários segundo Iball (2010), que ainda completa que um bom SLA é 

essencial para o sucesso do relacionamento entre as partes, fortalecendo a 

confiança entre os envolvidos, pois SLAs definem todas as necessidades relativas a 
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segurança, cenários e suas respectivas medidas proativas e reativas em caso de 

incidentes. 

Focando um pouco mais na questão de adoção dos serviços da nuvem, a 

Cloud Security Aliance – CSA lançou um guia para auxiliar nesta adoção, levando a 

entender melhor as questões relativas a segurança, as práticas atualmente 

recomendadas e as armadilhas a serem evitadas. (CSA, 2009). 

Outro documento publicado pelo fórum Jericho (2009) tem o objetivo de 

habilitar diretores e gerentes de negócio a apreciarem os aspectos fundamentais 

que precisam ser levados em consideração a respeito de quais partes do seu 

negócio devem ser operados em quais modelos de nuvem disponíveis. 

Antes de definir o seu provedor e o local em que sua instância será 

executada, é necessário focar na questão da jurisdição, e questões de compliance. 

Por exemplo, na União Européia a segurança é regida por leis, isto é, a Lei de 

Proteção de Dados Européia estipula que a empresa, como controladora dos dados 

é inteiramente responsável pela segurança dos seus próprios dados.  

O Ato de Proteção de Dados de 1998 do Reino Unido exige que as empresas 

que controlam os dados incluam os requisitos de segurança nos contratos, o que 

significa dizer que o ônus incidirá sobre pequenas e médias empresas, pois estas 

deverão ter os níveis apropriados de segurança dos dados garantidos pelos 

fornecedores de computação em nuvem. 

Mais do que isso, essa lei ainda estipula que somente com os data centers do 

Reino Unido as empresas poderão ter certeza da utilização de práticas rigorosas na 

segurança de dados, estando abrangidas pela legislação do Reino Unido. 

 

Nuvens privadas 

Já com as nuvens privadas, algumas questões relacionadas a jurisdição e 

mecanismos de segurança são amplamente esclarecidos, uma vez que tais nuvens 

utilizam infraestrutura física já estabelecida nas organizações, rodando atrás do seu 

próprio firewall, podendo ser gerenciado pela própria organização (o que é mais 

seguro) ou terceirizado. 

Nuvens privadas permitem que se tenha um controle maior sobre as questões 

levantadas anteriormente no caso de nuvens públicas. As nuvens privadas fornecem 

não somente a localização lógica como também a física de onde os dados estão 
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sendo armazenados, quem são os responsáveis por eles, quais as permissões de 

acesso e todas as questões de proteções digitais ou físicas. 

Mesmo sendo a implantação da proposta em nuvens privadas uma opção 

vantajosa, companhias demonstram medo e insegurança, ficando preocupadas em 

mover dados sensíveis para a nuvem. Porém, a utilização da computação em nuvem 

hoje, é uma questão de confiança, e os estudos demonstram que esse tipo de 

sistema atingirá um nível maduro, garantindo a segurança dos dados. 

Algumas soluções que visam prover confidencialidade e segurança já podem 

ser adotadas, como por exemplo, a encriptação de dados para transmissão para a 

nuvem, a utilização de discos de armazenamento encriptados, redes locais virtuais 

(virtual local area networks – VLAN), entre outros. 

Porém, um obstáculo ainda não resolvido é a auditabilidade desse tipo de 

sistema e as respectivas leis. Um exemplo legal é a solicitação de alguns países, 

como por exemplo do Reino Unido, a provedores de SaaS que mantenham os dados 

dos usuários e os materiais com copyright dentro de suas fronteiras.  

Segundo um relatório publicado por Harris e Alter (2010), hoje a computação 

em nuvem é mais frequente na sua forma pública, porém prevendo um maior 

investimento na sua forma privada.  

Ainda de acordo com o relatório o que torna possível a construção das 

nuvens privadas é o grande número de servidores que as organizações possuem, 

incentivando a criação para seu próprio uso. Eles disseram também que das 669 

grandes empresas consultadas em nove países, 60% de seus executivos afirmaram 

que já estão usando nuvens privadas, muitas vezes em conjunto com as nuvens 

públicas, ou seja, nuvens híbridas. Segundo o relatório até o final de 2012 o uso de 

nuvem privada irá permear 77% das empresas.  

As nuvens privadas são operadas por apenas uma organização, mas podem 

ser gerenciadas pela própria organização ou terceirizadas, podendo existir na forma 

on-premise e off-premise.  

Nosso modelo adota a forma on-premise, o que significa dizer que o software 

é instalado e executado nos computadores dentro de um mesmo complexo físico 

(um prédio, por exemplo). 

Em nuvens privadas, o responsável pela nuvem tem, em principio, total 

controle sobre todas as questões de implantação, e associado a esse aumento de 

controle estão os custos, os quais não são compartilhados com outros usuários.  
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Tanto para usuários de nuvens públicas quanto privadas, a questão da 

interoperabilidade entre provedores de serviço ainda causa apreensão. Caso haja 

uma mudança entre provedores de nuvem pública, privada para pública ou 

quaisquer outras configurações de mudanças, não se tem garantias de que as 

tecnologias são compatíveis entre si e as funcionalidades usufruirão o principio de 

interoperabilidade. 

Para tratar estas questões, foi criado um fórum chamado de 

interoperabilidade de computação em nuvem (Cloud Computing Interoperability 

Forum – CCIF13), cujo foco é a criação de um framework/ontologia que proporcione 

a troca de informações de maneira unificada entre duas ou mais plataformas de 

computação em nuvem. 

A plataforma de software apresentada como solução de implantação da 

nuvem privada em nossa proposta, o Eucalyptus, segue princípios de 

interoperabilidade com a proposta de implantação em nuvem pública, utilizando os 

serviços da Amazon. (EUCALYPTUS SYSTEM, 2009). 

 

Software 

Os modelos tradicionais de sistemas de software normalmente restringem sua 

utilização a computadores onde eles estão sendo executados. Devido a isso, muitos 

CSPs utilizam ferramentas de código aberto, pois ferramentas comerciais não 

apresentam um bom modelo de licença para computação em nuvem. 

Além disso, as atuais ferramentas de perícias não conseguiriam usufruir dos 

ambientes de nuvem, tanto no quesito computação paralela e distribuída quanto no 

aproveitamento do modelo MapReduce. 

No início da computação, os programas eram escritos de maneira serial, ou 

seja, consistia de uma sequência de instruções, sendo executada uma após a outra. 

A programação paralela foi desenvolvida para melhorar o desempenho e a eficiência 

dos programas, pois neste tipo de programação, o processamento é quebrado em 

várias partes onde cada uma delas pode ser executada de maneira concorrente.  

Na programação paralela as instruções de cada parte são executadas 

simultaneamente em CPUs diferentes, podendo ser várias CPUs em uma única 

máquina, ou podendo ser vários computadores interconectados em rede. 

                                                
13

 Disponível em: <www.cloudforum.org/> 
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Além de serem mais eficientes, eles também podem ser usados para resolver 

problemas em grandes conjuntos de dados utilizando recursos não-locais. Quando 

há um conjunto de computadores conectados em rede, no nosso caso a nuvem, 

existe a disponibilidade de um grande poder computacional, podendo usufruir do 

processamento distribuído e da programação paralela, utilizando MapReduce para 

tratar o problema de se trabalhar com grandes conjuntos de dados.  

Conforme tratado no decorrer do texto, a forense distribuída é pouco 

evidenciada pela academia, porém já existindo ferramentas comerciais que 

explorem este recurso, como já citado o FTK da AccessData. 

No nosso modelo de programação paralela e distribuída utilizando a nuvem e 

MapReduce, o usuário especifica uma função de mapeamento (map) e uma função 

de redução (reduce).  

Muitas aplicações forenses podem ser especificadas nesse modelo, o 

comando grep é um exemplo. Este comando é utilizado para realizar buscas no 

conteúdo dos arquivos (dados de entrada - input) procurando linhas que respeitem 

uma expressão regular dada.  

Todas as linhas encontradas são enviadas a uma saída (output). De acordo 

com Dean e Ghemawat (2004), a função de mapeamento emite uma linha, caso ela 

coincida com a expressão regular repassada, conforme o pseudo código 

apresentado abaixo: 

 

01: if match (value, pattern) 

02:   emit (value, 1) 

 

A função de redução somente copia o par intermediário fornecido pela função 

map para a saída.  

Este é apenas um exemplo de utilização do MapReduce na realização de 

tarefas forense típicas. Mais exemplos podem ser encontrados no trabalho de 

Roussev et al. (2009), que cita a utilização do algoritmo wordcount no calculo da 

quantidade de vezes que uma palavra aparece em um texto; grep, que busca por 

expressões regulares; e o bloomfilter, que é uma estrutura de dados probabilística 

usado para testar se um elemento é membro de um conjunto ou não, sendo 

possíveis falsos positivos, mas não falsos negativos. 
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É válido ressaltar a necessidade de discussão e futuras pesquisas para o 

desenvolvimento e criação de ferramentas que utilizem o modelo de programação 

MapReduce como meio ou fim para realização de perícias. 

Repensar ferramentas e reescrever códigos é uma das formas de contribuir 

com a evolução desta disciplina forense, pois de acordo com Garfinkel (2010), o 

progresso estabelecido pela forense computacional nos últimos 10 anos tem se 

tornado irrelevante, e por isso a disciplina enfrenta uma crise. 

 

Uso governamental 

Também é discutida a utilização da computação em nuvem, e da proposta, no 

âmbito governamental, uma vez que parques tecnológicos ociosos em algumas 

partes do ano passariam a ser utilizados por outros setores, como no caso desta 

proposta, ser utilizada pelas polícias e laboratórios de investigação, para realização 

das perícias.  

No trabalho publicado por Paquette et al. (2010) são identificados e discutidos 

os riscos de segurança associados ao uso de computação em nuvem pelo governo, 

tratando o atual uso da tecnologia em órgãos públicos, apresentando os riscos 

associados com o seu uso através de uma análise de casos específicos. A 

discussão é expandida através da exploração do nível de entendimento dos riscos 

aos quais as agências e departamentos estão submetidos. 

A partir da definição de risco, computação em nuvem e o uso governamental 

desta tecnologia, os autores relataram 2 tipos principais de riscos, são eles: riscos 

tangíveis ou conhecidos e que incluem questões de acesso, disponibilidade, 

infraestrutura e integridade e riscos intangíveis ou desconhecidos. 

A questão de riscos tangíveis abrange a questão dos acessos, onde Paquette 

et al. (2010) afirma que todos os dados privados precisam ser segurados para 

garantir que apenas usuários autenticados e autorizados tenham acesso a eles. 

Com a computação em nuvem isso passa a ser um desafio, pois há apenas 

um único schema para o armazenamento físico dos dados, sendo compartilhado por 

vários usuários. Para complicar ainda mais a situação, um único arquivo ou uma 

única área de armazenamento pode ser distribuída entre múltiplos servidores físicos 

através de diferentes estados ou países. 

A questão de disponibilidade trata a respeito do potencial de 100% de 

disponibilidade da computação em nuvem, onde o sistema é crucial para os 
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negócios. Porém não há como garantir 100% de garantia do serviço, devendo ser 

estabelecidos níveis aceitáveis, para que interrupções no serviço não causem danos 

e/ou perdas aos usuários. 

A infraestrutura base da computação em nuvem precisa ser necessariamente 

bem definida, caso não seja, o ônus para mover os dados para a nuvem podem ser 

realmente custosos em termos de tempo (largura de banda) e dinheiro. Além disso, 

todos os sistemas de TI estão sujeitos a questões como expectativa de vida e 

durabilidade, e por fim, a questões de padrões, interoperabilidade e habilidade de 

troca de fornecedores que podem complicar a migração.  

Ainda de acordo com Paquette et al. (2010), há uma preocupação significtiva 

a respeito da implantação da nuvem no governo (especialmente quando a 

segurança do sistema tem alta prioridade) devido a questões de segurança, 

soberania nacional e regulamentações (compliance). 

Outro risco esclarecido pelo autor inclui a integridade dos dados, pois 

qualquer informação hospedada na nuvem precisa manter sua integridade para ser 

de valor ao cliente. O CSP deve garantir que todas as precauções foram tomadas 

para assegurar que os dados não sejam corrompidos ou alterados, sendo tudo isso 

definido através de SLAs. 

Os riscos intangíveis/desconhecidos elencados pelo autor incluem leis e 

questões de políticas, que poderiam tornar-se onerosas as agências 

governamentais, tanto como usuárias da nuvem, quanto fornecedoras. 

De acordo com o relatório publicado por Kundra (2010), o governo dos 

Estados Unidos da América é um dos maiores consumidores de TI do mundo, 

gastando mais de $76 bilhões/ano em mais de 10 mil diferentes sistemas, 

anunciando já em 2009 a iniciativa do governo federal de se utilizar a Computação 

em Nuvem, demonstrado o potencial desta tecnologia limpa, aumentando a 

eficiência do data center e diminuindo custos. 

Mover para a nuvem deve incluir normas para um ambientes de computação 

em nuvem, fornecendo segurança, garantindo a privacidade e salvaguardando os 

interesses de segurança nacional. (KUNDRA, 2010). 

O relatório é concluído com a apresentação de 30 estudos de casos 

ilustrativos nos três níveis de governo, Federal, estadual e municipal, salientando a 

crescente movimentação do setor público e o interesse pela computação em nuvem. 
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Além disso, a utilização da computação em nuvem para integração dos data 

centers e melhor aproveitamento da infraestrutura disponível pode ser utilizada para 

realização desta proposta. 

Departamentos que fiquem com sistemas ociosos no período noturno, ou até 

mesmo durante o horário de expediente, podem disponibilizar o poder 

computacional ocioso ou sobressalente a outros departamentos do governo 

brasileiro como, por exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência – ABIN, Polícia 

Federal, Polícia Técnica, entre outros. 

Tais departamentos podem aproveitar-se deste poder computacional para 

realização de perícias, ou quaisquer outras atividades de interesse nacional que 

necessitem dessas grandes capacidades.  

Outra opção inclui oferecer serviços em nuvem para outras agências ou 

empresas, como está sendo feito nos Estados Unidos, Japão e outros países.  

(HARRIS; ALTER, 2010). 

Não sendo novidade, percebe-se, de acordo conforme Miller (2009), que 

organizações proprietárias dos maiores data centers do mundo estão realizando 

uma grande consolidação e convertendo-os à arquitetura da computação em nuvem.  

O Departamento de Defesa dos EUA reduziu o numero de data centers em 

operação de 194 para 14, desde outubro de 2009, e com isso especula-se a 

economia de milhões de dólares para o governo. (Miller, 2009). 

Da mesma forma, o governo do Reino Unido estima que o estabelecimento de 

uma “Nuvem Governamental” irá gerar uma economia de 300 milhões de libras por 

ano, através da consolidação da sua infraestrutura de TI em 10 a 12 data centers. 

(CABINET OFFICE, 2010). 

Não somente governos, mas também empresas estão economizando, como é 

o exemplo da Betchel, uma companhia que trabalha com engenharia, construção e 

gerenciamento de projetos. De acordo com Hall (2009), eles perceberam que 

criando uma nuvem interna, os seus custos seriam reduzidos. 

 

5.3 Ambiente de teste 

 

O propósito desta seção é relatar o desempenho alcançado pela proposta na 

sua implementação no modelo público de nuvens, tendo como fornecedor a Amazon 

Web Services, optando pela utilização dos serviços anteriormente detalhados: 
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Elastic Compute Cloud (EC2), Simple Storage Service (S3) e Elastic MapReduce. 

(DIDONÉ; QUEIRÓZ, 2011). 

Foram executados dois algoritmos presente nos exemplos do Hadoop, 

fornecidos pelos desenvolvedores do framework. Tal escolha se justifica devido a 

ausência na literatura de algoritmos específicos que trabalhem com o modelo de 

programação MapReduce, e tais exemplos podem ser utilizados em tarefas 

rotineiras de perícia, como buscas em documentos de texto. (ROUSSEV et al., 

2009). 

O primeiro algoritmo utilizado, wordcount, calcula o número de ocorrências de 

cada palavra em um conjunto de dados de entrada, retornando uma lista de palavras 

associadas a quantidade de ocorrências da palavra no conjunto dado. 

O segundo algoritmo, grep, realiza uma busca no conteúdo de arquivos de 

texto localizando linhas que coincidam com uma expressão regular dada, 

armazenando-as ou apresentando-as na saída especificada. 

O grep executado no Hadoop é menos eficaz que o algoritmo original utilizado 

em sistemas Linux, pois retorna apenas a quantidade de ocorrências da expressão 

regular pesquisada, caso encontre. Já no comando executado em Linux, a saída do 

comando resulta na listagem das linhas coincidentes. 

A determinação das configurações das instâncias a serem utilizadas no 

serviço EC2 da Amazon se deu de forma empírica, definindo então a utilização de 

instâncias com alto poder de memória, denominadas pela Amazon como High-

Memory Extra Large Instance (m2-xlarge), com as seguintes configurações: 

 17.1 GB de memória RAM; 

 6.5 ECU (2 núcleos virtuais com 3.25 ECU cada); 

 420 GB de armazenamento; 

 Plataforma de 64-bit. 

Foram levantadas duas instâncias com estas configurações, tendo a opção de 

se levantar até 20. Vale ressaltar que uma unidade de computação do serviço Elastic 

Compute Cloud (EC2 Compute Unit - ECU) equivale a uma CPU com capacidade de 

processamento de 1 a 1,2 GHz Opteron 2007 ou Xeon 2007. 

Roussev et al. (2009) nos seus testes utiliza 4 conjuntos de dados com no 

máximo 2 GB. Neste trabalho, para ambos os algoritmos, tanto o wordcount quanto 

o grep, foram executados testes em 5 arquivos de diferentes tamanhos, sendo eles 
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de 10, 100, 1024, 2048 e 3072 MB cada, que por questões legais continham texto 

gerado de maneira randômica através do serviço Lorem Ipsum Generator14. 

Os testes com o wordcount realizados nestes conjuntos de dados sob a 

configuração de máquina apresentada anteriormente retornaram os resultados que 

podem ser visualmente observados no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Resultados da execução do algoritmo wordcount sob os conjuntos de dados 

 

 

Os testes com o grep realizados no mesmo conjunto de dados sob a mesma 

configuração de máquina apresentada anteriormente, usando o termo “lacinia” como 

chave de busca retornoram os resultados apresentados no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Resultados da execução do algoritmo grep sob os conjuntos de dados 

 

 

                                                
14

 Lorem Ipsum. Disponível em: <http://www.lipsum.com/>. Acesso em 25 abr. 2011 
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Foi utilizada uma estação de trabalho isolada, denominada estação única, 

para a execução dos algoritmos grep e wordcount visando a comparação dos 

resultados obtidos com a utilização do modelo MapReduce na computação em 

nuvem e em estações únicas. Os resultados são apresentados nos gráficos 4 e 5. 

A máquina utilizada é uma estação de trabalho Dell, possuindo um 

processador Intel Core 2 Duo T7250 com 2 GHz e 2 GB de memória RAM 

instalados, executando o sistema operacional Windows 7 Profissional de 32 bits. 

 

Gráfico 4 – Resultados da execução do algoritmo wordcount em uma estação única 

 

 

Gráfico 5 – Resultados da execução do algoritmo grep em uma estação única 

 

 

Os gráficos 6 e 7 sobrepõem os tempos obtidos na Amazon e nas estações 

únicas para ambos os algoritmos em todos os conjuntos de dados. 
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Conforme se observa no gráfico 6, os resultados gerais não foram 

satisfatórios para o algoritmo wordcount na comparação entre os tempos gastos pela 

Amazon e pela Estação única. De acordo com o gráfico 6, os tempos passam a ser 

significativos quando o conjunto de dados ultrapassa os 2 GB de dados, obtendo 

uma diminuição de apenas 17% no tempo gasto. 

 

Gráfico 6 – Comparação de tempos entre a Amazon e a Estação única no algoritmo wordcount 

 
 

De acordo com o gráfico 7, na execução do algoritmo grep, os resultados não 

se mostraram significativos para o conjunto de dados analisados, com até 3 GB de 

dados. 

 

Gráfico 7 – Comparação de tempos entre a Amazon e a Estação única no algoritmo grep 
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Redução 

A forense computacional de uma forma geral não é totalmente autônoma, 

cabendo ao perito uma parte do trabalho manual de se analisar fragmentos de 

dados encontrados pelas ferramentas forenses. 

Devido a este fato, ressalta-se que com a aplicação do modelo proposto, 

houve uma redução significativa na quantidade dos dados periciados, 

posteriormente repassados aos peritos para análise. 

Nos testes executados com o algoritmo wordcount, a redução foi de 99,9% 

para os conjuntos de dados trabalhados, o que resultou em arquivos de 

aproximadamente 2,52 KB. 

Vale ressaltar que a redução obtida dos conjuntos de dados depende 

consideravelmente do tamanho do vocabulário utilizado. No conjunto de dados deste 

trabalho a redução foi significativa também devido ao vocabulário limitado utilizado 

no conjunto de dados, que ia apenas de A-V. 

No caso do algoritmo grep, o resultado da execução trazia a palavra 

encontrada e a quantidade de ocorrências. Caso não fossem retornados resultados, 

o perito não perderia tempo analisando aquele conjunto de dados em específico. 

 

Economia 

O valor gasto pelos testes em cada um dos conjuntos de dados foi de $ 1,32 

dólares, sendo $ 1,14 para cada instância EC2 levantada, e $ 0,18 pela utilização do 

Elastic MapReduce. 

Caso os experimentos fossem executados em uma nuvem privada, os gastos 

seriam nulos, uma vez que possuindo a infraestrutura, não há custo de implantação 

inicial, nem custos pela utilização do Eucalyptus e Hadoop. 

Os experimentos realizados com o Hadoop MapReduce em uma estação de 

trabalho única não demandaram gastos, uma vez que o Hadoop é distribuído sob a 

licença de código fonte aberto e a infraestrutura utilizada é própria. 

 

Limitações e ameaças a validade 

É sabido que a utilização de um conjunto de dados de no máximo 3 GB acaba 

por ser uma limitação na avaliação desta proposta, porém o envio de grandes 

quantidades de dados, 3 GB ou mais, para o serviço de armazenamento S3 da 

Amazon apresentou dificuldades. 
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Isto já era esperado, tendo sido evidenciado por Hawthorn (2009), ressaltando 

questões de latência e largura de banda, independentemente do tipo de nuvem 

adotado, mas principalmente nos modelos públicos. 

Tentou-se enviar arquivos de 5, 6 e 10 GB para o serviço S3 da Amazon, e 

para isso foi utilizado o plugin S3Fox Organizer para o navegador Firefox e o 

console de gerenciamento oferecido pela AWS. O console oferece ainda duas 

opções de uploaders: o padrão, que envia arquivos de até 1 TB; e o avançado, que 

envia arquivos de até 5 TB. Porém os 3 meios utilizados não foram satisfatórios, pois 

após o prazo de 15 horas o serviço expirava a sessão, finalizando a conexão e 

interrompendo o envio.  

Quanto a utilização do serviço Amazon Elastic MapReduce, há um overhead 

em dois momentos. O primeiro ocorre com as instâncias EC2 da Amazon, durante 

sua inicialização e posteriormente sua finalização; já o segundo momento ocorre 

devido à configuração e inicialização do Hadoop para utilização das instâncias. 

Por mais que o modelo de programação MapReduce simplifique o 

processamento paralelo e distribuído, ainda assim é necessário um conhecimento 

avançado em programação funcional, a fim de modelar as tarefas de forense neste 

novo modelo.  

A criação de ferramentas paralelas e distribuídas para contribuir na realização 

de perícias é citado por Roussev et al. (2009) como um dos avanços necessários 

nesta área, o que acaba por ser reforçado e evidenciado no decorrer desta 

dissertação.  

Maiores detalhes são tratados nas conclusões e trabalhos futuros, 

apresentados no capítulo 6 a seguir. 

 

 



 
 
 

CAPÍTULO 6 
Conclusão e trabalhos futuros 

 
 

Visando atingir os objetivos específicos detalhados no primeiro capítulo, esta 

dissertação buscou expandir os horizontes da pesquisa em forense computacional, 

extrapolando a literatura disponível a fim de apresentar um estado da arte da 

computação em nuvem, e sua interseção com a forense computacional. 

Mais do que isso, demonstrou-se os desafios e as oportunidades que os 

peritos, e a própria disciplina de forense computacional, têm enfrentando com o 

advento da computação em nuvem. 

Foram elencados os desafios inerentes a aplicação dos processos 

tradicionais de perícia na realização perícias na nuvem – cloud forensics – 

demonstrando assim a necessidade de criação de novos procedimentos, ou 

atualização dos já existentes, conforme já evidenciado por Reilly (2010) no decorrer 

deste trabalho. 

De forma a propor caminhos para utilização da computação em nuvem para a 

realização de forense distribuída e entrega de forense como serviço (Forensic as a 

Service – FaaS), apresentou-se a utilização do modelo MapReduce de 

programação, distribuído através da computação em nuvem nas formas público ou 

privado. 

Não foram abordadas questões como nuvens híbridas ou comunidade, que 

poderiam ser úteis a governos na consolidação de seus centros de dados, ou até 

mesmo a grandes empresas que desejam expandir seu poder computacional não 

expondo dados sensíveis a fornecedores de nuvem terceirizados, ficando este 

assunto disponível a abordagens de trabalhos futuros. 

Tal proposta visou ampliar as discussões sobre a computação em nuvem, 

tratando detalhes de forense distribuída, servindo como forma de solução ao desafio 
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da crescente capacidade de armazenamento dos dispositivos e a grande quantidade 

de dados a serem analisados, citado por Garfinkel (2010). 

Apesar do grande poder computacional disponível nas nuvens e da utilização 

do modelo de programação MapReduce, podemos afirmar que esta proposta não 

apresentou resultados significativos na diminuição dos tempos gastos para a 

realização de perícia em conjuntos de dados até 3GB. 

Devido às limitações encontradas no envio de arquivos com mais de 3GB 

para o serviço de armazenamento S3 da Amazon, cita-se como trabalho futuro a 

execução de testes utilizando esta proposta, empregando grandes conjuntos de 

dados (até Terabytes). 

A distribuição de Forense como Serviço não se limita apenas à proposta 

apresentada aqui, pois esta é uma das soluções apresentada para o problema da 

quantidade de dados, sendo possíveis outras soluções que utilizem diferentes 

abordagens. 

O uso da computação em nuvem vem se consolidando no cotidiano da 

população, empresas e governo. Por isso é necessário que sejam moldados 

padrões de utilização, bem como graus de confiabilidade, privacidade e demais 

questões de segurança, tratado extensivamente durante todo o texto. 

Oportunidades futuras de pesquisa incluem utilização de processamento 

distribuído e paralelo na realização de perícia, devidamente fundamentada no 

decorrer do texto. 

Porém, para a eficiência na utilização do modelo de programação MapReduce 

é necessário a re-escrita de códigos neste paradigma que realizem tarefas forenses. 

Além disso, verificações de integridade das provas submetidas a perícia utilizando o 

modelo FaaS devem ser investigadas e devidamente validadas. 

O amadurecimento da própria nuvem e quesitos de segurança relacionados 

aos dados, tráfego de rede e privacidade podem ser tratados como trabalhos 

futuros. 

Conforme citado, a multidisciplinaridade apresentada por esta disciplina faz 

com que o Direito, e consequentemente o sistema legislativo de seu respectivo país, 

tenha que se reinventar e se adaptar as constantes mudanças da tecnologia, 

visando atender novos conceitos e tecnologias, como é o caso da computação em 

nuvem. 
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Além das contribuições ressaltadas no decorrer do texto, esta pesquisa 

resultou na publicação de um artigo completo e um capítulo de livro. O artigo 

completo intitulado “Forensic as a Service – FaaS” foi publicado na sexta edição da 

Conferência Internacional de Ciência Forense Digital, denominada ICoFCS 

(International Conference On Forensic Computer Science), no ano de 2011, tendo os 

detalhes descritos na seção de bibliografia. 

O capítulo de livro aceito para a publicação é intitulado “Cloud Forensic as a 

Service” e fará parte do livro denominado “Cybercrime and Cloud Forensics: 

Application for Investigation Process” organizado por Keyun Ruan, a ser publicado 

pela Editora IGI Global em 2012. 
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