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Resum 

La facilitat d'aceés a Internet i el desenvolupament del mercat relacionat amb els díspositius que 

permeten accedir a les noves comunicacions han canviat no només la forma en la que es passa el temps 

mure i la forma en la que es porten a terme els negocis sinó també la forma en la que els delinqüents 

cometen els crims. En aquest panorama complexo els professionals de les tecnologies de la infonnaci6 i 

els professionals de la defensa de la nei han de cooperar i trebanar junts en la defensa, detecció i 

processament de les persones que utilitzen les noves tecnologies per petjudicar individus. organitzacions. 

empreses o societat en general. 

Així. milers de servidors corporatius estan sent compromesos di8riament, Gbytes de informació 

privilegiada es transfereixen cada dia pels canals de comunicació. les corporacions infonnen de milers i 

mílions de perdues. A tat aixo li hem d'afegir les intrusions als sistemes infornu\tics, atacs de denegació 

de servei, pomografia infimtil online, frau per Internet, violacions del copyright, codí maliciós / virus, i 

una llarga msta d'incidencies més. 

EIs sistemes segurs impenetrables no són una realitat - anualment es demmcien centenars de 

mílers de bretxes de seguretat. Quan es produeix una bretxa de seguretat, s 'han de portar a terme certs 

passos per entendre que ha succe!t i com recuperar-se de la incidencia, ineloent la recoHecció de dades i 

l'anAlisi. 

L'Au.i.lisi Forense de Sistemes (Computer Forensics) compren el procés d'extracció. 

conservació. identificació. documentació. interpretaci6 i presentació de les evidencies digitals de fonna 

que siguín legalment acceptades en qualsevol procés legal, proporcionant les técniques i principis que 

faciliten la investigació d'un delicte. 
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Capítol 1. Introducció 

1.1. Motivació i justificació del projecte 

Les noves tecnologies i la evoluci6 dels sistemes de comunicació han transfonnat substancialment els 

processos d'intercanvi de infonnació i prorlucció. en totes les esferes de la vida: empresarial, civil, 

militar, augmentant exponencialment la creació de docll111ents electrónics en organitzacions. Anualment 

s'envien a tot el món més de tres trilions de correus electrónics i més del 90% deis docll111ents creats en 

les organitzacions 86n electrónics, deIs que menys del 30% s'imprimeixen. [1] 

L' ús massiu deis medís digitals i de l' entom virtual no esta exempt de conflictes, ni d' usos 

fraudulents o criminals. Les tipologies tradicionals de frau i delictes s'han modificat a l'utilitzar nous 

canals de comunicació i incorporar noves categories delictives. Delinqüents i bandes organitzades han 

trabat en els nous medis tecnológics un ferm aHat per la cornissió de crims, taIs com la pomografia 

infantil a través d'Intemel, el pbishing, el pharming, 1 'abús de medis corporatius i competéncia desUeial, 

entre molts a1tres. 

Actualment les organitzacions modemes que operen o centren gran part de la seva activitat en el 

negad a través d'Intemet, necessiten dotar els seus sistemes i infraestructures infonrultiques de les 

politiques i mesures de protecció més adequades que garanteixin el continu desenvolupament i 

sostenibilitat de les seves activitats, en aquest sentit cobra especial importancia comptar 8mb 

professionals especialitzats en les noves tecnologies de seguretat que impIantin i gestionin de manera 

efica~ els sistemes. 

La societat de la infonnació i noves tecnologies de comunicació, planteja la necessitat de 

mantenir la usabilitat i confidencialitat de la informació que suportin els sistemes de les organitzacions, 

per aixó és especialment important escollir i implantar els sistemes i métodes de seguretat més idonis, que 

protegeixin les xarxes i sistemes davant eventuals amenaces, ja siguin presents o futures. 

La ciencia forense informatica, més coneguda per Computer Forensics, és considerada com 1 'ús 

de técniques analítiques per identificar, recoHectar, preservar i examinar evidencies/informacions les 

quals són generalment emmagatzemades magneticament o codificades. 

Quasi sempre, quan es produeix una violació de seguretat o alerta de monitorització, s 'ha de 

portar a terme algun tipus de comprovació. No importa quin tipus d'alerta s 'hagi general, la comprovació 

és necess8ria per deterntinar quan l'a1erta és un fals positiu o és, de fe!, és una senyal d'algun tipus de 

violació, intent de violació, o incident. Aquesta comprovació, sovint una forma de tasca administrativa 

rutinaria, és quasi sempre portat a terme a una mllquina en marxa, i tracta amb dades vollltils. Els 

administradors de sistemes i el personal de seguretat han de tenir una comprensió basica de com les 

tasques administratives poden afectar tant al procés forense (la admissibilitat potencial als tribunals) com 
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Capítol 1, IntroduccI6 

a la subseqüent babilitat per recuperar dades que poden ser potencialment critiques per la identificació i 

aruUisi de una incidencia de seguretat, [2] 

Quan un investigador forense comentra l'anMisi de la situadó mai sap amb el que s'enfrontara. 

Al principi pot ser que no es trobi a simple vista cap empremta ni prova de que l'equip hagi estat 

compromes, especialment si hi ba un "rootkit" instaHat a la máquina, Es pot trobar processos estranys 

executant-se en ports oberts. També és freqüent veure una partició ocupada al 100% de la seva capacita!, 

peró quan es verifica a través de du, el sistema mostra un altre percentatge de ocupació, Es podría trobar 

amb una saturació de tnlfic de xarxa des d'un host especifico Es possible trobar aplicacions que estan 

consumint un percentatge elevat de CPU pero no hi hagi cap indici d'un programa amb aquell nom al 

sistema de fitxers. 

Aix.i, al UlÓn en xarX8 d'avui dia. és essencial pels administradors de sistemes i xarXcs entendre 

les arces fonamentals i les qüestions més importants en l' analisi forense de sistemes I Computcr 

Forensics. EIs coneixements deis equips de resposta a incidents apliquen bones pn\ctiques forenses als 

procediments administratius de rutina, i saben com les accions rutinaries poden afectar adversament al 

valor forense de les dades, Aquesta consciencia pot destacar molt a la efectivitat deis administradors de 

sistemes i xarxes a ¡'hora de contestar a les alertes de seguretat i aItres assumptes rutinaris. Aquesta 

capacitat és un elernent crucial, i sovint passat per al!, d'estrategies de defensa en profunditat per protegir 

la disponibilita!, integritat i la supervivencia de les infraestructures de les TI i xarxes. 
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Capítol 1. Introduccló 

1.2. Objectius 

Aquest projecte eslll dirigit a professionals informatics (enginyers, analistes, tecnológics, tOenics), gerents 

de sistemes, responsables de sistemes de cómput, auditors, advocats 8mb coneixements tecnics 

informatics i estudiants uni versitaris de carreres informatiques i telecomunicacions. 

El projecte eslll enfocat a la investigació i resposta a incidencies sobre sistemes informatics. La 

finalitat és introduir-se a la computació forense (Arullisi Forense de Sistemes) i entendre amb deta1l el 

procés que s'ha de portar a terme, la metodologia a seguir, les eines i técniques disponibles davant un 

incident de seguretat infurmatica. 

Els objectius principals a cobrir són els segUents: 

l. Definir els conceptes, terminologies i activitats de la informatica forense 

2. Conéixer els aspectes legals involucrats a tenir en compte 

3. Estudiar el procés i metodologia correcte a seguir en un cas d'arullisi forense 

4. Estudiar les tecniques i metodes d'investigació 

5. Analitzar la viabilitat de l'ús de sisternes operatius basats en Linux per aquestes tasques 

6. Examinar el conjunt del software open .'louree disponible per aquestes tasques 

7. Produir una eina per la resposta davant a incidencies, tant per la investigaci6 de sistemes en viu 

(en calent) com per examinar més a fons una vegada apagada la máquina compromesa 

8. Estudi i an81isi d'un cas real d'intrusió en un sistema 

9. Estudi i analisi d'un cas real d'investigació de cerca d'cvidencies digitals en un ordinador 

personal 

La idea és que una vegada finalitzat el projecte estiguem capacitats por enfrontar-nos i investigar un 

incident en busca d'evidencies digitals. processar-la correctament i realitzar un informe final. 
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Capítol 1. Introducció 

1.3. Estructura de la memoria del projecte 

La memoria del projecte esta organitzat en sis capítols. A continuació s' especifica de forma breu el 

contingut de cadascun d'aquests. 

• Capltoll: Introducció 

En el primer capitol es defineix el projecte analitzant els antecedents, explicant les motivacions. i 
definint els objectius. 

• Capltol2: Conceptes previs 

És un capitol introductori a l'anMisi forense digital en el qual es tracten a1guns conceptes i 
nocions previes, s'anatitzen les activitats de l'anAlisi forense, i es discuteixen les legislacions i 
aspectes legals involucrats. 

• Capltol3: Metodologia i tecniques d'investigació 

En aquest capitol s'estudia el procés que se segueix en un cas d'investigaci6 d'anAlisi forense i 
es descriu les tecniques d'investigació sota Linux; aixó inclou la recoHecció de dades volatils, la 
duplicació forense, I'anillisi de dades, i la investigació de sistemes basats en Linux. 

• Capltol4: Open Source i Linux 

Aqul s'analitza la viabilitat de l'ús del software Iliure juntament amb Linux en l'ambit de 
}'anilisi forense. Es mostren les distribucions Live en més comunes i el software disponible per 
aquests proposits. En aquest mateix capitol es mostra com construir una eina anomenada 
FIBFORENSICS O.\., consistent en un conjunt d'eines/comandes de confian~a i una distribució 

Linux dissenyada per portar a terme activitats d'anMisi forense. 

• Capltol S: Investigació de casos reals 

Per tal d'aplicar tot lo apres de forma practica i aprendre a utilitzar a1tres eines interessants, en 
aquest capital es munten i se simulen dos escenaris reals per investigar: un es traeta de 1 'anAlisi 
d'un servidor Web compromes, i l'altre consisteix en la cerca de diverses evidencies digitals en 
un PC sospitós. 
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Capítol 1. Introducció 

• Capitol 6: Conclusions 

Finalment, en aques! capitol s'exposen els resultats del prnjecte: aixi> inclou la valoració 
económica, la revisió deIs objectius assolits. i les conclusions obtingudes. 

Per acabar, al final de la memoria tenim els dos segUenls punts, els quals no formen par! de cap deis 
anteriors capftols: 

• Blbllolll"afia 

Es tracta de la bibliografia general utilitzada per desenvolupar el projecte, i la qual sur! 
referenciada alllarg de tota la memoria. 

• ApeDdix 

Finalment, s'afegeix I'apendix a la memória, el qual esta compos! principa1men! per I'estructura 
del CD-ROM i el manual d'ús de la eina FIBFORENSICS 0.1. 
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Capítol 2. Conceptes prevls 

2.1. Introducció a l'analisi forense digital 

2.1.1. Conceptes ¡terminología 

Organitzar W1 equip de resposta a incidents requereix establir, entre altres aspectes, uns procediments i 

metodes d'anilisi que ens permetin identificar, recuperar, reconstruir i analitzar evidencies de I'ocorregut 

i lDla de les ciencies que cobreixen aquestes necessitats és la Ciencia Forense, la qua! ens aporta les 

tecniques i principis necessaris per realitzar la nostra investigaci6, ja sigui criminal o no. 

Si portem al pla deis sistemes inf011DAtics a la Ciencia Forense, Uavors parlem de COlllpllte, 

Foren.';c., o per nosaltres Anül.1 Forense Digital. Aquesta disciplina és relativament nova i s'aplica tant 

per la investigació de delictes ''tradicionals" (homicidis, frau financer, narcotrific, terrorisme, etc.), com 

pels própiament relacionats 8mb les tecnologies de la informació i les comtmicacions. entre els que 

destaquen pirateria de software i comunicacions, distribució de pomografia infantil, intrusions i 

"hacking" en organitzacions, "pam, phL,hing, etc. [3) 

De manera més formal podem definir l' AniUl.1 Forense Digital com un conjunt de principis i 

tecniques que compren el procés de adquisici6, conservaci6, documentació, anAlisi i presentaci6 

d' evidencies digitals i que anibat el cas puguin ser acceptades legalment en un procés judicial. 

S'anomena evidencia digital a qualsevol registre generat o emmagatzemat en uo sistema de cómput que 

pugui ser uti1itzada com evidencia en W1 procés legal. 

L 'aniUisi furense consta de les segOents fue .. les quals seran desenvolupades amb més detall al 

lIarg d'aquest projecte [3) [4): 

l. Identlflcació 

La investigació forense co~a amb la descripció exacta de la situació trobada. Juotament 

8mb la presa d'elements existents relatius al cas i les primeres presumpcions, s'han de 

definir els aspectes que hagin de ser esclarits. A continuació s'haura d'estructurar el material 

existen!. Una vegada fe! aixó s 'hauran de prendre les decisions inherents als medis 

necessaris per la preservació del material. Tat aixo ha de ser degudament documentat. 

2. Preservació 

El primer pas en la preservació és l'assegurament del llac, els sistemes, els medis 

d'emmagatzematge de dades externes i a1tres possibles fonts d'evidencies. L'objectiu 

fonamental és garantir la ¡ntegritat de les proves digitals. 
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Capítol 2. Conceptes previs 

3. RecoJolecdó I Adqubldó 

L'objectiu de la fase d'adquisició és obtenir copies forenses de totes les dades digitals que 

seran necessaris durant la fase d'anMisi. Aquestes dades digitals inclouen ambdós dades 

vol_tils i dades persistenls. 

4. AnRlI.1 

Arribals a aquest punt, es procedinl als primers analisis. Aqui es requeriran coneixemenls 

sobre la topologia de xarxa, aplicacions, vulnerabilitats del sistema i una gran capacitat 

d'improvisació. L'analisi forense és una metodologia d'estudi que s'aplica una vegada 

ocorregut un incident, mitj~ant el qual es traeta de reconstruir com s'ha penetrat al sistema 

i es valoraran els danys ocasionats. Mitjan~ant l'anAlisi forense és possible coneixer els 

detalls de l'ocorregut i proposar la presa de mesures oportunes per prevenir futurs atacs, 

descobrir les vulnerabilitats que han fet possible la intrusió, l' origen, les accions realitzades i 

les eines utilitzades. L 1 an3lisi no es realitza mai sobre el sistema original i exigeix una 

documentació exhausta. 

S. Presenlació 

La presentació constitueix la conclusió de la investigaci6 forense i en aquesta es prepara i 

redacta els resultals de tot el procés. Aquesls s'han d'ajustar a la motivació de la 

investigació i a qui esta dirigit. El seu contingut apuntara a la determinació de l' autor/s, data 

i hora, la descripció deis fels, les proporcions de la incidencia i les seves causes. 

Per altra banda, s 'ha de definir un altre concepte important, el d 'Incident de Seguretat 

Infonnatica, dones aquest ha evolucionat en cls últims temps. En principi un incident d'aquest tipus 

s 'entenia com qualsevol esdeveniment anomal que pogués afectar a la seguretat de la infonnació, com 

podria ser una perdua de disponibilitat, la seva integritat o confidencialitat, etc. Pero la aparició de nous 

tipus d'incidenls ha fet que aquest concepte hagi ampliat la seva definició. Actualment un Incident de 

Segurelat Informatica pot considerar·se una violació o intent de violació de la politica de seguretat, de 

la politica d'ús inadequat o de les bones practiques de utilització deIs sistemes informatics. 

Després d'aquesta definició cal ara una cat<goritz.ció d'aque.t. incidents que ens aporti una 

base per la seva valoració i ens doni UDa visi6 de com afrontar-los. Encara que s'hagin proposat diversos 

tipus de classificacions sobre taxonomies d'incidents, no existeix cap consens al respecte i ni molt menys 

sobre quina d'aquestes és la més encertada. La que es proposa a continuació té la finalitat d'ajudar a una 

millor comprensió deis propers apartals del projecte: [3] 

Incident. de Denegació de Serveis (DoS): Són un tipus d'incidenls, la finalitat del qual és 

obstaculitzar, danyar o impedir I'accés a xarxes, sistemes o aplicacions mitjanl'3Dt l'esgotament 

deIs seus recursos. 
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Incldents de codi maliclós: Qualsevol tipus de codi j. sigui virus. cucs. "c.v.n de Troj .... que 

pugui executar-se en un sistema i infectar-lo. 

Incldents d'accés no autorlaat: Es produeix quan un usuari o aplicació accedeix, per medi de 

hardware o software, sense els pennisos adequats 8 un sistema, 8 una xarx~ a una aplicació o a 

les dades. 

fncidents per úslnapropiat: Es donen quan els usuaris se "salten" la polltica d'ús .propiat deIs 

sistemes (per exemple executant aplicacions P2P a la xarxa interna de la organització per la 

desc8rrega de música). 

fncident múltiple: Es produeix quan I'incident implica diversos deIs tipus anteriors. 

La majoria deIs incidents que es donen. la realitat, poden emmarcar-se en diversos de les 

categories exposades, pel que una bona forma de identificar-los és pel mecanisme de transmissió 

emprat. Per exemple. un virus que crea al sistema atacat una porta darrere, ha de ser manipulat com un 

incident de cod; maliciós i no com un accés no autoritzat, ja que el virus és el mecanisme de transmissi6. 

2.1.2. Activitats de la Informatica Forense 

L. infonrultica forense no és una sola activitat, utilitza molles disciplines. Involucra la aplicació de 

tecnologia de l. informació per l. cerca de les evidencies digitals i compren, entre altres, les segUents tres 

activitats (5): 

Anilloi de ouports I d1lpolitiul eleetrOnlcl 

Els arullisis de suports d'emmagatzematge, com els discs, emmagatzematge removible (per 

exernple disquets, discos ZIP, CD-ROM, DVD, etc.)n requereixen una comprensió completa de 

l' estructura fisic. i del funcionament deIs medis d' emmagatzematge, aixl com, la forma i 

estructura lógica de com s'emmagatzemen les dades. Molta de la complexitat d'aquesta activitat 

s'ha simplificat gracies a l •• plicació d'eiDes de recuperació de dades molts efic"l'OS i 

inteHigents. Per consegüent, molt del coneixement exigít per realitzar la tasca esta integrat al 

Software de recuperació de dades que s'utilitzi. Quan es menciona als "dispositius electrónics" 

es refereix a qualsevol dispositiu cap~ d'cmmagatzemar informaci6 que posseeixi valor com a 

evidencia, incloent telerons móbils, .gendes i organitzadors electrónics i diversos dispositius de 

comunicació de xarxa com els roulers i hub's. L'arnllisi d'aquests dispositius és una cosa més 

complexa que l'activitat de recuperar les dades deIs suports i el Hardware requerit és 

generalment més especialitzat. La estandardització deIs dispositius de Hardware h. fet que la 
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extracció de dades d'algWls tipus de dispositius electrónics sigui més filcil i a la vegada ha 

pennes adquirir el coneixement per realitzar la recuperació de les dades en dispositius específics. 

Donat el gran abast de la informatica forense, no és per sorprendre's que diverses ciéncies i 

disciplines estiguin involucrades: Enginyeria del Software, criptografia, enginyeria eleclrÓnica, 

comunicacions, dret, són arees d'especialització que, en conjWlt fan possible l'arullisi deis 

dispositius eleclrÓnics i suports de informació. 

L'8DlIlsI de la comunlcadó de dades 

Aquest apartat avarea dues activitats separades: 

• Intrusió en una xarxa d 'ordinadors o mal ús de la mateixa 

• Interceptació de dades 

La intrusió en una xarxa d'ordinadors o mal ús de la mateixa és l'actlvitat de la infonru\tica 

forense principal quan l'arullisi es fa sobre estructures d'aquesta naturalesa. Consisteix en les 

funcions següents: 

• Deteceió de la intrusió 

• Detectar la evidencia, capturar-la i preservar-la 

• Reconstrucció de l'actlvitat específica o del fet en sí 

El descobriment de la intrusi6 generalment involucra la aplicació de Software especialitzat i 

en alguns casos Hardware, per supervisar la comunicació de les dades i connexions a :ti 

d'identificar i amar un comportament potencialment il·legal. 

Aquest comportament inclou l'accés no autoritzat, modificació del sistema en forma remota 

i la monitorització no autoritzada de paquets de dades. 

La captura de la evidéncia i la seva preservació, generalment tenen lIoc després del 

descobriment d'una intrusi6 o un comportament anonnat, per a que l'activitat anormal o 

sospitosa pugui conservar-se pel posterior aru\lisi. 

La fase final, la reconstrucció de la intrusió o comportament anormal, permet un examen 

complet de totes les dades recollides durant la captura de la evidéncia. 

Per portar a tenne amb exit aquestes funcions, l'investigador forense ha de tenir una 

experiéncia en comunicació de dades i el supor! d' enginyers de Software. 
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IDvestlgaeló I deleDvolupament 

La investigació i desenvolupament de noves tecniques i eines SÓD vitals pe!' estar actualitzat 

davant a canvis en la tecnologia. S'ha de dedicar Temps i Recursos a la investigació i 

desenvolupament de noves tecniques forenses, no Domés desenvolupar les solucions als 

problemes existents, sinó també per recon~ixer problemes futurs i trobar les solucions més 

adequades. Desgraciadamenl, els recursos i habilitats necessaris per mantenir una investigació 

etica~ i un programa de desenvoluparnent estan més enUa de la capacitat financera de molts 

grups forenses. 1 una restricció addicional és que qualsevol solució derivada de la investigació 

forense ha de complir amb tots els requisits que marca la Uei dins del marc de trebaU de la 

informatica furense. 

2.1.3. Regles de la informatica forense 

Donat que l'últim producte del procés forense esta subjecte a l'wlisijudicial, és important que les regles 

que el governen se segueixin. Encara que aquestes regles són generals per aplicar a qualsevol procés en la 

informatica forense, el seu compliment és fonamental per assegurar l'admissibilitat de qualsevol 

evid~ncia en un tribunal. Donat que la metodologia que s' empri sera determinada per l' especialista 

forense, el procés escollit s'ha d'aplicar de forma que no es vulnerin les regles basiques de la informatica 

forense. 

Essencialmenl, les regles de la informatica forense són [5): 

Regla 1 - Mlnlmltzar el maneig de l'Original 

La aplicació del procés de la informatica forense durant l'examen de les dades originals s'haura 

de reduir al núnim possible. Aixi> pot considerar-se com la regla més important en la informatica 

furense. Qualsevol anilisi s 'ha de dirigir-se de manera tal que núnimitzi la probabilitat de 

alteració. Quan sigui possible, mi> s'aconsegueix copiant I'original i examinant les dades 

duplicades. 

La duplicació d'evidoocia té diversos avantatges: Primerament, assegura que l'original 

no sera alterat en cas d'un ús incorrecte o inapropiat del procés que s'apliqui. 

Segon, permet a I'examinador aplicar diferents t&miques en casos on el millor resultat 

no esta cIar. Si durant aquests assajos, les dades s'alteren o es destrueixen, simplement es recorre 

a I'altre cOpia. 
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En tercer 1I0c, penne! a diversos especialistes d'informatica forense treballar en les 

mateixes dades, o parts de les dades, al mateix temps. Aixó és especialment important si les 

habilitats deis especialistes (per exernple, criptoanaJisi) es requereixen en diverses etapes de la 

tasea. Finalment, assegura que l'original s'ha preservat en el millor estat possible per la 

presentació en un tribunal. 

Encara que hi hagi avantatges al duplicar l'evidéncia, hi ha també desavantatges. 

Primerament, la dupücació d' evidéncia s 'ha de realitzar de furma tal i amb eines, que 

assegurin que el duplicat és una cópia perfecta de l'original. El meas per autenticar el duplicat 

apropiadament, produira un qQestionament sobre la seva integritat, el que porta inevitablement a 

preguntar per l'exactitud i fiabilitat del procés de ('examen i els resultats aconseguits. SegOD, 

duplican! 1 'original, nosaltres estem agregant un pas addicional en el procés forense. Es 

requereixen més recursos i temps extra per facilitar el procés de duplicació. Més encara, la 

metodologia emprada pot estendre's per incloure el procés de la duplicació. Finalment, la 

restauració de dades duplicades per recrear l'ambient original pot ser dificil. En alguns casos per 

aixo seran necessaris dispositius especifics de Hardware o Software, més la complexitat i temps 

del procés forense. 

Regla 2 - DocumeDtar el. c.Dvls 

Quan es produeixen canvis durant un examen forense, la naturalesa, magnitud i raó per aquests 

ha de doeumentar,se apropiadament, por ser necessari durant qualsevol examen alterar l' original 

o el duplicat. Aixó s'aplica per ambdós tant a nivell fisic com lógico En aquests casos és 

essencial que ¡'examinador entengui la naturalesa del canvi i quin és ¡'indicador d'aquest canvi. 

Addicionalment, el perit ha de ser capa~ d'identificar correctament la magnitud de qualsevol 

canvi i donar Wl8 explicaci6 detallada de per que era necessari el mateix. Essencialment aixó 

s'aplica a qualsevol material d'evidencia que s'obté d'un proeés forense en que ha ocorregut un 

canvi. 

Aixó no vol dir que el canvi no es produinl, sin6 que en situacions on és inevitable, 

('examinador té la responsabilitat d'identificar correclament i documentar el canvi, ja que aquest 

procés depen directament de les habilitats i coneixements de l'investigador forense. 

Durant ('examen forense aquest punt pot semblar insignificant, pero es toma un 

problema critic quan l'examinador esta presentant els seus resultats en un judici. Encara que la 

evidéncia pot ser legitima, les preguntes sobre les habilitats de ('examinador i coneixement 

poden afectar la seva credibilitat, aixi com la confiabilitat del proeés ernprat. Amb un dubte 

raonable, els resultats del procés forense, en el pitjor deIs casos, es consideraran inadmissibIes. 

Encara que la necessitat d'alterar les dades ocorre poques vegades, hi ha casos on a I'examinador 

se li exigeix el canvi per facilitar el procés de l'examen forense. Per exemple quan }'accés a les 
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dades es troba restringit per algtma forma de control d'accés, l'examinador forense es pot veure 

obligat a canviar el bit d'accés o una cadena binllria de dades completa (clau d'accés), per aixó el 

perit ha de donar testimoni que aquests canvis no alteren significativament les dades als que es 

va acceOO mitjan9ant aquesta metodologia o que després són presentats com evidmcia. 

Regla 3 - Compllr amb 1 .. Regle. d'Evld~nda 

Per la aplicació o el desenvolupament d'eines i tecniques forenses s'han de tenir en compte les 

regles pertinents d'evidencia. Un deis mandats fonamentals d'informatica forense és la necessitat 

d'assegurar que l'ús d'eines i tclcniques no disminueix la admissibilitat del producte final. Per 

consegUent és important assegurar que la manera com són aplicats les eines i tecniques, 

compleixin amb les regles d'evidmcia. Un altre tactor important en quant a la obedimcia de les 

regles d'evidmcia és la manera en que la mateixa es presenta. Essencialmenl, s'ha de presentar 

la informació d'una manera que sigui tan representativa de l'original com sigui possible. És a 00, 

el mcltode de presentació no ha d'alterar el significat de la evidclncia. 

Regla 4 - No excedlr del nootre conelxement 

L'especialista en informatica forense no ha d'emprendre un examen més enlIA del seu nivell de 

coneixement i habilitat. És essencial que el perit sigui conscient dellimit del seu coneixement i 

habilitat. Arribat aquest punl, tenim diverses opcions: 

• Detenir qualsevol examen i cercar l'ajuda de personal més experimentat 

• Realitzar la investigació necessaria per millorar el nostre propi coneixemenl, perque ens 

permeti continuar l' examen 

• Continuar amb l'examen en l'esperan9a que ... 

L' última opció és sens dubte la més perillosa. 

És indispensable que l'examinador forense pugui descriure els processos ernprats durant un 

examen correctament i explicar la metodologia seguida per aquest procés. El fracas per explicar, 

competentrnent i amb precisió, la aplicació d'un procés o processos pot produir qüestionaments 

sobre el coneixement i credibilitat de l'examinador. Un altre perill en continuar un examen més 

enlla de les habilitats d'un mateix, és augmentar el risc de dany, canvis deis quals l'examinador 

no és conscient o no entén i per consegUent pot ignorar. Aixó probablement sera revelat quan 

l'examinador estigui donant l'evidéncia. Essencialmenl, els analisis complexos han de ser 

empresos per personal qualificat i experimentat que posseeixi un apropiat nivell d'entrenament. 

Addicionalmenl, donat que la tecnologia esta aV8D9ant continuamenl, és important que 

l' examinador rebi entrenament continuo 
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2.2. Aspectes legals 

El tret distintiu de la inforrnatica forense que la diferencia de qualsevol altre hea de la tecnologia de 

informació, és el requisit de que el resultat final ha de derivar-se d'un procés que sigui legalment 

acceptable. Per consegüent, la aplicació de la tecnologia en la investigació deis fets que posseeixen 

aquestes caracteristiques especifiques ha de portar-se a terme amb tots els requisits que exigeix la Dei. El 

no fer-lo pot produir que la evidencia digital sigui considerada inadmissible, o almenys dubtosa 

(contaminada) [5]. A més, si la evidencia digital pot ser manipulada o és obtinguda de forma il'legal, no 

només es corre el risc de que resulti inadmissible, sinó també de que amb aquesta puguin caure parts 

importants del procés que podrien resultar en que un individu pogués obtenir la seva llibertat encara quan 

sigui clarament responsable del fe! que se l'imputa, tenint en compte que és la represeotació social qui ha 

de provar la culpabilitat, i sense les proves necessanes, o bé amb aquestes peró inadmissibles. 

Per tant, l'an81isi forense en moltes ocasions implica el compliment d'ma serie de requisits 

impostos per la Llei. Complir arnb aquestes obligacions permet aconseguir perseguir els culpables 

mi1janl'8llt processos legals o judicials. Els registres i informes obtinguts poden ser requerits com a proves 

que ajuden a localitzar i condernnar als responsables. 

Desgraciadameot, els sisternes legals de molts paisos no s'han adaptat a la mateixa velocitat que 

el desenvolupament de les tecnologies, deixant buits que permeten als criminals delinquir amb total 

impunitat 

En aquest tema es fara un breu repas per l'estat actual deis sistemes legals del món, per centrar

se posteriorment al marc legal d'Europa i al d'Espanya. Es comentaran els aspectes legals relacionats amb 

delictes inforrnitics. 

2.2.1. Sistemes legals al món 

Actualment, els sistemes legals més utilitzats al món es poden classificar en sis tipus: dret civil, 

"Common law", dret consue!udinari, dret musulmá, dret talmúdic i dre! mixt El "Oret Mixt" és una 

combinació de dos o més sistemesjuridics i no un tipus de sistemajuridic. [6] 

La següent figura iHustra la distribució deis sistemes legals als difereots paIsos del món. A 

continuació es fara una descripció de cadascun d'aquests sistemes. 
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.......... 

[IMG 1.2-1[ S_ kpL' oI...sn 

DretclvU 

Aquest sistema legal és l·utilitzar per aquells paisos basats en el sistema roma. Profereixen gran 

importancia al dre! escríl, i adopten una codificació sistematica del seu dret comú. 

Per altre banda, també es troben en aquesta categoría aquells paisos, generalment de 

dret mixl, que sense haver recorregut a la técnica de la llei codificada, posseeixen suficients 

elements de construcció jurídica romana, que penneten considerar-los com a adscrits a la tradici6 

civilista. 

També s'inclouen en aquest tipus els parsos en els que, a pesar que no comptar 8mb 

important influéncia romana, practiquen un dre!, codificat o no, que reposa en una concepció del 

rol de lallei similar a aquella deis paisos de tradició civilista "pura". Un exemple d'aquest cas és 

el deis paisos de tradició escandinava. 

Aquest és un deis sistemes legals més practicades a tot el ffiÓn. Entre els que l'han 

adoptat es troben molts paisos europeus (Espanya, Fran9a, Alemanya, o Italia entre altres), aixl 

com gran par! deis paisos de Sudamérica (com Vene9uela, Argentina, Brasil) i América Central 

(com Mexic, El Salvador, Guatemala). 

"CommOD law" 

Un altre deis sistemes legals més practicats a tot el ffiÓn és el "Common law". En aquesta 

categoría entren aquells paisos en els quals el dret reposa tl:cnicamenl, al menys en lo essencial, 

sobre els conceptes i les maneres de organització juridica del "Common law" brítanic. Aquest 

model atorga gran importancia a la jurisprudencia, i no a la llei com a medi ordinari de expressió 

16 



Capítol 2. Conceptes previs 

del dre! comú. En conseqüencia, la majoria deis paisos adscrits a aquest sistema legal estan mes 

o menys relacionades amb la tradició brít8nica. 

Entre els palsos que utilitzen aquest sistema a més d' Anglaterra estan Estats Units, 

Canadá, Irlanda, Austrilia o Nova Zelanda. 

Dret conauetudlnarl 

Encara que actualment no existeixen paisos els sistemes legals deis quals siguin totalment 

consuetudinaris, el dre! consuetudinarijuga un paper importan! en gran número de paisos de dre! 

mixt. 

Aquest sistema és practicat eo alguns deis paisos africans. També és aplica\, amb 

diferents condicions, en paises com Xina i India. 

Dret MUlulmi, Dret Talmúdic 

Aquests són sistemes autónoms de dret religiós propiament dit. No hi ba separació entre 1 'estat i 

la religió, al contrari que en el dret canónico Aquest últim, encara influenciat per dogmes 

religiosos, és producte de la elaboració humana, és un deis components de la tradició civilista. 

Amb excepció d' Mganistan o les mes Maldives, els paisos que es regeixen per aquest 

sistema l'utilitzen en conjunció amb algun altre (com "Common law" o Dret Civil). La majoría 

d'aquests paisos es troben a l'Orient Mig~. 

DretMirt 

S'engloben en aquesta categoria aquells paIsos on dos o més sistemes s'apliquen de manera 

acumulativa o de interacció. També pertanyen a la mateixa aquells paisos en els quals hi ba una 

juxtaposició de sistemes, donat que els mecanismes s 'apliquen simultaniament a arces més o 

menys diferenciades. 

Territoril no independents 

Pcr últim, cap esmentar que cert nombre de sistemes aplicats en una serie de tenitoris no 

independents, que per diversos motius no estan vinculats al sistema jurldic de la metrópolis. 

Aquests sistemes, bé han adquirít o mantingut característiques distintes dintre del nom federal o 

unitat politica a la que pertanyen. 
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2.2.2. A1tres sistemes 

Dretp.nal 

A més deIs sistemes abans mencionats, una altta pareeHa important en aquest cas és el Ore! 

penal, el contingut del qual és un catAleg de normes que protegeixen els valors que una societat 

considera més importan!, aixl com les sancions que es podem imposar pel cas d'incompliments. 

Per tan!, el Ore! penal conté una Dista de delictes i les seves penes. 

Aquesta llista de delictes i les seves penes poden provenir d'un sistema de codificació, 

com en tot el món occidental, o de textos inclús religiosos (El Conln), peró és important senyalar 

que els drets humans i Dibertats fonamentals no aplicables a altres branques del Ore!, com el 

principi de legalitat, nulla poena sine praevia lege que exigeix que per a que es produeixi lID 

delicte, ha de, foryosamen!, existir una L1ei previa que defineixi aquest delicte. Degut a aquesta 

raó, el costum no és font d' aquest Ore!, ni tan soIs als paIsos de Ore! consuetudinari o de 

"Common law". 

Dret proe.ssal 

Si els anMisis de la detecció d'intrusions tenen com a destl servir de prova en un procediment 

judicial, hauran de, aixl mateix, tenir-se en compte els diferents requisits legals perque siguin 

valides i efica~os la obtenció, conservació i presentació de les proves en j udici. En aquest 

aspecte, cada país té les seves regles, no podent~se establir en aquest cas categories comunes. 

2.2.3. Situació a Europa 

En el que respecta a la situació legal sobre delictes infol11llltlcs, els paIsos pertanyents al Consell d'Europa 

van acordar el 21 de novembre de 2001 el "Conveni sobre la CiberdelinqUéncia", al que també va 

participar Estats Units. Aquest document va ser signst pels representants de cada pais, encara que la seva 

eficacia depén de la seva posterior confirmació pels órgans nacionals de cada pals signant. [6] 

Aquest document va servir per definir els delictes infol11llltlcs i alguns elemeats relacionats arnb 

aquests, tals com "sistemes infol11llltics", "dades infol11llltiques" o ''proveldor de serveis". Els delicres 

informaties van ser classificats en quatre grups descrits a continuaci6: 
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• Oelictes contra la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades sistemes 

informatics. 

o Accés iHícit a sistemes infortnAtics. 

o Interceptació il·licita de dades informatiques. 

o Interferencia en el sistema mitj 8Il9ant la introducció. transmissi6, provocaci6 de danys, 

esborrat, alteració o supressió d'aquesls. 

o Abús de dispositius que mciliten la comissió de delictes 

• Oelictes infOl1llitics 

o Falsificació infonnatica que produeixi la alteració, esborral o supressió de dades 

informatiques que ocasionen dades no autentiques 

o Fraus informaties 

• Delictes relacionats 8mb el contingut 

o Oelictes relacionats amb la pomografia infuntil. 

• Oelictes relacionats amb infraccions de la propietat inteHectual i drets afins. 

Al "Conveni sobre la Ciberdelinqüencia" s'encomana a cada Par! que prengui les mesures 

necess8ries per tipificar com a delicte en el seu drel intern cadascun deis apartats descrits en cada 

categoría. A continuació es descriura quina és la situació a Espanya. 

2.2.4. Situació a Espanya 

A pesar que a Espanya s 'estan tent progressos en el pla legal per regular els delictes relacionats amb les 

tecnologies de la informació, la veritat és que la situado encara és molt precAria. En aquest apartat es fara 

referencia als principals elements relacionats 8mb el marc legal que tenen a vcme amb els delictes 

informatics. 

2.2.4.1. Legislació 

S'enten per de/iete informiztic Iot iHlcit penal portal a lerme a través de medis informatics i que esta 

Intimamenl lligal als bens juridics relacionals amb les lecnologies de la inforrnació o que lenen com a fi 

aquests bens. 
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Espanya compta amb un Codi Penal en el que no existeix cap titol que es refereixi 

especfficament a delictes infonrultics. No obstant, es poden trobar alguns tipus penals adaptables als 

definits al "Conveni sobre la Ciberdelinqüclncia". 

Per altra par!, a Espanya existeix un conjunt de lIeis, descrit més endavant, que complementa la 

labor de regulació de les Tecnologies de la Informació. 

Delictes infonrultics i el Codi Penal 

Els tipus penals definits al Conveni del Consell d'Europa es poden trobat refIexats al Codi penal espanyol 

de 1995 (Llei organica 10/1995, de 23 de Novembre). D'aquesta forma s'extreuen les següents conduetes 

delictives, en els que les dades o sistemes infonrultics són instruments de comissió del delicte o l'objecte 

del delicte: 

• Delictes contra la confidencialitat, la integritat la disponibilitat de les dades sisternes 

infonrultics. 

Anicle 197 Es tipifica en aquest article les conductes que porten a apoderar.se de 

missatges de correu electrónic aliens o accedeixin a documents privats 

sense la autorització deis titulars. 

Anicle 264.2 La deslrucció, alteració o dany de programes o documents continguts en 

ordinadors 
Anicle 278.3 

Anide 278.1 Apnderar-se o difondre documents o dades electróniques d'ernpreses 

• Delictes infonrultics. 

Anide 248.2 Estafes com conseqüencia d'alguna manipuladó infonrultica 

Anide 256 Utilització no consentida d'un ordinador sense la autorització del seu 

propietari causant-li un perjudici económic superior a 300,50 €. 

• Delictes relacionats amb el contingut 

Anicle 186 La distnbució entre menors de edat de material pomografic 

Anicle 189 Distribució a través d'Internet de material de pomografia infantil 
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• Delictes relacionats amb infraccions de la propietat inteHectual i drets afins. 

Article 270 La copia no autoritzada de programes d' ordinador o de música 

Article 270 Fabricació, distribució o tinen~a de programes que vulneren les mesures 

de protecció anti-pirateria deis programes 

Article 273 Com~ a través d'Internet de productes patentats sense la autorització 

del titular de la patent 

A pesar de recollir molts deis casos descrits pel Consell d'Europa. algunos conductes com el 

"Spam", escanejar ports, la apología del terrorisme a través d'Intemet o el blanqueig de capitals no estan 

contemplades entre els delictes tipificats al nostre Codi Penal. Degut a aquesta raó, la seva persecució 

penal es realitza conj untament 8mb els delictes als que els ordinadors o les xarxes serveixen com la eina 

per la seva comissió. no sent considerades delictes autimoms en si mateixos. 

Legislació addicional 

Existeix un oos legíslatiu, fora de l'ambit penal, que pretéo regular l'aspecte de la Societat de la 

Informació. Alguna d'aquestes neis ha estat especialment formulada amb arum de protegir la intimitat i 

privacitat deis ciutadans i les seves dades. Coneixer i complir els requisits descrits en les mateixes fa 

possible la adopció de comportaments útils legalment en cas de delicte. 

• L1ei Orgllnica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caracter Personal (LOPD). 

o Suposa una modificació important del rc!:gim sobre protecció de dades de persones 

f1siques contingut fins lIavors en l'extinta WRTAD. Aquesta norma introdueix en el 

marc juridic uns valors sobre la defensa de la intimitat i privacitat deis ciutadans i 

consumidors, als que reconeix un conjunt de drets. No obstan!, la ambigüitat i falta de 

precisió de certs termes i situacions, dificulta la seva aplicaci6. 

• L1ei 34/2002, de 11 de julio!, de Serveis de la Societat de la Inforrnació i Come~ E1ectrónic 

(LSSICE). 

o Aquesta ambiciosa Lleí suposa la primera regulaci6 legal que amb cari.cter general es dicta 

a Espanya pel entom d'Internet Encara que el seu principal objectiu oonsisteix en aplicar la 

Directiva 200/31/CE (Directiva del Comer~ ElectrOnic). També defineix altres filctors 

relacionats 8mb la "Societat de la Informació". com les obligacions de Servei Universal. o la 

legalitat o iHegalitat deis actes que qualsevol particular pugui realitzar a la Xarxa. 
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• Real Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abriI (BOE 22-4.1996), pel que s'aprova el text refós de 

la Uei de Propietat InteHectual. 

o Aquesta Uei regula, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre aquest tema. 

Constitueix la refen!:ncia principal relativa a la regulació de la propietat inteHectual a 

Espanya. 

• Real Decret Legislatiu 14/1999, de 17 de setembre, sobre Signatura Electrónica. 

o Reconeix la eficacia jurídica de la signatura electrónica i les condicions per prestar serveis 

de certificació a Espanya. Actualment tenim la nova Uei 59/2003, de 19 de desembre, de 

Signatura Electrónica. 

2.2.4.2. IDtrusions i la Legisladó espanyola 

Les intrusions, o aceessos no consentits, tenen eerta consideració per part del Cadi penal espanyol, el qual 

contempla dos casos concrets: 

• "Hacking" directe, mer accés no consentit: Es defineix aixi a les intrusions perpetrades amb 

I'únic fi de vulnerar un mecanisme de seguretat que permeti I'accés a sistemes informatics o 

xarxes de comunicaci6 electrónica de dades. L 'intrús Domés accedeix al sistema i surt, 

demostrant la fallada de seguretat del mateix, sense arum delictiu en aquesta conducta. El mer 

accés i la mera permanéncia no autoritzada, actualment no esta castigada pel Codi penal 

espanyol, a diferéncia d'altres paIsos, com FI"8llI'a, que si castiga i persegueix aquest caso 

• uHacking" indirecte: Consisteix. en l'accés no consentit a un sistema informAtie o xarxcs de 

comunicació eleclrónica de dades amb el fi de cometre un delicte. En aquest cas la intrusió es 

concep com un medi necessari per cometre el delicte final, el ml>bil del qual guia al subjecte des 

del principi. En aquest cas I'accés queda inclós en el delicte final comes (descobrir secrets 

d'empresa, vulnerar el habeas data, interceptar les comunicacions, produir danys, etc.). 

Pcr tanto i segons el descrit, un mer accés no consentit no constitueix un de1icte a Espanya. 

2.2.4.3. eossos especials 

A Espanya s 'han creat organismes especials de investigació tant al Cos Nacional de Policia, com la 

Brigada de Investigació Tecnológica, com en la Guardia Civil, amb el Grup de Delictes TelemAtics. A 

més, se'ls ha proveit de medis tecnics cada vegada mé. avan~ats per poder exercir la sevalabor. 

El. mateixos medis utilitzats pels delinqOents per cometre els seus delictes serveixen també als 

especialistes per establir mesures de seguretat i obtenir proves que els identifiquin i inculpin. 
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2.2.4.4. Necessitats i deficiencies 

Comja s'ha comentat al principi de I'apartat sobre la situació a Espaoya, el marc legal espaoyol, a pesar 

del Codi penal actual i les unitats especials pel control deis delictes infonrultics, presenta importants 

limitacions a l'hora de perseguir als delinqUents informatics. La rapidesa amb que es desenvolupen les 

noves tecnologies i la possibilitat d'actuar des de qualsevol par! del món, fa deis delictes infonrultics un 

deis reptes més importants als que s'enfronten les autoritats legals i judicials deis paisos més 

desenvolupats. A continuació es mostren una série de factors que compliquen la labor d'aquestes entitats 

[6]: 

• Determinar la jurisdicció competent. 

• Delictes comesos des de fora d'Espanya, provinents d'un país en el que no existeixi regulació 

sobre el tema. 

• Dificultat per obtenir proves fefaents que inculpin al delinqUent. 

• Dificultat per identificar l'autor del delicte. No s'ha d'oblidar que les técniques de ocultació 

d'adreces IP per par! d'un intrús por fer impossible la seva localització. 

• Falta de adapta.ció deIs organismes legislatius als rapids canvis i noves situacions provocades per 

la aparició de les noves tecnologies. 1 necessitat de major cooperació entre els distints paisos per 

abordar el tema. Aixo reduiria 1'8mbit d'actuació de molts delinqüents que s'aprofiten de la 

situació actual. 

2.2.5. Pautes importants per la investigació 

La realització d'un analisi forense, al tractar·se d'una investigaci6 que pot ser portada a judici (com a 

perit judicial) i en la que, en molts casos, s 'haura de recollir informació de car8cter confidencial, pot 

suposar un problema legal de cara a l'investigador o a la empresa investigadora. 

En cas de que aquest anAlisi no vagi a ser presentat ajudici, no sera un problema accedir a certa 

informació confidencial, ja que en aquest cas el client (sol'licitant) és el responsable d'assegurar la 

confidencialitat deis resultats de la investigació a la empresa investigadora. 

No obstant aixo, és recomanable tenir en compte les segilents pautes, sigui o no la investigació un 

treball per defensar en judici com a perito [7] 
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• Realitzar la Adquisició (recoHecció) de Dades en presl:ncia d'un Notari perqué pugui donar fe 

de que les dades que extraiem SÓD els que diem extreure i en cas de que fos necessari el precintat 

d'equips, medís d'emmagatzematge, etcétera, el fem 8mb la seva preséncia. 

• Recollir únicament les dades pura i estrictament necessaries per la realització de la nostra 

activitat per limitar al maxim els possibles problemes derivats de les nostres accions sobre 

aquesta infurmació. 1 reeollir·los únicament quan es tinguin indicis reals i demostrables de que 

s'estan cometent irregularitats. 

• Utilitzar mecanismes matemAtics a1tament efectius per demostrar i verificar la integritat de les 

proves anaIitzades ja que aquests mecanismes són molt dificilment vulnerables. Alguns 

exemples d'aquests són el hash MD5 i hash SHA·l. 

Finalment, consultar amb un advocat lot alló que en un moment donat pugui plantejar dubtes sobre la 

legalitat o iHegalitat de qualsevol de les accions portades a terme en la realització d'un analisi furense. 
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3.1. Metodologia aplicada 

En comparació amb altres ciencies forenses, el camp de la infortrultica forense és relativament recento 

Desgraciadamen!, molta gent no enten quin significat té l'analisi forense de sistemes i quines tc!:cniques 

estan involucrades. En particular, hi ha una carencia de claredat en quant la dislinció entre la extracció de 

dades i I'analisi de dades. També hi ha confusió sobre com aquestes dues operacions s'adapten al procés 

forense. El Laboratori de Cibercrim de 'Computer Crime and Intellectual Property Section' (CCIPS) 
d'Estats Units ha desenvolupat un diagrama de flux descrivint la metodologia de l'anillisi forense digital 

[8]. En aquest tema del projecte, s'utilitzanl aquest diagrama com a ajuda en la explicació de la 

metodología i els seus pasSQs. 

El Laboratori de Cibercrim va desenvolupar aquest diagrama de flux despres de consultar a 
diversos examinadors forenses infortrultics de diverses agclncies federals. El diagrama és útil com a guia 

de instrucció i debat També ajuda a clarificar els elements del procés. 

3.1.1. Perspectiva general de la metodologia 

Els principals elements de la informatica forense són les seg!lents: 

o L 'ús de metodes cientifics 

o RecoHecci6 i preservaci6 

o Validació 

o Identificació 

o Arullisi i interpretació 

o Documentació i presentació 

El Laboratori de Cibercrim n'lustra una perspectiva general del procés amb la Figura [IMG 3.1-1]. 

Els tres passos, Preparació/Extracció, Identificació i Arullisi, estan ressaltats perque ens enfocarem en 
aquests. 

{IMG 3.1-1} p...", gmBlll., ti. procb 
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A la practica, les organitzacions poden dividir aquestes funcions en diferents grups. Mentre que 
aixo és acceptable i algunes vegades necessari, pot crear una font de malentesos i frustració. Per a que les 
diferents agencies de la llei treballin junts efectivament, s'han de comunicar claramenl L'equip de 
investigació ha de tenir una imatge completa en ment i ser explicit a l'hora de fer referencia a seccions 
especifiques. 

El fiscal i l'examinador forense han de decidir, i comunicar l'un a l'altre, quants deis processos 
ha de ser completat en cadascuna de les etapes d'una investigació. El procés és potencialment iteratiu, 
així que també han de decidir quantes vegades repetir el procés. És fonarnentalment important que 
cadascú entengui si lDl cas només necessita preparació, extra.cció i identificació, o si també requereix 
analisi. 

Els tres passos en el procés forense que tractarcm en aquest tema venen després de que 
l'examinador obtingui les dades forenses i una sol, licitud, pero abans de que s'ernprengui l'informe i 
l'analisi per nivell de cassos. Els examinadors intenten ser expllcits sobre cada procés que es dona a la 
metodologia. En eertes situacions, no obstant, ea examinadors poden combinar els passos o condensar 
parts del procés. Finalment, tenir present que els examinadors sovint repeteixen aquest procés sencer. ja 
que un resultat o conclusió pot indicar una nova pista per estudiar. 

3.1.2. Preparació/Extracció 

[IMG 3.1-2] 

Els examinadors comencen preguntant si hi ha suficient informaci6 per procedir. S'asseguren de tenir una 

clara sol'licitud a ma i que hi ha suficient dades per intentar respondre'ls. Si falta alguna cosa, es 
coordinen amb el soHicitant. En altre cas, continuen a preparar el procés. 

El primer pas en qualsevol procés forense és la validació de tot el hardware i software, per 
assegurar que funcionen correctament. També hi ha un debat a la comunitat forense sobre amb quina 
freqüc!ncia s 'han de testejar el software i equiparnent. La majoria de gent esta d'acord, que com a minim, 
les organitzacions haurien de validar cada P"I'a del software i hardware després d'adquirir-los i abans de 
d'utilitzar-los. Haurien de tornar a testejar-los després de qualsevol actualització, pegat, o reconfiguració. 

Quan la plataforma forense de l'examinador esta preparat, aquest duplica les dades forenses 
proporcionades en la sol, licitud i es verifica la seva integritat. Aquest procés assumeix que s'ha obtingut 
les dades mitjan~ant processos legals adequats i s'ha creat una irnatge forense. Una imatge forense és una 
copia bit-a-bit de les dades que hi havia en els medis originals, sense cap addició o supressió. També 
assumeix que l'examinador forense ha rebut una cópia de treball de les dades agafades. Si l'examinador 
obté l' evidéncia original, ha de fer una copia de treball i guardar la cadena original de custOdia. Els 
examinadors s'asseguren que la cópia en possessió esta intacte i inalterada. Normalment fan aixó 
verificant un ha.,h, o ernpremta digital, de la evidencia. Si hi ha qualsevol problema, els examinadors 
consulten amb el sol'licitant sobre com procedir. 

Després de que els examinadors hagin verificat la integritat de les dades a analitzar, es 
desenvolupa un pla per extreure les dades. Organitzen i refinen la sol·licitud forense en qüestions que 
poden entendre i respondre. Es seleccionen les eines forenses que els permetran respondre aquestes 
qilestions. Els examinadors generalment tenen idees preliminars sobre qué buscar, en base a la sol·licitud. 
Afegeixen aquestes a una "Llista Principal de Cerca", el qual és una llista deis punts soHicitats. Per 
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exemple, la llista podria proporcionar el punt "cerca de pomografia infantil". La Uista de l' examinador 
porta explicitament a ajudar a enfocar 1'examen. A mesura que desenvolupen nous punts, els afegeixen a 
la Uista, i a mesura que els completen, els marquen COlO "processat" o "fel" 

Per cada punt de cerca, els examinadors extreuen les dades rellevanls i marquen aquesta cerca 

com processada. Afegeixen qualsevol cosa extreta a una segona msta anomenada una "Llista de Dades 
Extretes". Els examinadors prossegueixen amb tols els punls de cerca, afegiot els resultals en aquesta 
segonamsta. Llavors passen ala segUeot fase de la metodologia, la identificació. 

3.1.3. Identificació 

Els examinadors repeteixen el procés de identificació [IMG 3.1.3] per cada Item en la Llista de Dades 
Extretes. Primer, determinen quin tipus de informació éso Si no és rellevant per la sol, licitud fOrense, 

simplement el marquen com "processat" i avancen. Al igual que les recerques flsiques, si un examinador 
arriba a trobar·se amb una informació que és incriminalória, peró fora de l'abast de I'ordre de registre 
original, és recomanable que l'examinador aturi immediatament totes les activitats, notifiqui al personal 

apropia!, incloent el sol' licitan!, i esperar més instruccions. Per exemple, la aplicació de la llei podria 
apoderar·se d'un ordinador per d'evideocies de frau fiscal, peró l'examinador podria trobar una imatge de 
pomografia infantil. La millor aproximació prudent, després de trobar evidencies fora de l'abast d'un 
ordre, és parar la recerca i demanar per estendre l'autorització de l'ordre o per obtenir un segon ordre. 
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Si una informació és rellevant per la sol'licitud forense, els examinadors el documenten en una 
tercera !lista, la Llista de Dades Rellevants. Aquesta lIista és una recollida de dades rellevants per 
respondre la sol'licitud forense original. Per exemple, en un cas de robatori de la identitat, les dades 
rellevants podrien incloure els números de la seguretat social, imatges de documentació falsa, o correus 
electrónics que tracten de robatori de la identitaL També és possible a partir d'una informació generar un 
altre punt de recerca. Un correu electrOnic pot revelar que un objectiu estava utilitzant un altre alies. Aixó 
portarla a una nova cerca de paraula clau per l'alíes. Els examinadors retrocedirien i afegirien aquest punt 
a la Llista Principal de Cerca ja que baurien de recordar d'investigar-bo completament. 

Una informació també pot apuntar a una potencial foDl de dades completament nova. Per 
exemple, els examinadors poden trabar un nou compte de correu electronic el qua! estava sent utilitzat per 
I'objectiu. Després d'aquest descobriment, I'aplicació de la nei podria requerir els continguts del nou 
compte de correu electrónic. Els examinadors també poden trobar evidéncies indicant que I'objectiu va 
emmagatzemar fitxers en un dispositiu removible USB-una que I'aplicació de la nei no va trobar en la 
cerca original. Sota aquestes circumstancies, I'aplicació de la nei pot considerar obteDir un nou ordre de 
cerca per buscar el dispositiu USB. Un examen forense pot apuntar a difereDls tipus de noves evidencies. 
Alguns altres exemples inclouen registres del taUafoes, registres d'accés creats, i seqUéncies de videos de 

seguretat construIts. EIs examinadors documenten aquestes en una quarta !lista, la Llista de Noves Fonts 
de Dades. 

Després de processar la Llista de Dades Extretes, els examinadors continuen amb qualsevol nova 
pista desenvolupada. Per qualsevol nova pista de cerca de dades, els examinadors consideren tomar al pas 
d'Extracció per processar-les. De manera similar, per cada nova font de dada que pot portar a Wla nova 

evidencia, els examinadors consideren recórrer tot el eami de tornada al proeés de obteneió i imatge de la 
nova dada forense. 

En aquest punt del procés, é. recomanable pels examinadors informar als soHicitants deis 
resultats inicials. També és un bon moment pels examinadors i els soHicitants per parlar sobre el que 
creuen que representara el retom alnoc per la recerca de noves pistes. Depenent de l'etapa d'un cas, les 
dades renevants extretes i identificados poden donar al soHicitant sufieient infurmació per portar el eas 
cap endavan~ i els examinadors no necessitarien seguir treballant. Per exemple, en UD cas de pomografia 
infimtil, si un examinador recupera un eontundent nombre d'imatges de pomografia infantil organitzades 
en directoris creades per I'usuari, un demandant pot ser cap"l' d'aconseguir una declaració de culpabilitat 
sense més anilisis. Si una extracció i identificació de dades no és suficien~ els examinadors avancen al 
proxim pas,I'analisi. 
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IIMG 3.1-3/ PnH:Ls d'lllnrtljic .. /tI 

3.1.4. Analisi 

En la fase d'an8lisi [IMG 3.1-4], els examinadol'S connecten tots els punts i dibuixen una imatge completa 
pel soHicitanl Per cada item en la Llista de Dades Rellevan!&, els examinadors responen a preguntes com 
qui, que, quan, on i como Intenten explicar quin usuari o aplicació va crear, editar, rebre, o enviar cada 
lIem, i com va arribar originiuiament en existencia. Els examinadors també expliquen on el van trobar. El 
més important és que expliquen per que tota aquesta infonnació és significatiu i que!: significa en el caso 

Sovint els examinadors poden produir l'arullisi més valuós mirant quan van succeir les coses i 
produint una cronología (timeline) que explica una historia coherent. Per cada item rellevan!, els 
examinadors intenten explicar quan va ser crea!, accedí!, modifica!, rebut, envía!, vis!, esborra!, i exeeutat. 
Observen i expliquen una seqnencia d' esdeveniment i esmenen quins esdeveniments van ocórrer al 

mateix temps. 

Els examinadors documenten tots els anAlisis, i altre informació rellevant per la sol, licitud 
forense, i afegeixen tot aixo a una einquena i finalllista, la "Llista deis Resultats de l' AnaJisi". Aquesta és 
una llista de totes les dades significatives que respon qui, que, quan, on, com i altres qüestions. La 
informació d'aquesta llista satista la sol' licitud forense. Inclús en aquesta darrera etapa del proeés, alguna 
cosa podria generar noves pistes de cerca de dades o pistes de fonts de dades. Si passa mo, els 
examinadors els afegeix a la llista apropiada i considera tomar 8 examinar-los completament. 
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Finalment, després del cicle de l'examinador a traves d'aquests passos suficients vegades. es pot 
respondre a la sol'licitud forense. A continuació es dirigeix a la fase d'Informe Forense. Aquest és un pas 
on els examinadors documenten els resultats i conclusions per tal de que el soHicitant pugui entendre'ls i 
utilitzarolos en el caso L'informe final es la millor manera per l'examinador per comunicar els resultats al 
soHicitanto L'Informe forense es important perque el proces forense seneer val tant com la informació 
que comuniquen els examinadors al soHicitanto Després de l'informe. el soHicitant realitza un analisi per 
nivell de casos on aquest (possiblement amb els examinadors) interpreta els resultats en el context del cas 
seneer. 

[IMG 1014/ Procis d·...mJs1 
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3.2. Tecniques utilitzades 

3.2.1. RecoHecció de dades "en viu" de sistemes Unix 

Una deis primers passos de qualsevol investigació preliminar és obtenir infonnació suficient per 

determinar una resposta apropiada. Els passos per confirmar quan ha ocOIregut o DO un incident varien 
dependent del tipus d'incident. Obviament, es portaran a terme diferents passos por verificar navegació 

web indeguda que por determinar si un empleat ba estat robant fitxers d'un altre sistema. Es necessita 

prendre en consideració la totalitat de les circumstllncies abans de respondre en el sistema objectiu. 

L' objectiu de la resposta inicial és doble: Confirmar que hi ba un incident, i després recuperar les 

dades voh\tils del sistema que ja no hi seran una vegada apagat el sistema. Duran! la resposta inicial es vol 

realilzar tantes operacions com sigui possible per recollir suficient infonnació por prendre la decisió de si 

l'inciden! mereix. una duplicació forense. En aquest tema, es parla sobre per que baurlem de recuperar 

aquestes infonnacions abans d'apagar el sistema, obtenir dades vol8.ti1s i gestionar una resposta en viu [9]. 

3.2.1.1. Creació d'uo joc d'eines de resposta 

Preparar un conjunt d'eines de confianl'" propi és més dificil i porta molt més temps del que sembla, 

porque pnlcticament cada variant de Unix. requereix. un únic conjunt d'eines. Encara que les eines que es 

recomanen a continuació no estan ¡ncIases en tots els sistemes operatius Unix. estindards, s 'hauria de 
compilar el codi font por un mateix.. Per ex.emple, si la maquina v{ctima és un servidor Sparc ex.ecutant 

Solaris 2.8, es necessita compilar les eines sobre una copia neta de Solaris 2.8 sobre un sistema amb la 

mateixa arquitectura. 

Per complicar l'assumpte, algunes versions de Unix no són compatibles cap enrere o cap 
endavan!. Per ex.emple, els programes compilats por ex.ecUlar-se en un sistema Solaris 2.6 poden no 

funcionar correctament 8mb Solaris 2.7, i viceversa. 

Totes aquestes qUestions incrementen la quantitat de recursos i el lemps requerit por crear eljoc 

d'eines de resposta Unix.. Per tant, és essencial crear eljoc d'eines de resposta abans d'un inciden!. Pot ser 

que no tinguem suficient temps per crear una després de que es produeixi un incident. 

Independentrnent del tipus d'incident, és crltic utililzar comandes de confianl"'. Per respoodre a 
sistemes Uni~ es pot mantenir un nombre de CDs 8mb les segGents eines: 

4d - fti:e ~o 

lca.t ,':wot ~ _~ .... ~t _t 
~~, ~' ¡¡~ 

t ... df ,'Id, "");, 

11)011> la.~ w tp." - _ tnrO 1 _ 
ifl:>oaf1Í1 
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{IMG J.2-1{ e.nj." de co_ de con~ 

3.2,1.2. Emmagatzematge de la iDfonnació obtinguda durant la resposta Inicial 

En la resposta a una incidencia, s'ha d'escollir on emmagatzemar la informació recuperada durant la 
resposta inicial. Tenim les segUents opcions d'emmagatzematge: 

• Ernmagatzemar les dades al disc dur local. 
• Emmagatzemar les dades a un dispositiu extern com unitats USB o cintes magnetiques. 

• AplUltar la informació a truI. 
• Utilitzar nelcal (o cryplcal) per transferir les dades recuperades a una estació de treball furense a 

través de la xarxa. 

L'emmagatzematge de dades al disc dur local hauria d'evitar-se sempre que sigui possible. Si es 
necessita la recuperació de dades o l'aru\lisi forense, les dades que s'emmagatzemaran al disc dur local 

sobreescriuran les dades esborrades que hi havia en l'espai no assignat i que podrien ser de valor 
investigador i/o de prova. 

Des de que les versions de Linux tenen lUl bon supor! d'lUlitats USB, i a més aquests dispositius 
proporcionen una velocitat de transferencia acceptable i una gran capacitat d' emmagatzematge. resulten 
ser una bona solució per la recopilació de dades a través d'lUla connexió física directe. Un altre alternativa 
és uti1itzar nelcal per transferir les dades a través de la xarxa cap a lUl equip d'estació de treball equipada 
amb unitats d'ernmagatzematge adequats. S'utilitza Linux en les estacions de treball forense per 
proporcionar una resposta nlpida. S'utilitza nelcal per transferir la informació a través de la xarxa, i 
"canalitzar" el stream neteat a través de de.~ per xifrar la transferencia. La comanda crypcat ofereix un 

canal TCP xifrat en un sol pas. 

Una vegada seleccionat coro es vol recuperar les dades del sistema objectiu, s'ba de considerar el 
millor moment per respondre (normahnent quan l'atacant o la majorla d'usuaris no estan connectats). 
També s'ha de detenninar quan el sistema objectiu ha de mantenir connectivitat de xarxa o si s'estirara el 
cable de xarxa per prevenir connexions d'usuaris i atacants al sistema durant la resposta inicial. Quan 
s'hagin resolt aquestes qUestions, s 'esta preparat per respondre a la consola del sistema objectiu. 

3.2.1.3. Obtenció de dades volAtiIs abans de la duplicació forense 

Quan es reuneixen dades volatils, es vol respondre al sistema objectiu des de la consola, en lloc de 
accedir-hi a través de la xarxa. Aixó elimina la possibilitat de que l'atacant monitorltzi les actuacions que 
es porten a tenne i assegura que s 'estigui executant comandes segures. 

Si s'esta segur de que es crean\ una duplicació forense del sistema objectiu, s'ha de concentrar-se 
en obtenir dades volAtils del sistema abans d'apagar-lo. Les dades volAtils inclouen actualment sockels 

oberts, processos en execució, el contingut de la RAM del sistema, i la ubicaci6 de fitxers dissociats. 

EIs fltxer., dissociats són fitxers marcats per esborrar quan els processos que hi accedeixen 
fina1itzen. EIs fítxers marcats per esborrar "desapareixeran" quan s'apagui el sistema. Per tan!, la resposta 
inicial hauria de recuperar cada tipus d'evidéncia vol_til, incloent els fítxers marcats per esborrar. Aixó 
evitara alguns problemes, perque recuperar lDl fitxer esborrat en la majoria de versions de Unix no és tan 
simple com executar una eina de recuperaci6 de fitxers esborrats. 
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La reeolUda de dades 

Com a rnlnim, s 'hauria de recollir la segUent informació: 

• La data i hora del sistema 

• Una llista deis usuaris que estan actualment connectats 

• Les marques hora/data del sistema de filxer. complet 

• Una llista del processos actuals en execució 

• Una llista del.<ocket., oberts actualment 

• Les aplicacions que estan escoltant als ",ocketa oberts 

• Una llista deIs sistemes que tenen actualment o han tingut cotmexions recents al sistema 

Per recollir les dades en viu d'aquesta llista, es pot prendre els segUents passos: 

1. Executar un shell segur 

2. Anotar la hora i data del sistema 

3. Determinar qui ha iniciat sessió al sistema 

4. Registrar els temps de modificació, creació i acres de tots els filxers 

5. Determinar els ports oberts 

6. Llistar les aplicacions associades a1s ports oberts 

7. Detenninar els processos en execuci6 

8. Llistar les connexions actuals i recents 

9. Registrar la hora del sistema 

10. Registrar els passos presos 

11. Registrar check..ums criptognlfics 

Tenir en compte que aquests passos que es resurneixen són merament un pla de joco Naturalment 
s'haunl d'adaptar I'ordre i les eines utilitzades en base a la totalitat de les circurnstAncies. Es pot optar a 
incloure eines no mencionades, aixi com portar els passos d 'una manera diferent. 

Ex«ució d'UD shell segur 

A la hora de respondre al sistema objectiu executant Utúx, ens podem trobar un deis dos segUents 
escenaris: 

• El sistema s' esta executant en mode consola 
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• El sistema s'esta executant en mode 'X Windows' 

Per evitar les vulnerabilitats comunes basades en X Windows que permet a I'atacant apuntar 
pulsacions del teclat, s'hauria de sortir de X Windows abans d'iniciar la resposta inicial. Si s'esta 

responent a un sistema Linux, es possible canviar a un al!re consola virtual prement ALT-F2. 

S'ha de treballar localment a la consola víctima por evitar generar tnific de xarxa, i assegurar·se de 
iniciar sessió amb privilegis a nivell de ro%~~ En aquest punt, es necessita muntar I'eina de confian9a i 

respondre amb eines segures. El següent és la sintaxi de comanda per muntar una unitat de disquet a 

I 'hora de respondre un sistema Linux: 

mount /dev/fdO Imnt/floppy 

Aquesta comanda munta la eina de confian9a en el punt de muntatge /mn/Ifloppy. Quan es canvil 

al directori /mn/Ifloppy, es podri accedir als fitxers de confian9a. 

El primer pas en totes les respostes és assegurar-se que s'esta executant un shell de comandes de 

COnfiaD9a/segur. Els .,hells de Unix poden ser infectats per apuntar totes les comandes executades o per 

realitzar operacions infames i malvats invisibles per l'investigador. Per tan'4 es voldri executar el Dostre 

propi shell de confian9a (per exemple, el Boume Again Shell, anomenat bash). Una vegada s 'hagi 

executat el shell de confiaR9a, s'ha de fixar la variable d'entorn PATH igualant·la a punt ( . ). Aixl> 
disminuirá les possibilitats de que algú executi accidentalment comandes no segures que hi ha al PA ro 
del sistema objectiu. 

Registre de la hora I data del sistema 

Els mares data i hora local són importants per la seva posterior correlació de marques d'hora/data, i també 

mostren quan estavem en el sistema. Per capturar aquesta infonnació. utilitzar la comanda date: 

[root.conan Iroot)' ut. 
Tua Deo 17 16,12,43 ~ 2003 

Determinar qul ha Inielat .... 16 al .Istema 

Determinar qui ha iniciat sessió al sistema és bastant simple. Només cal executar la comanda w (wha/). La 

comanda w mostra els lDs del usuans que han estan connectats al sistema objectiu, des de quin sistema 

s'han connectat, i que estan executant actualment al sistema. També proporciona la data i hora del 

sistema. 

A continuació hi ha un exemple de l'ús de la comanda w: 

1l,allpla 111>3,.11, a us.ra, ~O&<! aver_, 1.27, 
UBIIIl 'In na. LQC¡lW IOLI! 
nada ttl'P'l jl40ter,.rohul. ... i: a,3Opa 3',02m 
te).net bot:hoat-i 

1.U, 1 ••• 
JCW PeW 

ld)8 0.14. 
1IIIAT 

boYiD$ ttlfPl shellLbotllootin 8,3. 3,02 .. 1,01 O.laa -ba.sh 
_tal< tt~ a<la~-325-75.~to iba. O.OOs 0.2So O.lla v 
[X<>01:;1JCOA1UÍ lroot't 
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La IInia de capyalera de la sortida indica la hora actual del sistema. quant de temps s 'ha estat 
executant el sistema, quants usuaris estan actualment connectats, i el promig de cllrrega del sistema en els 

últims un, cinc, i quinze minuts. A continuació tenim un anAlisi de cadascun deis camps: 

• El camp USER mostrael nom de l'usuari connectat actualment al sistema 

• El camp TIY moslra el terminal de control assignat a la sessió de l'usuari. Hi ha algunes coses 
importants per esmentar sobre aquesta columna. Un /(YO (on n és zero o un enter positiu) 
significa una sessió a la consola (un usuari que ha iniciat sessió en el sistema des de la consola 

local. o teclat). Un plsn o Itypn pot significar una connexió a través de la xarxa. 

• El camp FROM conté el nom del domini completament qualificat o l'adre~a IP numérica del 
hasl remoto Un guió ( . ) en aquest camp correspon a una sessió local a la consola. 

• El camp LOGIN@ IDOstra la hora local d'inici de la connexió. 

• El camp IDLE mostra quant de temps ha passat des de que es va executar l'últim procés. 

• El camp ¡CPU mostra el lemps utiIitzat per tots els processos adjunts a la consola (Ity) o un altre 
connexió (PI.,). 

• El camp PCPU mostra el lemps de processador utiIitzat pels actuals processos de sota la columna 
WHAT. 

• La columna WHAT mostra els processos que l'usuari esta executant actualment En altres 
paraules, si l'usuari ha executat la comanda find / -name •. tgz, aquesta comanda triganl una 

temps considerable en executar-se. Aixi, executant la comanda w mostrara la sintaxi de la 

comanda find en la columna WHA T. 

Registre deis lemps de modlfle.dó, .ed. ! e.nv! d'inodes de finen 

Es voldn\ recuperar totes les marques de hora/data del sistema de filxers. Els sistemes Unix, al igual que 
els sistemes Windows, tenen Ires marques de hora/data per recollir de cada filxer i directori: temps 
d'accés (alime), temps de modificació (mtime), i el temps de canvi d'inode (ctime). Es pot utilitzar una 
comanda 11' de confian~ amb els arguments de Unía de comanda apropiats per obtenir aquests lemps per 
cada filxer. Les següents linies demostren com obtenir les marques hora/data i guardar la sortida en un 
diaquel de confi~a: 

lB -alRu I > /floppy/atime 

ls -aIRe / > /floppy/ctime 

ls -alR / > Ifloppy/mtime 

La opció R utilitzada en la comanda Is f01"l'a un llistat recursiu, el qua! pren algun temps. Sobre 
els sistemes de filxers molt graos, aquestes dades poden no aj ustar-se en un disqUe! de 1.44MB, pel que 
s'haura de f01"l'ar utiIitzar un altre medi o netcatlcryptcal. 
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Determinar quin. port. estan oberts 

La comanda nel.vtat és el rei quan es traeta d'enumerar els ports oberts en un sistema Unix. La part 
complexa és determinar quines aplicacions són responsables deis socleels de xarxa oberts, el qual 
s'explica en la segUent s<cció. 

S'utilitza la comanda net.ytat -an per veure tots els ports oberts. La opci6 -n li diu a nelstal de no 
resoldre els noms de hosl, el qua! redueix el impacte en el sistema i aceelera la execució de la comanda. A 
continuació bi ha un extracte de la sortida de nelslal. 

(rootlce'. Izootl' _tatat---&1l 
Actl". ~t, ~t$_~ _".."... ,-.1 ~~...,., 
ProtIo heV-Q s.ra4:-"Q ,lQal ~I ~_1iJA ,:,IddZ... st.te 
tcp o 1'16 ".i,n.a.ae'.al .:1I'2.Q.2_'~20811 
BS'rAw.vunm 

tcp o o 11.0.0.0;80 0.0.0.0:- LI ....... 
tcp o o O.IJ.O.O,~l 0.0.0.41- t.IS'l'III 
tcp o o 0.-0.0.0122 a.o.o.ol* LIS'l'III - o 0,0',,0.0.0:159 0.0.0.0:" 

En aquest servidor, es pot observar que s'estA escoltant als ports TCP 80, 21 i 22, i escoltant al 
portUDP 69. 

LUotar aplicacions assoclades ab pom obem 

En Linux, la comanda nelslal té una opció -p que mapeja el nom de la aplicació i el ID (PID) del seu 
procés als ports oberts. A continuació tenim un exemple abreujat de la sortida de nelslal --anp (s'ha afegit 
els números de linia per claredat). 

[root..,.,.,. lroótlt n«.tat -áDp 
Active Internet C01lI1eCticiDa Cservera- lUld eetabliebed) 
Proto. _~ lIe4-9 .~ _eaa P01'etgn _. State 
pmIPrccrr __ 

1) tq> o o O.O.O~O:l,n 0.0.0.0:- LIS'1'DI 

3) tq> o o O'.O~-O~O:..aa 0.0.0.0:· LISTJII 
3) tq> O ~ 0,0,0.0.512 0.0.0.0:* LI_ 

O) tq> O JI .0 • Cl;. O • O .'13 ~.O.O.Ot" LlS7III 
S) tq> ° O 4.0.0.0.514 -0.0.-0.0:· LIS'l'IIIlI 

6) tCP ° 00.;0,0.0.23 9 .• ~ .. O,.O;'" ·LIS'l'IIIlI 
7) tcp O oO,O .. 41.0'l!1 O~·O.·o .. O~"" LIS'l'IIIlI 
8) .q, O O· 0.0.0.0:69 0.0.0.0':* 
,) .- O .0 0,0;.0.0'1 11..0 .• 0.0%-

lO) r .... O O 0 ... 0.0.0;6 0.0'.0.0-;* 

38S/inet4 

3f~/_ 

38S/1netc1 
US/instd 
3"85/inetd 

l85/1net~ 

3851!net,d 
385/inetd 
7 

7 

Aquesta sortida mostra set socleels TCP oberts i un socleel UDP ohert. La linia 9 indica que un 
socleel raw esta escoltant per ICMP, i la linia 10 revela que el kernel esta també escoltant per paquets 
TCP. Si s'examina la liDia 2, es pot observar que el .'lecure shell daemon, sshd, amb el PID 395, esta 
escoltant per connexions al port TCP 22. Les linies 1, 3, 4, 5, 6, i 7 mostren que el ¡neld, amb el PID 385, 
esta escoltant als ports TCP 143, 512, 513, 514, 23 i 21. Ara es pot distingir quins processos són 
responsables d'obrir els ports especifics d'lntemet. 

Mapejar un port obert amb el procés que esta escoltant en aquest, és una mica més dificil en 
altres variants de Unix. Per Solaris, HP-UX, AIX, FreeBSD, BSDI, i versions antigues de Linux, s'ha 
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d'obtenir i compilar Isof. Aquesta és la utilitat de 'llista de fitxers oberts', el qualllista tots els processos 
en execució i els descriptors de fitxers que aquests han obert. La utilitat Isol mos1l'a tots els fitxers 

regular .. directori .. llibreries, streams Unix, i fitxers de xarxa (tals com NFS i sockets d'Internet) que 

estan actua!ment oberts i els corresponents processos que els han obert. 

Per utilitzar Isol per llistar només els processos que han obert sockets de xarxa, s 'ha de utilitzar 

la segUent lIDia de comanda: 

lsof -i 

Quan s'utilitza /solen una resposta inicial en viu, sempre s'incloura la opció -D r en la Unia de 

comandes. Si no es fa aixó, Isol creara un dispositiu cache anomenat Jsoe hostname en el directori home 
de l'usuari (root) si el fitxer no existeix, o actua!itzara la hora d'accés en el fitxer existen!. Recordar que 

el Dostre principal objectiu és el menor nombre de canvis possibles en el sistema. 

Determmar el. procelsos en execuci6 

És fonarnental prendre una instantania de tots els processos en execució durant la resposta inicial. Aixó es 

pot aconseguir utilitzant la comanda estandard ps (process status). La sortida d'aquesta comanda varia 

una mica entre les diverses variants de Unix. S 'utilitza ps -ea! en sistemes Solaris, i ps -au:c en sistemes 
FreeBSD i Linux. A continuació s'iHus1l'a el resultat de la comanda ps en un sistema Linux. 

¡root_, I ~ ~ - PID .cro ÚdII 'lB1 RSiI'Pri' .m+··~.flld 00IíIIiiii) 

rooe 1 0.1 0':'1 1050 480' •. 1 q ~'h~ .. ;~ .b!lt 13l 
rooe 2 0.0 ~::ó" O b:f FiIit t1Y(j: O';." ikh~ 
rooe • ".0 0-.,0 • O·? SJf ,1·',,"5;1 .. ~ ( •• , eftR-e} 
rooe • 0.0 0.:0. " 0" SIr 17>52 60,00 ~Qitl 
root 5 0.0 o .• o o • !IIII Ú;S2 o:ot ~l 
root 6 0.0 ··0 " o.? SI!< 1',U .'O!! ..... ~ 
root 25. 0.0 0 • .2 3ft 1*.· s 117:;52 ., JO ieiW>J~ et:IIIt 
root 316 0.0 O'.e 11.~ 5!jOi.?- 9 .1~·hn .-_011 0]!'111" 

,.. O 
root 32,; 0.0 1.1 C¡~O 154>: l' S 11.~Q.qo 1U0ci4;. - :U1' o.e 0"7 1084 4921 SI 1i1;$2 0.0. ,.,...¡libinlat4 
r~ 356' 0.0 0,11' U7ª ttN. ~ lc1:"~" O, 0jI ~.' 
root ,.5 0.4 0..1 lolló ... ? 11 ll:,U" •• Oll _ 

root '''$: O .• 
t:~~ .. o ., S ~~$:o/" /l!jI .. ¡.,IJ>/a_. 

xt. G2 O.jj '¡'2 ,J' iI iJ.'i¡n')8'.'o ..té ..,...,rt . ..i .-
root 438: 0 •. 0 l,1':n¡¡~ 11172 ~ 8 17/53,0,1\0 lót11n~ _ 
roót t,at: o .• .,:"1_ .,. .~ • 1t,jto'f. ~~ttyl:t 
root .. O 0.0 O" 102 • ..... t., j :l:,._,Sa-·~(h8 I~ttytt: 
root .. 1 0.0 o •• Ion ~ '~~. "1/ 1?¡J.'; :0;.00 ~~Y't:l; 
root ,"2 0.0 0.61028 aO. tt¡'5 iJ :i7d¡3"Q.OO I"¡¡in~ttll' 1;t 

root 4., 0.0 o •• 10215 fflo ~. .$ 1"·83 '0'00 I~~ell'tt 
root u, 0.0 ~.1 2~O. 1l:~"á t~ 5 11~5' 0,00 -iIuii 
root 4119 0.0' 0.7 1112 480 l:~l: liI tB~~1-- 'cts-OO ecri,JIt 
rqot: '00 0 .. 5 .,!lIl:~. 50.·~.·1/ ":\I;~O;tlIO ~ 
root 501 1.7 2.0-20n uta .,t-J.o" 1''':'1·' ... 00 buh -'1 
root su 0.0 1.S 3636 'A ~.'.O ¡:s,., ,.,00 PIl· ..... 

Un deis camps més importants de la comanda ps START, el qua! indica quan va comen~ar un 
procés. Aixó és extremadameot útil por aIllar la hora en que es va produir l'atac. Es pot identificar 

processos sospitosos simplement per la hora en que van ser executats. 

38 



Capítol 3. Metodologia i tecniques d'investigació 

Llistar les coDDexions aduals i recenta 

La comanda netstat proporciona informació en un altre aspecte de la resposta en viu: connexions actuals i 
recenls. L 'ús de la comanda és identic a la de per determinar quins poris estan oberis, com la descrita 
anteriorment (el pas S en el procés de recoHecció de dades en viu). 

Reglltre de la hora del Ilstema 

Utilitzar la comanda dale de nou (repetir pas 2) per registrar la hora actual del sistema. La raó d'uo altre 
marca de lemps és per saber la finestra de lemps exacta duraot el qual hem manipulat el sistema. Aixi, 
qualsevol canvi que hagi tiogut Iloc fora d'aquesta finestra de temps no es deuen a la nostra investigació. 

Registre deIs palsos presos 

Finalment, registrar totes les comandes que hem emes al sistema. Hi ha diverses maneres possibles: 
script~ history, o ÍDclús vi si hem realitzat la resposta en viu des de l'editor. Ates que s'ha emes totes les 
comandes des de d'uo ahell de oonfillnl'a, utilitzant la comanda history es registrarA totes les comandes 

executades. No obstant, una millor elecció és la comanda script, el qua! enregistrari. les pulsacions del 
teclat i la sortida. Si escollim utilitzar la comanda script, és necessari executar aquesta comanda abans de 
realitzar la resposta en viu. 

(roo_ lroot'lt lMrtPt I1mt.ftlOW!lIC<O_lIIn4n4..' "llOlf.txt 
Sar~t atart4id,. -t1l:. f. (f~".)~._txt 

Registrar check .• """ criptogrUi<s 

Finalment, registrar els checbums criptogrifics de totes les dades enregistrades. Simplement executar el 
programa md5sum sobre els fitxers en el directori de dades, com es mostra a continuaci6: 

[rooteconan /root). IId5Bta. 11 > JldSauae.txt 

• Automatltzsnt la reopolta inicial 

No és rar que els investigadors facin error tipogrifics. Per reduir el risc d'aquests errors, s'ha de 
considerar automatitzar la resposta inicial. Un simple shell script pot tacilment automatitzar els passos de 
recoHecció de dades en viu descrils en els apartals anteriors. Col' locar el .. cripl en el mateix directori que 
eljoc d'eines de resposta i fer que cridi a les eines locals. 

3.2.1.4. Realitzacló a fons d'una resposta en viu 

Els passos de la recollida de dades en viu de la secció anterior proporciona molta de la informació que els 
investigadors necessiten en la majoria de cassos. No obstant, hi haura vegades en el que s' estara 
responent a un sistema objectiu que ha de romandre en línia. En els cassos on la duplicació forense 
sembla improbable, pero encara es vol obtenir suficient informació per provar una aHegació, es pot 
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utilitzar dd, cal, nelcal i de." o cryplcal per obtenir els fitxers de log, fitxers de configuració, i qualsevol 
altre fitxer reUevant. En aquesta secció s'examinanl a1gunes de les a1tres informacions que podem 
seleccionar per recoHectar quan les circumst8ncies de la investigació aixi ho justifiquin. 

Deteccló de Roolkifs de mOduls de Kernel earregables 

Bis Rootkits són recopilacions de processos de sistema infectats per troians i .'icripts que automatitzen 
a1gunes de les accions que prenen els atacants quan comprometen un sistema. Els Roolkits estan 
disponibles gratuItament en Internet, i existeix un per prácticament cada aJliberació de Unix. Els Roolldl., 
més avanl'8ts són móduls de Kernel carregables (LKMs). Solaris, Linux, i quasi totes les a1tres variants 
de Unix suporten LKMs. 

El nucli de Unix és un programa individual. Els LKMs són programes que poden ser enIl"1'ats 
dirulmicament al nucli després de que el sistema s'bagi carregat. Diguem que volem afegir un adaptador 
de xarxa al nostre sistema Unix. Podem carregar simplement els controladors pel nou adaptador com un 
LKM. Aixo fa que el controlador formi par! del nucli, i es pugui utilitzar I'adaptador de xarxa sense 
reiniciar el sistema. 

Aquesta capacitat per canviar la forma en que es comporta un sistema operatiu es el concepte 
clau de LKMs. No van trigar gaire els atacants en identificar que els LKMs els permetia la habilitat per 
canviar el comportament de cada comanda que executa I'administrador del sistema. Aixi dones, aquest 
resulta ser un gran mecanisme per un Roolkil. Els LKMs deshonestos instal·lats per atacants poden 
interceptar comandes de sistema com són nelslal, ifconfig, ps, ls, i lsmod i mentir sobre els resultats. Els 
roo/kils LKM aconsegueixen aixo interceptant les crides a sistema que realitza el sistema victima. Els 
LKMs poden ocultar fitxers i pracessos, i també poden crear backdoors il·licits. 

Els rootkits LKM-tals com knark, adore, i heroin-presenten ser tot un repte pels 
investigadors. L'administrador de sistemes tipic que utilitza qualsevol eina de l'espai de l'umari 
(qualsevol comanda Unix normal) per qUestionar sobre els processos en execució podría passar per a1t 
informació eritica durant la resposta inicia\. 

Obtenció deis Logs del sistema durant la resposta en vlu 

Unix té un mirlade de log" pero que sembla estar dispers en el sistema de fitxers d'una manera 
cornpletament alealÓria. Afegint a la complexitat, els administradors de siatemes poden flci1ment canviar 
el nom i la ubicaci6 d'aquests lags per adaptar-los a les seves necessitats. 

La majoría de les variants de Unix mantenen els fitxers de log en els subdirectoris /var/adm o 
/var/log. S'ba d'estar fimIiIiaritzat per cada variant i saber on s'eromagatzerneo. En el tema de 
"Investigació de Sistemes Unix" es cobreix les ubicacion. i proposits dellogging de Unix. En aquest tema 
es concentra en la recuperació deis fitxers de log. 

Es pot utilitzar una combinació de nelcal, cryplcal, dd i des per obtenir els fitxers de log en un 
sistema. Com a minim, voldrem adquirir el. tres fitxer. de log binaris i els fitxers de log text ASCII 
comuns. Els següents fitxers de log binaris són d'interes particular: 

• El fitxer ulmp, accedít amb la utilitat w. 

• El fitxer wlmp, accedir per la utilitat 10.'1. 
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• El fitxer la .. tlag, accedir por la utilitat la .. tlag. 

• EIs logs de accounting de processos. accedit per la utilitat lastcomm. 

Els següents són els fitxers de lag text ASCII comuns: 

• Log .. d'accés Web (lvar/log/httpd/acce.,,_log) 

• Xferlog (logs ftp) 

• Fitxers Hi'ltory 

També es voldra revisar el fitxer /etcl.,y .. log.conf per determinar si bi ha algun log addicional 
mantingut en el sistema, tals com log .. de TCP Wrapper o log .. especifics d'aplicacions. (Es cobreix 
aquests propOsits en el tema "Investigació de Sistemes Unix".) 

A continuació bi ha un exemple de com obtenir el fitxer /var/loglme .... age.' d'un sistema Linux 
objectiu amb una transferencia xifrada. Executar la segUent comanda en la lInia de comandes de la 
maquina víctima: 

dd if=/var/lOG/ ..... ct .. I ele. -. -c --k pa .. word I nC -w 3 
192.158.10.310 2:0122 

A la estació de treball forense, executar el segUent: 

no -1 ..p >2222 I .... -<1 -<> -le __ I 4c1 o1_oaO_ 
1Id5a_ MB""", 

Ara tenim ellog me".,age., i un MD5sum del fitxer d'evidencia. 

Obtencló de lilIero de cOlÚlgUracló importants 

Unix manté certs fitxers de configuració que SÓD normalment accedits o alterats pels atacants. És 
important revisar cadascun d'aquests fitxers de configuració per localitzar backdoors, relacions de 
confian~a no autoritzades, i ID .. d'usuans no autoritzats. S'explicara els proposits d'aquests fitxers i que 
busca l'investigador en el tema "Investigació de Sistemes Unix", peró es llista a continuació per saber 
quins fitxers obtenir durant la resposta inicial: 

• letc/passwd, per buscar comptes o privilegis d'usuaris no autoritzats 

• /etc/shadow, per assegurar que cada compte requereix autenticació amb pa:;sword 

• /etc/group .. , per buscar escalada de privilegis i possibilitats d'aceessos 

• /etc/ho .. ts, por llistar les entrades Domain Name System (DNS) 

• /etc/hosts.equiv. per revisar les relacions de confian'(8 

• -/.rhosts. per revisar qualsevol relació de confian~ basada en l'usuari 

• /etc/ho .. ts.allow i /etc/hasts.deny, per comprovar les regles TCP Wrapper 

• /etcl.vy.,log.conj, por determinar la ubicació deis fitxers de log 
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• /etc/re, per buscar en els fitxers d'inici 

• titxers erantah per llistar els esdeveniments programats 

• /etc/inetd.confi /etc/xinetd.conf, per mstar els serveis que inetd i xinetd inicien 

Descobrlment de .niff~r .• n·lldt. en Ilsteme. Unix 

El descobriment d'un sniffer en un sistema objectiu augmenta la severitat d'un ataco Suggereix que el 
comprornls probablernent sigui més est~s que un sistema simple, i també significa que l'atacant va tenir 
accés a nivell de root. (Normalment no es pot executar un sniffer a menys que es tingui privilegis de 
nivell de root). 

Per determinar si un sniffer esta corrent en un sistema, s'ha d'esbrinar quan la taIja Ethernet esta 
en mode prmniscu. La comanda per determinar si una interficie esta en mode prornlscu és ifconfig. El 
segQent és un exemple de la comaoda ifconfig consultant la primera interficie Ethernet. Si es vol consultar 
tots els adaptadors de xarxa en un sistema, s'utilitza la opció -a (ifconfig -a). Tenir en compte que és 
necessari ordin8riament tenir accés a nivell de root per consultar la interficic. 

(rootll_Jt /lIDt/flGWYI ó frte..n.-~ ethi.I 
11 etIlO L1I$ _,_, ___ ,Ol"'Oi91'.'S!ha 
2) _ a_íU~'.in.1O.1~ :lIiínt;J1n4D.~._, 

_,)lSS.311!1..5$.0 
31 Uf ..... .,:~:~'II!IY,"$!I1! .~,J, 
.) !IX paclceta •• errou.O",,~.8 __ •• _,ec 
5) 1X~'Oe«oml.lI;~¡lI· __ •• _U~,O 
') <0011181""':;., _ I tí.Moa 
7) ln-...t.3 Be .. __ .0.:300 

Fixar-se que en la liDia 3, la paraula PROMISC és absent. Per tan!, l'adaptador de xarxa no esta 
operant en mode promiscu, i no s'esta executant actualment un "miffer (a menys que es tingui Wl sistema 

infectat per troians). 

Fem un cap d'ull a un altre exemple: 

[root.t-.r ~}. l""'ir;lt:IJíWh"~ -.1 .lIo.tIiiIf 
1) __ Li .... """op •. _t ~. ~'lh"1~·~,5I):.~ 
21 u.t .!"'''112.U •• 1O.101) ~.:rt2;UII.l".m 

31 

4' 
51 

6' 
7) 

lliuik, 3". 25";%lÍ&.0 

:·==~':r:'~~!l$~.~lfeUi~.l 
w....-~~.:o ~.!"~Q ...... _ •• ~ ••• 
""tu.~"oi: ti 1i6i"")Íla .' 
Internptt;a,-a.-~¡~ 

En aquesta versió, la linia 3 conté PROMISC, indicant que un sniffer esta actualment executant· 
se en el sistema. Ara s 'ha de determinar quin procés en execució és el programa sniffer iHicit. 

Revlsló del sistema de fitxers/proc 

El sistema de fitxers /proc és un pseudo-sistema de fitxers que és utilitzat com una interficie a les 
estructures de dades del kernel en alguns deis variants de Unix. Canviant els directoris dintre del /proc, 
s'esta realment accedint a les estructures de dades del kernel, no un directori autmtic. Cada procés té un 
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subdirectori en /proc que correspon al seu PID. Per tan!, cada procés en execució tindnl. una estructura de 

subdirectori numenc. Dins d'aquest directori hi ha informació de processos vital que un investigador 

voldro revisar. A continuació s 'iHustra els continguts del directori per un procés anomenat /rootlir/lo 
executat en un sistema Linux: 

[rool;$ ........ I. n:oot./tr./lo 
[11 in 

Hern executat un procés anomenat /rootlir/lo. Després hem executat una comanda P' per obtenir 
el Pro per Iroot/ir/lo: 

(roottccman]. IN! -aux 
UBBIt PID tcl'U 1iIIIII! 

J grep /zoot/lr/lo 
VlIZ RSII 'ft'Y S'lNl' S'l'AR'I' 'I'IIIB_ 

0.00 /root/ir/lo 
0,00 grep 

rOGt 970 O. o .0 .•• 8'12 312 1 • 20'12 
root 9'72 O. o 1.S 2S6I101' ~U/. R 20,12 

El programa /rootlir/lo és el PID 970. Canviern de directori al /proc/970 per revisar el contingut: 

(rootkGllanlt 011 /Pr04/970 
(root.coaan 9101. le -al 
total O 

4r-U'-xr-x 3 root. roct O Jpr 5 20;1~ 
dr-JCr~xt-x 61 root root o Jpr 5, 13 .52 
-r--r:"-r-- 1 roQt root O Jpr 5 20:12 CIII1line 
ll;wx-----

1_ 
root OJpr 5 .20:12 -ewd -> ItIIp 

-r-----... -- 1 ro!!!: rQOt OJpr 5 20. 12 _1ron 
ll;wx------ 1 root root lIJpr S' .20:1.2 exe -> Iroot/1r/lo 
dr-x-_ ....... - 2 root root OJpr 5 20.12 1:4 
pr--r--r-- i l'oot - O Jpr 5 20.12 _ 

-rw------... 
1_ 

roct o Jpr ,. ,20:-12'" 
1.-x------ 1 ro~t root OJpr 5 2O.U r!>Qt -> I 
-r--r--r-- '1 root root iI lopr 5 ~Ó,12 .. tat 
-r:"'..:r:..-r-- 1 root root OJpr 5 20.12 8t;atm 
-r--r--r.-- i r!>Qt ro6t o Jpr s 20;la status 

Les caracteristiques amb més signific~a de investigaci6 són els enll~os exe, el subdirectorifd, 
i el fitxer cmdline. 

Els enUa~os exe del sistema de naen /proc 

EIs en11a~os exe permeten a l'investigador recuperar els fitxers esborrats sempre i quan encara estiguin en 
execució. Per exemple, suposant que s'ha emes les següents comandes: 

[rootacODall "70)' nl lroot¡tr/lo 
~: ~ -~/root/t~/lo'? y 

El programa /rool/ir/lo és dissociat del sistema de fitxers. Una comanda l. en el directori /rootlir 
no mostrara el programa lo en el sistema de fitxers. No obstan!, quan es revisa el contingut del directori 
/proc/970, s'observala segOent sortida: 
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(rootee- ."141* U -al 
1) total O 
2' 4r-.... -u_x 3 J;ÓO~ 
3) ü ... xr-xr-o-x 'CO'-root 
4' -r--r--r-- 1 ~ 
S) lriOt------

6' -r--------
?I 1xvx-~--
(<Sal_, 

8' 4r-l<-----
t, I>I:--~--.. --
lO' -nr-------
11' lXVX-----
la) -r--r--r--
13' _rC_r~_~"_ 

l.' -r--r--r--

1 root 
1 ,root 
1 root . ~.= 

1 xoot 
"1 i'O:O~ 

1 roce. 
1 roOt: 
1" roott 

i<Iót. 
root 
~t 

~t 

X'OCIt 
~t 

.~ . 
.rQ01; 

r60t 
..oot --

If .• ' 
&lIpr 
Ollpr 
1> .Ipi:. 
O.llpr 
O-,r 

lZ .. , 0_ 
•• 0_ 
o .IpÍ:' 

$ 2lI'.~2. 
5 13.51 .', 
S 20.13~' .. 
.$ a:~hl-3 _ Cw4....,. ,a¡, 
52.h13~, 
S aoiu ... :.,. frootlir¡¡jj 

~. IO.U,tA 
$ n.lr~ 
520.U·_ 
11 ).,¡'4~ -. I 
5 lio.13 _ 

$ ~O.13 .):jI" 
$ 1Óc,13at6tóm 

La lfnia 7 mostra que el programa que representa l'enlla~ exe ba estat esborrat. Si s'utilitza/s
color, realment mostrara els processos marcats per esborrar (els quals són els ma!eixos que els fitxers 

dissociats) intennitents en vermell. 

El subdlrectorild del sistema de litIe" /proc 

Examinant el subdirectori Id (jIle descriptor), es poden identificar tots els fitxers que un procés ha obert. 
Quan el kernel de Unix obre, llegeix, escriu, o crea un fitxer o un socket de xarxa, retoma un descriptor de 

fitxer (un enter positiu) que és utilitzat per referenciar el fitxer o el socket de xarxa. Norma1ment es poden 
ignorar els descriptors de fitxers 0, 1, i 2, que són descriptors de fitxers predefinits per la entrada 

estandard, sortida estandard i error estandan!, respectivament. 

En les lInies 6 i 7 del segUent extracte, es pot veure que.l programa lo utilitza els descriptors de 

fitxers 3 i 4 per referenciar els socket., de xarxa. Independentment del que faci el procés lo, estA escoltant 
per algun tipus de connexió de xarxa. En ques! cas, lo és el daemon Loki, un servidor bacluJoor que 

transmet i rep entrada via el protocol ICMP. 

[rootAcoDaD 9701. 04 f4 
[roote_ fcIJ' 1, ~ 
l' total O 
2) dr-x------
3) dr-xt-XX'-x 

") 1 ..... -----

'J _------

a root 
3 too'\: 
1 root 
1~ 

6) lrwx------ "1 rOot 
7) lrwx------- 1 "rOQt 

root 
.t\>Qt .,.,.,., 
~ 
. ~ 
<oot 

El litIer cllldllIle del sistema de litIer. /proc 

~.lIpr ~ 20.12, 
O A&>r 5 ~,U •• 

"LJlPr 5 20.121 -. ¡-fPb/-ti 
" .. ')lhU,·a~'· IWffrI/IIlaIt: 
1i4 .• ~ .Ji tIÍl.:h.~~. ~~f1as. • 
WApr5 20112 • -> _,(US'l 

Observant el fitxer cmdline mostra els arguments de IInia de comanda exactes utilitzades per executar una 

aplicació. Norma1ment, aquest és visualitzat quan un usuari executa una comanda p.,. A contiouació bi ha 

un exernple del contiogut del fitxer cmdline. 

(rooteC- 170)* cat ...u_ 
Iroot!1r 110 
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Voleat de la RAM del sistema 

No hi ha una manera bonica per volcar la RAM del sistema en maquines Unix. Normalment es 
transfereixen els fitxers /proclkmem o /proc/kcore del sistema objectiu. Aquest fitxer conté el contingut de 

la RAM del sistema en una disposició no contiguo És utilitzat generalment per cerques de cadenes per 

adquirir informació; molt poques persones poden portar un anAlisi tipus volcat del nucli. 

L'arullisi deis fitxers kcore o kmem es porten d'una manera similar a I'arullisi de fitxers 

executables. Desgraciadament, els fitxers bruts han de ser reconstrurts i recorreguts abans de poder arribar 

al punt on pot tenir 1I0c una revisló d'un fitxer executable estandard. 

3.2.2. Duplicació Forense 

En el tema anterior, s'ba explicat com obtenir dades volotils de sistemes Unix. En a1guns casos, el procés 
de recollida de dades és un preludi por la realització d'una duplicació forense. La decisió de quan realitzar 

una duplicació forense bauria d'estar basat en I'estrategia de resposta que s'bagi formulat. 

En aquest tema es descriura el procés de la duplicaci6 forense, i es revisara algunes eines i 
tecniques generalment acceptades por obtenir imatges duplicades forenses [9]. 

L 'eina o proeés ba de proporcionar en última instancia evidencies que poden ser presentats en un 

judici. Hi ba un conjunt d'estandards legals que defineixen els criteris mlnims que ha de complir un Item 

o escrit per ser admes com a evidencia. A més, degut a la manera en que obtenim les dades, el procés de 
recollida també entra sota l' escrutini. 

3.2.2.1. Fonaments de la duplicacló forense 

A continuació, abans de continuar amb les eines de duplicació forense i procediments. s 'aclareix el 
significat d 'alguns termes utilitzats en I'ombit de la duplicació forense. 

Que és UDa duplicació foreale? 

Una duplicació forense ({orensjc duplica/e) és un fitxer que conte cada bit de informació de la fon!, en un 

format de bits brut (raw). Un disc dur de 80GB hauria de resultar en una duplicació forense de 80GB. No 
s'ernmagatzema dades addicionals dins del fitxer, excepte en el cas de que es produeixin errors en la 
operació de lectura des de l' original. Quan ocorre aixa, es posa una marcador de posició on h.urien 
d'estar les dades erranies. Una duplicació forense pot ser comprimit després del proeés de duplicació. 

Dues eines que creen una duplicació forense són la comanda Unix dd i la versi6 de la comanda 
dd del Laboratori d'!nforrnatica Forense del Departament de Defensa deis Estats Units, anomenada 

dcfldd. Existeixen altres eines open source, com ara el Open Data Duplicator. que arnés permcten 
realitzar duplicacions forenses de sisternes inforrnatics simultaniament a través d'una LAN local. 
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Qd é. una dupllcació foren.e quallflcada? 

Uns duplicació forense qualificada (qualified forensic duplica/e) és un fitxer que conté cada bit de 
informació de la foD!, pero pot ser emmagatzemat d' UDS furma alterada. Dos exemples de furmes 
a1terades són hashos en grups i compressió de sectors buits. 

A1gunes eines llegeixen en un nombre de sectors de la funt, generen un ha..h d'aquest grup, i 
escriuen el grop de sectors, seguit del valor del hash al fitxer de sortida. Aquest metode funciona molt bé 

si alguns cosa va malament durant la duplicació o restauració de la duplicació. Si un grup de sectors no 
coincideix amb el valor generat del hash per aquest, la restauració pot continuar, i I'analista és conscient 
que la informació d'aquell grup de sectors pot ser invalid. Si es produeix UDS situació similar amb un 
fitxer duplicat forense, la loealització de l' error pot ser desconegut, possiblernent invalidant la duplicació 
sencer8. 

La compressió de sectors buits és un mOtode comú per minimitzar la mida del fitxer de sortida. 
Si a !'eina Ii arriba SOO sectors, tots omplerts amb zeros, aquesta farO UDS entrada especial en el fitxer de 
sortida que el programa de restauració reconeixera. 

Dues eines que creen duplicacions forenses qualificades són StifeBack i EnCase (ambdós 
comercials). En molts casos, per restaurar o interpretar fitxers duplicats forenses qualificats, es necessitarol 
utilitzar software propietario 

Que é. una !malge restaurada? 

Una imatge restaurada (re .• /ored image) és el que s'obté quan es restaura UDS duplicació furense o una 
duplicació forense qualificada en un a1tre medi d'emmagatzematge. El procés de restauració és molt més 
complicat del que sona. Per exernple, un metode implica UDS copia sector a sector del fitxer duplicat al 
disc dur desti. Si el disc dur desti és el mateix que el disc dur original, tot funcionara bé. La informació de 
la taula de particions coincidira amb la genmetria del disc duro La taula de particions sera exaete; si la 
taula diu que la partició 2 comenl'" en el cilindre 20, caP9a1 3, sector O, aquest sera on resideix realment 
les dades. PerO que pas .. si el disc dur desti no és el mateix disc que el disc dur original? 

Si restaurero la duplicació forense d'una unitat de 2.1 GB en UDS unitat de 20GB, per exemple, 
les geometries no coincidirsn. De fi:t, totes les dades de la unitat original poden oeupar només tres 
cilindres de la unitat desti de 20GB. La partició que comenl"'va en el cilindre 20, caPl"'I 3, sector O en la 
unitat original pot actualment comen9ar en el cilindre 2, caNal 9, i sector O. El software mirsria en ellloe 
incorrecte i donaria resultats inexactes. Com compensa el software de restauració aixb? 

Quan la duplicació forense és restaurada al disc dur desti, les taules de particions (en el master 
boot record i els sectors d'arrencada de la partició) són actualitzats amb els nous valors. És la imatge 
restaurada una duplicació exacta de I'original? Si I'analista genera ha..hos de la imatge restaurada, 
coincidira amb els de I'originsl? La resposta és no en ambdós casos. Seran les dades en la imatge 
restaurada encara una representació autentica i exacta de I'originsl? Pels propOsit d'anallsi, si. 

El métode de actualització de les taules de particions en el disc dur desti no és infalible. Quan e1s 
discs durs van créixer més enlla deis S 12MB, els fabricants de la BIOS del pe es barallaven per 
actualltzar els seus softwares per reconeixer taIs enormes unitats. Els fabricants de discs durs van trobar 
una manera d'evitar aquest problema. En comptes de fOfl"'f a tothom comprar noves plaques mare amb el 
codi del BIOS actualitzat, publicaven software que ernulava una BIOS moderna. Aquest software ficaria 
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totes les dades reals de la unitat per sota d'un sector i emmagatzemaria el seu programa i informació en el 

sector 1. La taula de partiCiODS real estaria al cilindre O, caPl'a1 O, sector 2. Quan el software restaurés la 

duplicació forense en una unitat desti gran, no bauria actualitzat la taula correcta, deixant la imatge 

restaurada relativament inútil. La majoria de software de processamen! forense detectara aquest software 

de superposició d'unitat i creara una imatge restaurada valida 

SafeBack, EnCase, i dd crearan una imatge restaurada d'una duplicació forense qualificada. 

Depenent del nostre metode d'aruIlisi, les imatges de EnCase i dd poden no necessitar ser restaurades. 

EnCase tracta les imatges com a discos virtuals, eliminant la necessitat de ser restaurada. El processament 

sota Linux funciona de la mateixa manera, associant imatges duplicades a dispositius virtuals. Es cobreix 

aquest tipus de processament en el próxim tema, Tecniques d'anillisi de dades. 

Qd é. una Imatge miraD? 

Una imatge miran (mirror image) és creada des d'un hardware que fa una copia bit-a-bit d'es d'un disc 

dur a un a1tre. Les solucioDS hardware són molt rilpides, situant la velocitat de dades milxima teorica a la 

de les interflcies IDE, SATA o SCSI. 

Els investigadors no fan imatges mirall molt sovin!, perque introdueix una pas extra en el procés 
forense, exigint a I'examinador crear una cópia forense de treball. Si la nostra organització té la capacitat 

de mantenir la unitat original, obtinguda del sistema informatic que s'esta investigan!, podrem fer 
ficilment copies de treball. Si la unitat original ba de ser tomada (o no es pot emportar), l'anaIista encara 

estara exigit crear una cópia de treball de la imatge mirall per I'anillisi. La perita quantitat de temps 
estalviada in-situ pot ser eclipsat per la sobrecilrrega de fer una segona cópia de treball. 

La majoria de duplicadors hardware són relativament simples de muntar i operar. Dos 

duplicadors d'aquests són 'Porensic SP-5000' de Logicube i '¡mage MASSter So10-2 Professional Plus' 
de lntelligent Computer Solution.,. 

No cal assegurar-nos de si el duplicador hardware realment crea WUl imatge mirall autentica. 
Moltes milquines duplicadors del mercat estan fets per empreses de integració de sistemes els quals els 

utilitzen per instal·lar sistemes operatius en un gran nombre de discos durs. Quan s'utilitza amb aquestes 

facultats, el dispositiu hardware normalment a1terarilla informació en els blocs d'arrencada i partició per 

assegurar que les particions caiguin sobre els Iímits deis cilindres. Aixo altera la imatge resultan!, el qual 

significa que no estero treballant amb una duplicació exacta de I'original. Com amb qualsevol procés, 
hem de provar-la a fons abans de confiar en aquesto 

3.2.2.2. Creació d'una duplicadó forense d'un disc dur 

Les oines més comunes utiIitzades per obtenir una duplicació forense autentica estan fets per córrer en un 
entom operatiu Unix. Una eina, dd, és par! de la suite software GNU. Va ser milIorat per programadors 

del "000 Computer Porensics Lab" d'Estats Units i va tornar a publicar-se, com dcfldd. Els parametres 

de Unia de comanda per dd i dcfldd són prilcticarnent identics, i el codi nucli de transferencia de dades no 
ba estat altera!. 
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DupU ••• ió .mb dd I dcfldd 

La utilitat dd és la eina més fiable per crear una imatge forense duplicada autentica. Sempre que el nucli 
del sistema operatiu (Linux, Solaris, OS", FreeBSD) reconegui el medi d'ernmagatzematge, dd portara a 
terme una copia completa bit-a-bit de l' original. No obstant, el poder té un preu. Altres solucions de 
duplicació forense tenen mesures de seguretat per no confondre l' origen i el destl del procés de 

duplicació. Amb dd, simplernent transposant un sol car8cter pot destruir l'evidencia. dd és una eina amb 
la que s'bauria d'estar intimament familiaritzat abans d'uti1itzar-bo en una investigació real. A més, s'ba 
de saber com adreya l'entom Unix els dispositius d'ernmagatzematge. 

Els parent més proper a dd és dcfldd. Aquesta eina afegeix una quantitat significativa de 
funcionalitats que sallsta la preferencia deis examinadors de la "vella escola" amb bashos basats en blocs 
i indicador de progrés. 

Per come119ar amb la duplicació, la manera més semilla és utilitzar una versió precompilada de 
Linux que inclogui aquestes eines. 

Realltzació d'una dupll •• <Ió amb dd 

En certes situacions, les duplicacions s'ernmagatzemaran en una série de fitxers que són d'una mida per 

tal d'encaixar en un tipus de medi particular (tals com CDs o OVOs) o tipus de sisternes de fitxers (tals 
com fitxers sota 2.1 GB). Aixo és del que diern una imatge segmentada. El segUent és un shell scripl bash 
que crea una duplicació forense autentica d'un disc dur i guarda la imalge en un disc dur 
d'enunagatzemalge local (per exernple, quan es necessita duplicar una unitat sospitosa en la estació de 
treball forense). 

#!/hin/bash 
# Bash script for duplicating hard drivea with dd 
# Set source device name here 
source=/dev/hdc 
# Set output file name here 
output_name=/mnt/RAID_l/dd_lmage 
# Set output file size here 
output_size=2048k¡ 
#### 
count=l 
while (dd if=$source of=$output name.$count bs=$output aize \ 
count=l skip=$«$count-l» conv:noerror,notrunc)¡ -
do printf "#"¡ count=$«count+l»¡ done 
#### 
echo "Done. Verify the image with mdSsum." 

La majoria de paquets forense comercials tindran la capacitat de processar una irnatge 
segmentada. Si es treballa en Linux, es poden concatenar els segments, o es pot crear un dispositiu RAID 
software per tractar els segments com si fussin un únic dispositiu gran. 

Si DO hi ba raoDS per dividir el fitxer de sortida, és molt més tacil realitzar diverses funcions en 
un paso El segllent scripl crea una duplicació forense autentica i calcula una suma MOS de la unitat 
sencera en un pas a través del disc dur font. 

# 1 /bin/bash 
# Bash script fer duplicating hard drives with dd 
# Set source device name here 
source:/dev/hdc 
# Set eutput file name here 
output_name=/mnt/RAID_l/dd_lmage 
#### 
dd if=$source bs=16384 cenv=neerror,netrunc I tee $output_name I mds 
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#### 
echo "Done. verify the image with md.Ssum." 

S'ha fixat la mida del bloc l/O a 16,384 bytes en aquest exemple. Per aquest exernple es supnsa 
que aquesta mida de bloc proporciona la tassa de transferencia més nlpida amb el hardware especifico 

3.2.2.3. Preparació d'una unitat de dise dur 

La preparació és la clau de la resposta a incidencies. El disc dur d'un ordinador que s'utilitzanl per un 

analisi fureose no és una excepció-es pot preparar una unitat de disc dur per tal de que estigui a punt per 
emmagatzematge quan es necessiti. 

Tenir un determinat nombre de disc durs amb suficient capacitat que estiguin nets (esborrats), 

particionats i formatats eos estalvianl una quantitat significativa de temps durant una erisi. La mida de les 
particions i el sistema de filxers d'aquests dependran en gran par! de les capacitats i tendencies deis 

sistemes actuals i deis equips que examinern. 

Neteja (e.borrat) del medl d'emmagatzematge 

Fa temps. la neteja de les dades d'un disc dur era un deis passos més importants en la preparació de la 
unitat. Dies enrere, quan suites com Safehack i Snapback eren les úniques opcions, era necessari restaurar 
les duplicacions forenses abans de poder portar a terme l'anAlisi. Si s'ha utilitzat un disc, el qual no va ser 

neteja!, per un cas previ es tenia la possibilitat de contaminació creuada de la evidencia. Hauria estat 

dificil explicar per que quatre casos eo una fila contenien la mateixa nota de suIcidio 

La neteja del medi d'ernmagatzematge és menys important avui dia, donat a la disponibilitat de 

metodes d'analisi més avan~ats. Amb duplicacions forenses autentiques i les suites de processament 
forense, ja no és necessari restaurar les imatges, excepte en circwnst8ncies especials. Quan s 'ha realitzat 

l'analisi a través d'un muntatge de disc virtual, la naturalesa de la imatge duplicada conservara les dades 
antigues dintre de 1'8mbit de la noSIra investigació. El dispositiu de Loopback de Linux i altres 

eines/suites forenses utilitzen discos virtuals per revelar els fitxers d'evidencia a l'examinador. En el 

próxim terna, Tecniques d'analisi de dades, es cobrinl les tecniques d'analisi basiques en alguns d'aquests 

entoms. 

El métode més preferible a utilitzar per netejar medis d'ernmagatzematge és la comanda dd. La 
comaoda dd copiara blocs de dades del seu filxer d'entrada al seu filxer de sortida. En aquest cas, 

s'utilitza el dispositiu /dev/zero coro la font, perque aixo ens proporcionanl una font continua de valors 

NULL (can\cter hexadecimal OxOO). La següent linia de comanda eliminara qualsevol dada en la segona 

unitat de disc (/dev/hdh) en un entom Linux . 

• dd if_/dev/zero ot=/dev/hdb 

Una millor eleceió sota Linux és la versió del dd del Laboratori d'Informatica Forense del 
Departament de Derensa (DCFL) d'Estats Units. Aques!, mostrara quina quantitat de dad .. és transferida 

mentre procedeix. El segnent és la lInia de comanda equivalen! per dcjldd: 

• 4ctldd 1t=/4aV/zero O~$/4ev/bdb ba~'096 
3145718Q bloolCa (1388(9 Mbl ~ltten, 
31451280+0 recor4e in 
31457281+0 recorda out 
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PartlclolUlment i fonoatat de la unltat d'emmsgatumatge 

La mida de les partiCiODS del nostre disc, el qual utilitzarem posteriorment per emmagatzemar o restaurar 
les imatges realitzades, dependran de la capacitat del disc dur que investiguem. Utilitzar FAT32 com a 

sistema de fitxers donan!. més flexibilitat, ja que aixó permetra a I'investigador recollir duplicacioDS 
forenses sota DOS (utilitzant EnCase o Safeback, per exernple) o Unix (utilitzant dd o dcj/dd) . Hi ha 
diverses furmes de particionar i formatar rapidament una unitat. En aquesta secció es cobreix el procés 

sota Linux. 

Per resultats més fiables a la hora de formatar una partició, és aconsellable utilitzar el sistema 

operatiu que és natiu al format que tenim intenció d'utilitzar. Normalment s'utilitza un sistema operatiu 

Windows per creat partiCiODS FAT32 o NTFS per assegurar que les particions es trobaran en els llmits del 

cilindre. Aixó assegurani el major grau de portabilitat. Algunes eines del sistema operatiu (taIs comfdisk 

de Linux) poden fallar a la hora de funcionar correctament quan els llmits no coincideixen. 

Es poi verificar que el disc dur (disc objectiu) ha estat reconegut per la BIOS i el sistema 

operatiu executant la comanda dmesg. En el segOent exemple, es rooslra Iots els discs durs ATA executant 

grep a la sortida de la comanda dmesg, buscant per hd. Observar que el nom del fabrican! en aquest 

exernple és CnlxCorpHD. Aquest és normalment el valor de la unitat de disc en si mateix-Maxtor, 

Seagate, etc. 

[1"OQt.l~.t~f' ...... r ;iIt'8> ..... , 
I:emel c-d úne, ro roiib<flMN(b&2 

1~, .c_at ~t'O~1\01, ~~""UIiGI!' _~W>. ~1>1~ 
1~1o JIHIj¡, ati W",~0.6t, íiiOl/ *HM, _.lib>. ÍIM¡~ 

bda, <:r1tJ«:1>i;_, ~ l)III';"*'" 
_,~.,~*4d"" 
!de. <:r1tl<Cor$léD.:1_ C1l(~ dr:i".. 
bda, 41.94218 -tOXl! l:t~~"'~~~~~~f$~. t$.. 
1M21.. 3U"", .... t,," 11510IFIÍlí)' w,tUtilI~. tílliÓ!1_i2lIil/~a.,_ 

bCIá. __ '!1da3 -, 
!de. A!'API llVD-RaI4I:l_, 12M Cacbe. 
lWk I lIlA <i1Nl>l.<\d 

Aquest exemple moslra que tenirn dues unitats de disc ATA, denominats hda i hdb, connectats a 

I'ordinador. També moslra que Linux reconeix la taula de particions de la unitat. Dues lInies de I'exemple 

exposen les etiquetes de les particions: 

Linux reconeix que existeixen tres particions en la primera unitat i que hi ha zero particions en la 

segona (el que acabem d'esborrar i netejar de qualsevol dada). 

En aquest exernple, /devlhdb és la noslra unitat d'emmagatzematge. Executar la comanda fdisk 

per particionar la unitat. Una vegada la utilitat hagi comen9at, prémer P per imprimir el contingUl de la 
taula de particions actual. En I'exernple de sota, la taula esta buida, ja que vam netejar el contingut de la 

mitat. 
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lr""t81~~, ...... ~l' WIOk 1<JNo"_ 
C_lator_), lO 

Di. 14ev/blltn 255 lIaade, &.3 aector., 1158 cyl1Ddere 
~~ •• eyl~,or ~~!!65· 512 ~. 

be<ri". I!oc>t ,start "Í1D4 )}1_ fd 8yOte. 

Crear una nova partició utililzant la comanda de partició new (prémer N). Seleccionar la opció 

per crear una partició prim8ria, i introduir el. cilindres d'inici i acabament. Si es crea múltiples particions, 

es aconsellable crear una única partició primAria amb múltiples unitats lógiques en la partició estesa. 

La comanda /dL,k assignara el tipus de sistema en qualsevol nova partició al tipus 81, Linux. 

Sera necessari uti1itzar la opeió per canviar un sistema ID de partició (prémer n per canviar·la al tipus 
MS DOS. El segUent exernple mostra l'aspecte de la taula de particions després de crear una única 

partició FAT32 de 15GB. 

DiOlt /4ev/bclJ>, 255 _. 63 _toro, as. CYl1DderS 
unit8 : cyl!ndeJ"!IJ or 16065 .. 51,2 byt .. 

,Start 

1 
Bad 'B1oab. 

¡958 ~n7U" 

Prémer W per fer els canvis. Sortir del/disk una vegada haguem acaba!. 

L'ú1tim pas és formatar la partició FAT32. Utilitzar la comanda mkfs per crear el nou sistema de 
titxers. La comanda de sota formatara la nova partició de l'exemple, /dev/hdbl. 

(root81ocalhost rootlf. aJtt'a -t msdos -P 32 14ev/Mbl 

Quan ha finalitzat, el nou sistema de titxers esta a punt per ser utilitzat. 

3.2.3. Tecniques d'analisi de dades 

En el tema anterior es parlava sobre com crear duplicacions forenses. Aquest tipus de duplicacions 
requereixen lDl8 preparació addicional per fer que la informació que contenen sigui utilitzable. Decidir si 
restaurar la duplicació o analitzar-la de forma nativa depén de diversos factors: 

• Les metodologies d'anilisi de la nostra organització (eines vs. suites forenses) 

• El format de les dades originals (sistema de titxer actual vs. tipus exótics o pocs coneguts) 

• Les condicions de les dades originals (imatge v_lid i precis vs. imatge d'una unitat danyada) 

• Si es necessita examinar l'entom operatiu de l'usuari en el seu estat natiu. 

Hi ha cassos especials on es pot necessitar l'entom en que estava exposat l'usuari abans de que el 
sistema fos duplicat. Per exemple, per presentar captures de pantalla de l'escriptori d'un equip sospitós 
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com a evidencia demostrativa en un tribunal. En aquest cas, després de completar tots els aoMisis, es 
podría restaurar la imatge duplicada, arrencar en un entom virtual, i recollir les captures de pantalla. 

Abans de poder analitzar una duplicació forense [9], es necessita aplicar les regles del sistema de 
fitxers natiu als fitxers d'imatge. Aquestes regles, normalment utilitzades pel sistema operatiu natiu, 
permeten l'accés al sistema de fitxers logic. Quan es treballa amb duplicacions forenses, aixo es pot 
aconseguir de tres maneres. 

• La imatge duplicada pot ser restaurada en un altre medi, resultant en una imatge restaurada. 

• Es pot analitzar la imatge duplicada en Linux, deixant a Linux aplicar les regles del sistema de 
fitxers natiu a la imatge duplicada. 

• Es por deixar que una suite forense realitzi les fimcions de interpretació, presentació, 
examinació de la duplicació forense. 

3.2.3.1. Restauració d'una duplicació forense 

La restauració d'una duplicació forenses pot ser dificil. S'ba d'assegurar que tenim un diso dur amb una 
capacitat major que la unitat original. És possible utililzar una unitat de la mateixa capacitat, pero bem 
d'assegurar-nos que les dues unitats són del mateix fabrican!. Sovint es comen~a una restauració d'una 
imatge en una unitat d'un fabrican! diferent, i com a conseqütlncia, s'acaba en una gran quantitat de 
sectors abans. Aixo és norma1ment degut a les diferéncies d'especificacions o detectes fisics. Quan s 'esta 
restaurant una unitat, és essencial netejar (esborrar) el disc dur desti. 

Re.tauradó d'una dupllcadó forenIC d'un dI.c dur 

En el tema anterior, Duplicació forense, es va utilitzar la utilitat dd per crear una duplicació forense d'un 
disc duro El seript que es va presentar estava dissenyat per crear una imatge duplicada d'una unitat, dividit 
en múltiples fitxers. En el següent exemple, s' executa el seript contra la unitat sospitosa. A la unitat 
sospitosa, Linux li ha assignat el nom de dispositiu Idev/hde. 

[root.locall>óat ..v141. <oh 1~""tia1~ . .JI 
1000000+0 ...- Í!l 
1000000+.0 reooxde out 
.1000000+0 roc0rd8 iD 
1000000 ............... 
"000000+0 reaao:<la iD 
100001l0+0 ~ <!Uf 
'l_O"O.~iD 
10'00000+0 r~ ~ 
.1000000+0 ~ iD 
1000000+0 recot'ds out 
noooooo+o: "..,~ iD 
lGOOOOll+o r __ _ 

.3«2 ... 0 ..... r....,_ iD 
3_2'''0+0 recorD. 'out 
DorIe. Veriry t:be f.aQe >11th -s...._ 

Una revisió rapida del total de registres llegits a la entrada i registres llegits a la sortida revela 
que no hi ha hagut blocs perduts o corruptes. Aquest •• eript , quan es utilitzat per adquirir un disc dur 
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sospitós de 6GB, crearla sis fitxers de 1GB i un fitxer de 35MB (aixó és perque!: es prenen segmenls de 
1GB en potc!:ncies decimals). 

total &30128'18 

~~xr-i< :1 ~oot 
c2rvxr-xr-x , ~t 
-rwxr_-xr-x 1 root 
-rw'Xr-xr";x 3. root 
-""-U-X 1 r~t 
-zwxr-u-,x 1 root 
-zwxr-xr-x 1 ~oot 

-xwxr-xr-~ 1 .~ 
-rw:t'....xI'-.X 1. -E'OQt 

1:00t 
·root 
;oo~ 

t-oOt 
roo.t 
root 
root 
root 
root; 

totf lIPr • 21,3& • 
to.'lIPr • 1:8 ,18 .. 

1024000000 1o¡n' .21.24 ddJ_.l 
102«óooOOOlpr 9 21.26 ~ laogo.2 
lOJ&OOOoOO.lpr • 21.a. ddJaoaa.J 
lQ2411OOO00llPr • 21"l~ <14_1"""".' 
10UOOOOQO 1o¡n' • 21>35 ddJaogo.5 
102&000000 Ipr 9 21.31 ddJ_.6 

3510C&UO.""r 921,309 ckLl_.1 

Una vegada s'ha creat la duplicació forense, es voldra verificar que la duplicació hagi tingute!:xit 

i sigui exacte. Aixó es pot fer utilitzant la comanda md5sum. 

(root81ocathoot Jt 1OIl5_ -1> 11lfi'1Ida 
1:>57_0Ua_'0>al._52cJ710~ • f~/k!.4e 
(root81OC:alboat}t cat ~~.1 <l<LlIMGé.2 d<\..lIIa" •• 3 <kLIM" •• 4 
~~.5 ~IIIoCJ •.• dd_~.7 I 1IId5 ... 
bS'IJoe80IntnHStlia154&5).,3770t45 -

En I'exemple anterior, s'ha utilitzat la comanda cal per posar la imatge junt de nou i alimentar 
amb aquestes dades a la utilitat md5sum. La comanda cal és també utilitzat per restaurar la duplicació 

forense. Es pot tomar a ajuntar les duplicacions forenses segmentades i produir un sol fitxer o restaurar·1a 
en un disc duro 

La següent Iinia de comanda tomanl a ajuntar els set segmenls i produir un únic fitxeI que 
contingui la duplicació forense. 

(rootllocalhoot .",,14U o!at ~.144-~.2 ~J:IIOQe.J <Id na_ .• 
<14..-....5 <I4..~.1i d<LllIa<Je.7 > /B1t/ext2/&LIMae.tuU.b1n 
(ropt'local_~ev141' l. _al 'OIIIt/oxt2/""_1)Mge.full.1>in 
-tw-r--r-- 1 ~t r!JOt 6"50'.16(\ JIpi, • 21.54 
f_/ext2/~.tuU.b1n 

El fitxer d'imatge forense dd jmagejul/.bin sembla ser un fitxer de 6.495GB. Generar un hash 
MD5 d'aquest fitxer assegura que aquest fitxer sigui una duplicació exacte del disc dur original. 

(root.localbolJt .vl4¡* lIdS_ -b lant/ext2/d'C_.tIlU.bin 
ns-n..8Q4UtbN,n.t154'S2e3170ZCIS ·/"'Hext:3f~_. tull.1>1n 

La restauració de la imatge a un disc dur nou és mol! semblant. En aquest exernple, s'ha 

connectat un disc dur nou de 6 GB net (esbolTat) a la estació de treban forense. Quan s'ha arrencat Linux, 
se Ii ha assignat el nom de dispositiu Idev/hdg (per ara, s'hauria d'haver !ancat la evidc!:ncia original en un 

contenidor segur). Com a precaució~ executar la comanda dmesg per identificar els discs durs connectats a 
la estació de treball. Les següenls Iinies són un extracte de la sortida de la comanda dmesg. 

hda.1 3001S2U .actor'., (lU68 l1li) V/20411U.B C&cbe. CJIS,.USI¡25S¡83. tJtIfA.(100) 
bD)1 7'1-f5",~ • .c:tor., ('002'1,.) ./Z0UÚ8 .cu....r ,cas-t8n/2S5JQ, VIIIA(100J 
bSg'1 13.5 .. 0 .ec:tcc.- C"K'., w1l20"UI C.ct1e. CRS-t.,U2-1/15/Sl. 11I*A.13" 

Podem observar d'aquesta sortida que el sistema operatiu ha detectat tres discs durs IDE distinls: 

• Idevlhda 

forense. 

Aquesta unitat conté el sistema operatiu natiu per la estació de treball 
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• Idev/hdb Aquesta unitat és una unitat d 'emmagatzematge de 40 OB per guardar 

les imatges forenses. 

• Idev/hdg Aquesta unitat ésla Dova unitat, preparat per la restauracio. 

Ara estem a punt per restaurar la imatge forense al diso dur DOU per l"an8lisi. Utilitzar la comanda 

eat per CODcatenar els múltiples segments de la duplicacio forense al DOU disc dur, /dev/hdg. 

¡rootil-.." ), ... ~ ""Mr.í ~.J ail;1Wig;":3' ... ;t;eo;o .... 
cId.-~.5-~~J.,_,A~i~ ~~:~_,> :f~ 
IrooU¡oo:oa¡IIQ.~ ,tt,~:"i.l.l •• 
b5_04t2~e3'Í'.W ~}¡i;¡.r¡¡"¡" 

Una vegoda més, verificar que la operacio s 'hagi completat amb precisio utilitzant la comanda 

mdSsum sobre la imatge restaurada. Els hashos coincideixen, demostrant que les OperaciODS de duplicacio 

i restauracio han tingut exit. 

Reatauracló d'una dupllcacló forense quallflcada d'un di .. dur 

Ocasionalment, es necessitanl restaurar una duplicacio qualificada per realitzar un an8lisi més complet. 
Quan la unitat origen esta danyada o té un format de sistema de fitxers estrany, les suites de processarnent 

forense no seran capa~os d'interpretar correctament les dades. En alguns casos, necessitarem exercir les 
DOstres própies babilitats de recuperacio de dades per apeda¡:ar un registre malforrnat de la particio 

d'arrencada. Saber com transformar un diso dur sospitós que ba estat bloquejat en un format de fitxer 
propietari a un una forma amb la que es pot treballar és una habilitat importanl 

Malauradament el procés de duplicacio i restauracio de duplicacions forenses qualificades es 

porta a terme amb suites forenses comerciaIs com eIs que s 'han anat comentant fins ara (EnCase i 
Sa/eBaek), els quals estan fora de I"abast deis objectius d'aquest projecte. 

No obstant, cal recordar, com j a s 'ha vist en seccions anterior .. que baurem de tenir un disc dur 

ne! i de capacitat igual o superior. De nou, la unitat destl necessita ser netejat de qualsevol dada abano de 
restaurar qualsevol tipus de duplicacio forense, 

3.2.3.2. Preparació d'una dupHcació forense per l'anaHsi en Linux 

Linux és un entoro ideal per realitzar an8lisi furense. Té la capacitat per interpretar un gran DOmbre de 

tipus de sistemes de fitxers i partiCiODS, Gracies al seu kernel i el muntatge loopback permet al sistema 
reconeixer múltiples particiODS dintre d 'una imatge duplicada forense. Aixó permetnI analitzar el fitxer 

duplicat sense restaurar-lo en un altre disc duro 

Examlnacló del fitoer dupllcat forense 

Fem un cop d'u11 a la imatge creada anteriorment, ddJmage.full.bin, Els primers 96 bytes del fitxer 

ddJmage.full.bin es mostren a sota. El segOent extracte ba estat extret amb I'eina octal dump (od), 
Observar que la sortida és visualitzat en furma hexadecimal. 
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lroottlOCOllllootot 11 oc!. -x ~.fu11.b1n 
00900<10 81>58 '044 535"7 4". 3Ue 3100 0208 2000 
00011020 0200 0000 OQ1:8 OÓOD 3fOO trOo ~f&O 0000 
0000040 3&60 UOO cl50? 01)00 óóoo 000<1 0200 0<100 
oooouo 0100 <)'10 0000 0000 OO~O 0000 0000 0000 
0000100 8000 :l9tl 1l>58 404e nao 4"1 4<145 2020 
0000120 2020 46U 5433 3220 2020 f"033 0988 dU>c 

Aquesta sortida hexadecimal no és gaire ciar i naturalment seria dificil analitzar·la. La segUent 
sortida correspon als 96 primers cmcters del fitxer ddJmagejull.bin. Observar que apareixen les 

cadenes MSWIN4./ i FAT32 al comen\'lllllent del fitxer. 

(rootUocaJh08t l. 04 -c ~.fU11.bin 
0000000 353 lo: 220 11 S W 1 H • 1 \0 002 lb \0 
oooooao 002 \0 \0 \0 \0 370 \0 \0 ? \0 n7 \0 ? \0 \0 \0 
0000040 • 03' \0 325 OO? \0 \0 \0 \0 \0 \0 002 \0 \0 \0 
0000060 001 \0 006 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0 lO \0 \O \0 
0000100 200 lO ) 3U 033 lo: • N o II A II B 
0000120 F A "r 3 2 372 ~ l11 216 321 274 

El segOen! és un volea! imprimible ASCII deis 96 primers cmcters del fitxer ddJmagejull.bin. 

(root81oc:albost 11 Od -a ~.full.b1n 
0000000 el> Z tO Jj S JI 1 II • • 1 nul a.,. be op 11111 
0000020 .tx nI nu1 nul ,nu! te nul nul ? nul tt l1Ul ? nul nul nul 
O~U 'U~cI5~~11I11~11I111111111111~~11I11~ 

0000068 son oul aok nul llul nul nul ~u1 mal BU! nUl nul. nul nul nul nul 
0000100 80 11111 ¡ f1"e lo: • H O ap ti A 11 1 ap sp 
0000120 8P ap P A T l 2 ep ep ep fa l- c9 Be d1 be 

De nou, els valors ASCII continguts en la duplicació forense no proporcionen una representació 

adequada per l'anAlisi forense. Estem miran! a la capa flsiea d'aquesta imatge. Necessitem poder veure la 
informació de la capa de Classificació de Informació. 

Per ara, ens adonem que el contingut del fitxer ddJmagejull.bin quedara com una cadena 
continua i confusa per nosaltres fins que cobrim les regles del sistema de fitxers per veure el contingut de 
la duplicació en el seu forma! natiu (FAT32). Per permetre a Linux interpretar el sistema de fitxers i les 

estructures del disc dur per nosaltres, necessitem associar el contingut del fitxer ddJmagejull.bin al 

dispositiu loopback. 

Aaaoel.ció del fiaer duplicat forell8e amb el dbposltiu loopback de Linux 

Assiguar el dispositiu /dev/loopa al fitxer ddJmagejull.bin permetra acceOO al fitxer de duplicat forense 

com si fus un dispositiu autónomo Aixó és sembiant a com el sistema operatiu tractaria aquesta informació 
si s 'bagués connectat el disc dur original al sistema infortruitic. 

Per prevenir escriptures del kernel a la duplicació forense, s 'ha fixat els flag .. read-only en dos 
1I0cs. Primer. canviar els permisos del fitxcr amb la comanda chmod. Observar que l'usuari rool té 

permisos per lIegir el fitxer, i ningú pot escriure-hi. 

(rootalocálboetl' _"0 /dov/l_ ~.fuJ.1.b1n 
(roottlocalhoet ..vi411 la -al ~.fuJ.l.bin 
-r--r----- 1. root root 6 . .,5068160 Apr 9 21:5' dcLT'"98.tull.bin 
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El segonflag read-only que posarem sera quan es munti la imatge. Primer, hem d'associar el 
contingut del filxer ddJmage.full.bin amb el dispositiu ldev/loopa. Observar que aixó és diferent a un 
esquema de noms de dispositius loopback (ldev/loopO, per exernple). 

(root81ooalbo.t't lo •• tup /dev/loopa ~l&age.toll.bin 

Utilitzar la comanda dmesg per verificar que la comanda ha tingut exit. El dispositiu loopback 
imprimira qualsevol infurmació de partició que detecti al log del sistema. En el segUent extracte, es pot 

veure que el duplicat forense conté tres particions. 

loop, l0a4a4 ( ..... 8 4e.vi .... 1 
100pa' 1_1 _ .. 1~ > 

Roog1.teriDcI .• lQ9111oil~ ~ ot 1."-Un .aoei\1o . 
• tart O ~ nr..}l8Cta ., :':0'7152-
._ 63 ...... _.,.,~ .a~$'1 
stut 20·5$)20" Dr_Met.·:= :2' 

.t~ O, ~j~. ~ 0 . 
• tart 205438,., --..r.-sect- = 46l:0-5h 

atut o. J:t.r~~ • .o 
atut O. _~. '"' o 
.. tart O, ur.,ect- :=:: O 
atart O. ~'._ :;: o. 
atart 0-. nr..:,1I8Ct8 = O-
atare O. U:~.~' 
atárt 1), _~. = -O 

atart 0, ar.;.;;.~. :=:: o 
atA" 0., jU'>.-.cte ¡,¡ o. 
atan O. Dr~. 11: O' 

Per accedir a cada partició, es necessitara els nous dispositius Idev/loopa. Per determinar els 
noms de dispositiu exactes que hi han assignats al dispositiu loop, executar la utilitatfdlSk. Aquesta eina 
mostrará els noms de dispositiu de les particions aixl com el valor del byte del ID del Tipus de Partició. 
Visualitzant les particions d'aquesta manera, mostra que hi ha dues particions FAT32 i una partició 
estesa. La partició estesa és simplement un marcador de posició por múltiples particions lógiques. 

[root*looal_lt Wtlk'~l' I_,~· 
tl1* Id.l.l~. ,. ... ~. '"~_~. 1$~ 
ODit. = qi1nder. ot 'UlU3Ó2 • li1~~ .. 

llaVice. ·llOot St&J:t lIIu!Í 'iI1cICD 'I4 $YIítá 
l(jev/l~. • 1 1 . ~- 1> wl:.ts ~a 
,,,-,,/1_2 1 " ,~~~~ 5 ~~ 
Idev/1oq¡a5 i 2·' b 1IÍDt~_7 

Utilitzar la comanda mount per aconseguir accés al sistema de filxers de la primera partició. 
Assegurar-se de que s'utilitza el flag -r, per evitar escriptures al duplicat forense. Verificar la operació 
comprovant la taula de muntatge del sistema. 

(r_1""io1~f"ÍIOOIiI>i: --r'-t;Vkí tawfl~ liiit'~ ..... 
(roo~looa1boa1:}f -e 
IdeV/_ 011 f tweOilU ("". 
"""" "" fprOOtJJ>'l _ (nI 
u.bUYO oc Ip"c~~.:~, 1I"'4wu,~::_:tm:; 
nona .... 1d8V/Pta tJJ>'l c!<I!IJ)te ¡W,IiiíM. iII:f't~!Í1 
nona on IÜYf_ ~ t.pfa~, 
Idev/tlAa' .... i_tl~ •. ~··'f:tá~I"';~Ul 
ldev/l~ ... 11IDt/ev1_' tw-vt.i:¡r", 
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Ara s 'hauria de poder explorar el sistema de fitxers del duplicat forense amb eines Unix 
estandards i scripts. 

[rootelooalboat evi_lt. la .... 1 I more 
total 1U6 
dnDtr-:-u-x 10 ,rqot rOO< '09' »*c 31 1969 
4rvxr-xr-x a root root ,00'''UIl 9-16~O3 .. 
drWxr-xr-x • root root '09' aep 3 2001 ati 
-nlXr-lD: ... X 1 ro<>t root Q- 3 2081 autoexec.bat 
-EWXr-xr-X 1 root root 4&009 _ 3 2001 bootlog.prv 

-rwu'-XX'-x 1 root root 52510 8ep 3 .3001 lJootlog. txt 
-XVXI:'-xr-x 1 root root naoo Apr 23 1999 coaaaad.co.. 
-rwxr-lCt'-X 1 rqot root o aep 3 2001 confl0.SYs 
_tp>t tWIIcat_ 

Més endavant de les properes seceions es parlara sobre eines que podern utilitzar en aquesta 
etapa per analitzar el sistema de fitxers al que hern aconseguit acres. 

3.2.3.3. Recuperacló de fitxers esborrats 

Hi ha moltes oca&ions on voldrem buscar a través d'espai no assignat en una imatge forense restaurada 
per tal de recuperar tants fitxers o fragments de fitxers com sigui possible. Naturalment voldrem recuperar 
qualsevol evidencia que bagi estat esborrat per usuaris maliciosos o simplement esborrat per aquells que 
volen encobrir els seus delictes. En aquesta secció, s'examina les diferents maneres d'obtenir fitxers que, 
a tots els efectes, els sospitosos creien que ja no existien. Aquests fitxers esborrats són sovint aquells que 
fan o !renquen la nostra investigació, aixi les nostre tecniques de recuperació de dades han de ser 
excepcionals. 

Com ja sabern, els fitxers esborrats no són realment esborrats, són merament marcats per la 
supressió. Per exernple, quan un fitxer o directori és esborrat de un sistema de fitxers F AT, la primera 
lIetra del seu nom de fitxer és fixat al carReter sigma (Ó), o, en hexadecimal, OxE5. Aixó significa que 
aquests fitxers quedaran intactes fins que noves dades sobreescriguin I'area IIsica del disc dur on 
s'ubiquen aquests fitxers esborrats. Eines especials poden buscar els fitxers esborrats "intactes" i 
recuperar-los per examinar-los. Recordar: abans d'intentar recuperar un fitxer, millorar les nostres 
possibilitats d'c!xit. Després de que un fitxer hagi estat marcat per la supressió, cada l/O del disc dur 
podria sobreescriure les dades que volem recuperar. 

Encara que sigui molt recomanable utilitzar eines com EnCase i FTK per la recuperació de 
fitxers en sistemes de fitxers FAT i NTFS perqué tenen capacitats incorporades per recuperar 
autotru\ticament qualsevol fitxer que puguin, en aquest projecte només es tractaran emes Linux. Linux 
proporciona un entorn flexible i un conjunt creixent d'eines que promouen la realització d'analisi forense 
en sistemes Linux. En les següents seccions es demostren tres utilitats Linux que poden recuperar dades: 
Fatback, Sleuth Kit, i Foremost. 

ú. de Fatback per recuperar IitIen e.hnrran 

Escrit per Nick Harbour del Laboratori de Informatica Forense del Departament de Defensa (000) 
d'Estats Units, Fatback ofereix una fantastica manera per realitzar recuperacions ens sistemes de fitxers 
FAT12, FAT16 i FAT32 des d'una plataforma forense Linux. Algunes de les seves caracteristiques 
inclouen les següents: 
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• Suport per noms de fitxers llargs 

• Recuperació recursiva de directoris 

• Recuperació de grups de cadenes perdudes 

• Capacitat de treballar amb partícions individuals o discs sencers 

Fatback s'instaHa f8cilment en sistemes Linux i FreeBSD. Simplernent dur a termc les comandes 
.Iconfigure, malee, i malee install que suggercix el fitxer README, i tindrern aquesta utilitat amunt i 

corrent. 

Fatback treballa amb fitxers d'imatges així com amb dispositius, el que li fa flexíble. La segUent 
comanda recupera els fitxers recuperables d'una imatge de qua1sevol evidencia d'un disque!. 

[~1~ ~tl:it:t;Í¡tICf. 7-"0 . #1:íol:"'¡' ".~,iAliPt.t.I.lt 
110 _t lO!J opeeitled, ...:iDa: "'¡tatiiacJé. Iog'i 
I (00UB) 

lrootUOdllJlOat cbal:it.C111t· GIÍ_~ 
[rooteloc;alllO&t _«04\ t U -a1 
total 28 
dnar-xr ... x 2 root _-lt Sroot 
-~--r-- i'roót 

root 

"." 
roQt, 

..0'6 •• ¡¡,S7 • 

4QH "'~~'; .,. 
2lI&e¡¡ íicii: '1.,.3ii<IdMM,1ltIC 

Aquest exemple utilitza diverses opcions de linia de comanda de Fatback: 

• La opeió -a executa Fatback en un modc autnmAtic de recuperació. En altres paraules, Fatback 
intentari recuperar tots els fitxers esborrats en una partíció donada. 

• La opció -o col'loca els fitxers recuperats en un directori especific (en aquest cas, un directori 
anomenat "undeleted',). Fatback crea subdirectoris per sota del directori de sortida que correspon 
als directoris de la partíció en la qual Fatback realitza una recuperació. 

• La opció -s diu a Fatback traelar el fitxcr d'entrada evidencej/oppy.bin com una sola partíció, ja 
que totes les unitats de disquet tenen només una partíció. 

Es pot observar de la sortida de dalt que Fatback ha recuperat un únic fitxer de la imatge del disquet. 
En aquest cas, el nom original del fitxer abans de la supressió era DOCUMENT.DOC, per6 Fatback no 
pot determinar el primer caracter del nom del fitxer original perque ha estat reemplal'at pel caracter sigma 
(perqu~ esti marcada per supressió). Un repas del docurnent recuperat per Fatback revelaría si es traeta 

d'una c6pia perfecta del docurnent original. 

Ú. de Slelltlt Kit per recuperar fllIer! esborrats 

Sleuth Kit és un canjunt d'eines furense open-souree per analitzar sistemes de fitxers de Microsoft i Unix. 
Suporta recuperació de fitxers d'una gran varietat de sisternes de fitxers, incloent NTFS, FAT, Ext2, Ext3, 
UFSl i UFS2. Sleuth Kit també funciona en fitxers d'imatges binaris, sempre que DO hi hagi valors 
check.<um incrustats. Aixó significa que Sleuth Kit no podría treballar amb fitxers d'evid~Dcies de EnCase 
i SafeBack. No obstan!, les versioDs actua!s de Sleuth Kit suporten el furmat de compressió Expert 
Witne.,s, el que significa que també és compatible amb el furmat de fitxer d'imatge de EnCase. 
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Sleuth Kit treballa només amb una sola partició. Per tan!, s 'haunl de fer imatges de cada partició 
en una unitat separadament per tal d'utilitzar aquesta eina. 

Utilitzant Sleuth Kit, es podra recuperar fitxers pnlviament esborrats del el fitxer d'imatge binari 

creada amb dd. Per aconseguir aixó, s'haunl d'utilitzar la segUent comanda per Uistar tots els fitxers 

presents en el medi que s' esta examinant. En aquest cas, el fitx.er duplicat forense binari anomenat 
"evidencefloppy.bin", 

tla -r -t fat -p evid«n08fl~.blD 

El format de la sortida d'aquesta comanda és el segUent: 

(tila pera) I (file pera) ( .. ) (i.node): (t:11ename ) 

Un asterisc (.) en la segana columna indica que el fitxer va ser esborrat. Per exemple, el següent 

indica un fitxer esborrat anomenat f'. Ixt, trobat a 1 'inode 1515: 

r/r .. 1515: fa. txt (FS. '1'X'f) 

Una vegada identificat quin fitxer es vol recuperar amb la eina ji .. , es pot utilitzar la comanda 

icat per reconstruir aquest fitxer. Si es vol recuperar un fitxer amb número d'inode 1515, s'utilitzaria la 

següent sintaxi: 

icat -t tat .v14enceCloppv.bin 1515. > ta.txt.recovared 

La comanda de dalt hauria creat un fitxer denominatft.lxt.recovered, el qua! seria una duplicació 

exacta del fitxer l' original esborrat. La taula de sota Uista algunes de les eines útils incloses en la suite 

Sleuth Kit. 

Too! "-IIíIa. 

fsstat iiIfcrmatIonoudt ... fIIe syIIem , voIume Jabe~ etc. 
dcIIt ~ the _ óf a ftlwtl)llIIeDHIpedficunltaddl'ess IIIbox, web, CI' 

ASCIIfonnaL 

cUs tlIe_ltel!titof the IIlI8lIocateddata 1I'IIhin tlIe l\Iesystem. 
lis ~tlIe _val ... óf IilemetadatasWctutes. J:leIlIuIto 10 lUtlng only 

lile un.I/ocáIed ones. 
i81a1 ~ lIIe.metadata 'information al. opedfted _ addMoa III 

ASen fonnal. 
leal tl1e data Ioc:ated at ._·8edaddreo •. (lnode). 

8s LI$I8 dlRetory and file ruunes, includlIlg deleted ........ 
[IMG :/.2-2[ SIllH:o",:::.nt:::'3d~'-'~.~.=Sh;-.:-"~~ ';K/t;:---------' 

E"ecucló de Autop.<y com a una GUI per la recuperació de flnero 

El navegador forense Autopsy és una interficie grMica a les utilitats trobades a Sleuth Kit. Permet analitzar 
fitxers assignats, fitxers previament esborrats, directoris, unitats de dade~ i metadades d'imatges forenses 

en un entom de només lectura. Autopsy proporciona una GUI principal pels tipus de funcions segOents: 

• Llistar fitxers i directoris, incloent els noms d'aquells que han estat esborrats 

• Visualitzar el contingut deIs fitxers en format raw, hex o ASCII 
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• AnAlisi de meta·dades i Wlitats de dades 

• Iniciar cerques de cadenes i expressions regulars 

• Recuperar material esborrat 

• Crear lIDa cronologia deis esdeveniments, examinant els temps de modificaci6, accés, i canvis 
deis fitxer.; 

• Importar bases de dades de hash de fitxer.; "ben coneguts"amb les quals poder realitzar 
comparacions de hash amb els fitxer.; d'evidencia 

Autopsy esta basat en HTML i utilitza un model clientlservidor. El servidor Autopsy corre en molts 
sistemes Unix, i el c!ient pot córrer en qualsevol plataforma amb navegador HTML. Aixo permet designar 
un servidor Autopsy central i que diversos examinadors es connectin a aquest des de situacions remotes. 
Autopsy no modificara les imatges originals, i la integritat de les imatges poden ser verificades en 
Autopsy utilitzant valors MD5. La figura de sota mostra la pantalla inicial que es veu quan es connecta a 
un servidor Autopsy. 

Després de connectar al servidor Autopsy, fer clic en "New Case" per c0meD\'ar. La figura de a 
continuació mostra la pantalla de Creale a New Case. 
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Una vegada s'ha creat un cas no~ es pot comenQ8r examinant els fitxers continguts en el medi 

d'evidencia (o duplicat forense). La segUent altre figura moslra com Autopsy visualitza les dades del 
fitxer en un sistema de fitxers. Observar que els fitxers esborrats previament apareixen en vermell en 
I'informe genera!, fent·los f3cils de trabar. 

(IMG 3.2.5J P.n..n. d'exp/Drac/ó del dIscIbrr4Ig. 

També es pot obtenir metadades especifiques relatives a cada filxer en el medi d'evidencia, tals 
com marques de bora/data per cada filxer i la mida del filxer. Aquesta funcionalitat és útil per recuperar 
contingut esborrat. La segUent a1tra figura és un exemple d'aquesta funcionalitat. 
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ú. de Forelllos/ per recuperar IitIen perduto 

Una de les tecniques de recuperació utilitzada sovint en anAlisi forense és aquella denominada file 
carving. El file carving és el procés la missió del qua! és recuperar fitxers en un escenari fOrense basant 
l'anAlisi en continguts i no en meta dades, amb el que aquest tipus de II\cniques són especialment útils 
quan es pretén recuperar estructures corruptes. EIs tipus usuals de carving són el basat en blocs, el de 
cap~aleres i peus, el basat en caracterlstiques, els limitats en mida de fiIXer, el carving amb validació, el 
carving semantic, el de recuperació de fragments i el basat en estructura de fiIXers. Un exemple d'una 
eina de codi obert que fa file carving és Foremost. 

Foremo.,/ és un programa Linux utilitzat per recuperar fiIXers basat en les cawaleres i peus. De 
fel, troba qualsevol fiIXer que té les cawaleres i peus que l'especifiquem, hagin estat o no esborrats. 
Foremost pot treba1lar sobre fiIXers d'imatge furense tals com aquells generats per dd, SafeBack, i 
Encase, o actuar directament sobre un dispositiu. 

Foremost consulta un fiIXer de configuració en lemps de execució. Aquest fitxer de configuració 
especifica les cap~aleres i peus que Foremos! buscara, aixl que podem escollir quins volern buscar 
simplernent editant el fiIXer foremos/.conf. El segOent extracte del fiIXer foremos/.conf demostra quins 

tipus de fiIXers té Foremos/ preconfigurats per trobar. Diversos tipus de fiIXers han estat comentats; poden 
ser ineloses si la nostra investigació especifica els requereix. 
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1- ____ •• _____ • - _____ - - - - ••• _ ••• " ___ - "0 __ •• _________ •• _. __ - __ o ________ _ 

" HICRlSCI'T OFFICE .- -------" -----" -- -------- ---------- ---"" ----- ----------- ------ --" - ---
• 
11 ~rd doculent. 
• (NIITE THIS FlR'IAT HAS A IlUIL TINEXTRACTION FlJllCTIONl 

doc y 12500000 \xdO\Xcf\l<ll \l<eG\xlil\xb1 
• 
11 OUtlook files 

pst r 
o.t y 

" 11 OUtlook Express 
dbx r 
id. y 
ohx J 

4Qaoaoooo \x21\x42\l<4e\l<a5\x6f\xb5\l<a6 
4OCOGOOQQ \x21\x42\l<44\x40 

4GOOGCO \xcf\xld\x12\xfe\XcS\xfd\x74\x6f 
_ \l<41\x4d\x46\x39 
_\X4a\X4d\x46\x36 

A més de buscar fitxers GIF, fitxers JPG. documents Microsoft Office, i repositoris de correu, 

Foremost pot trobar pagines HTML, fitxers PDF, fitxers ZIP, fitxers del Registre de Windows, fitxers de 
WordPerrect, i també fitxers de correu AOL. Si volem aregir més tipus de fitxers al fitxer de 

configuració, simplement consultar el fitxer /etc/magic per repassar les cap~aleres conegudes. Pels peus, 

simplernent posar el fitxer/s apropiat en un editor hexadecimal i examinar-los per les signatures de peu. 

Per veure les caracteristiques que ofereix Foremost, executar-Io amb la opció -h. 

root@Microknoppi~:~ f~nelost -h 
foralost verlion 1.5,5 by Jessl Kombtul. Kris Kendatl. and ~ck Miku&. 
$ foreoost [-'l-YI-hl-TI-QI-ql·al·y·dl [·t etype'l I-s <block •• [ [·k esize.) 

(·b <size>1 [·c <fi\.~l 1-0 <dir>1 I-í <filel 

-v . display copyright ínfor.ation and exit 
-t . specify fito typo. (·t ipog.pdf ... ) 
-d - turn on indirtct block detection (for UNcrX fite-systelS) 
-í . specify input file (default i5 stdjn) 
-. . Write an he.d,n¡-. ~rfOf'll no .rror detacticn Ccorruptad files) 
-w - Only write the audit file. do not vrite any-det.cted filas to the disk 
-o . let output. director")' {defau:lts to output}, 
-c . 'It confiquration- file te use (d.faults te- forelost.conf) 
.q - anables quid uda. sea-rch 8r. perfol'1led on 512.byte boundaries. 
-Q - Inlbles quiet raode, SUpp'ress Qutput lIessa;es. 
-v - verbosa lode. La91 all .,ssages to serien 

El següent exemple mostra un extracte de la sortida de Foremost per un fitxer d'imatge en brut 
d'un servidor web compromes. Observar que s'ha utiIitzat la opció -q per una examinació nl.pida del 

sistema de fitxers. 

[root:elocal.ho8t .rid.) •• -.0" _q -o ta~U'eccI!V"'1 -c 
Iroot/lllulpten1/~ox .t-~. H/ __ t ....... r ____ .~!Ja 
ton.oat .,.rela 0',_'. 
Wr1tteo by Itria x-c.aU ud Jease ltomblua. 
Qui"k _ "" 
0Pen1nQ l.nt/evid~b8erver.b1n 
webeerv.r.b1n: 0.5' ot tmaa. file read (10.0 IIB) 
weJ:wIUVer.biJ:u 1.0' ot laaQe tile read (20.0 IIB) 
webauver.bin: 1.5' ot iaage file read (30.0 lIS) 
welwerver.bin! 2.0' of iaaae tUe rea.d (40.0 IIB) 
.oC ••• > 

Foremost dóna actualitzacions detallades de quant ha llegit del fitxer d'imatge. Una examinació 
del fitxer de revisió que genera Foremost proporciona el off .. t exacte en el que es pot trobar cadascun 

deis fitxers. Observar que els fitxers estan convenientment numerats per evitar ambigUitats. 
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[róotalocühQat --...ti;....,IICIJ. ""~ __ t.1Oít 
Poreaoat veraion (Lu au41t- tlie 
St_ al: 'l'Itú. Apr tO ~ ,ls,ao; 2ff3 
C-.d liDe. 

to.--et -q ~o r"r""'!ll'~~~1 -4~t/~~.1I.~""'''-
O.'~/foreiOOat.ecmr ~étt,lÍijj .' 
OU\:pUt di"""to<y. , .. t¡e.¡i¡¡¡tu._ab."",,--a 
COl1f~tl.~ ,tu ... Ir""t/cbQ~'lrtll~~O, .. ttc.:r.oat.aGiI>f 
QUlok -1I04e __ bl164. 
_1n<I /mtt.V1O' __ r·l> .... 
r11e POIíD<l !lt 'Byt;e' lJl"'*lór 
00000000.4oc :I'!i'aG 
OOOOOOO~.bta 218"75 
00000002. iltla 23.88800 
0"0.000003. htál 

OO,oooOIU. "tia 
OOooOOOS.alt 
oOOOOOíJ6,01t 
OOOOOOo'1.a!p 
00000008. "tia 

26408H. 

~. 
•• l!9"8 
300~ 
~1t.Ñ1I 
1i1~~ 

loeD!ith 
lOOQllO 
'a~ 

"" 3~" 
.t.U 
,..8"1 

1Í1~ 
16000R 

14U 

lI'altftct¡e4~" 
••• "er",rda' 
--'IN,"~ 
veeener:.b1D 
~_.I>.l! 

~,"",,: 
' ••• n, .• l~~ 
,,,~'.ld.ii' .•• ,n.r .. ·ltta 
... a:~-.. 'biD: 

Es pot configurar filcilment Poremost per crear un directori per totes les pagines HTML, un altre 

directori que contingui tots els documents Word, un directori que contingui tots les imatges GIF, i aixl. 
En altres paraules, es pot utilitzar per recuperar els tipus de fitxers exactes que necessitem analitzar, el 
qual és sovint molt prBctic durant descobriments. 

Recuperadó de flber. e.borrat. ea .Isteme. UnII 

La recuperació de fitxers esborrats en sistemes Unix pot ser un repte. Donat que la majorla de fitxers que 
s'intenta recuperar en sistemes Unix són fitxers de text p1ans, normalment una cerca grep d'una paraula 
proporciona suficients resultats per tal d'examinar l'espai no assignat i residual per identificar fitxers 
potencials que es poden recuperar. No obstan!, aquesta metodología, miganl""'t la cerca de paraules clau, 
no sempre ens serviré. 

En la majoria de casos, els fitxers que es troben via cerques de cadenes estan emmagatzemats en 
un bloc contigo i la restauració pot ser simple. Petó és possible que diferents fragmeots del fitxer estiguin 
dispersos d'una manera no contigua al llarg de la partició sencera. També podriem trobar múltiples 

versions del mateix fitxer emmagatzemat en la partició, i podriem tenir dificultats per determinar quin 
fragment compromet la versió més recent del fitxer. Per tan!, en les següents seccions es par1ar8 d'una 
aproximació més cientlfica per recuperar fitxers previament esborrats utilitzant debugfs sobre sistemes de 
fitxers EXT2; en la última secció també es trac1ar8 la recuperació sobre sistemes de fitxers EXT3. No 

obstant aixo, quan manca coneixement del contingut deIs fitxers que es vol recuperar, la complexitat de la 
recuperació probablement augmentara. 

Ús de dehygCf per tomar a enllacar un fitxer a Lqst+Found 

Debugfs és una eina molt poderosa a les mans d'un examinador forense informatic. És un depurador de 
fitxers interactiu utilitzat per examinar i per canviar l'estat del sistema de fitxers EXT2. Actua1ment 
proporciona bons promitjos per recuperar fitxers en medis que utilitzen el sistema de fitxers EXT2. 

En aquest primer exemple de recuperació d'un fitxer utilitzant debugfs, es recupera un fitxer de 
82 bytes anomenat "goner". Es recupera aquest fitxer petit accedint a l'inode del fitxer, i canviant el 
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compte d'enlla~ de zero (marcat per esborrar) a 1. També es canvia la data d'esborrat en l'inode, de 
"goner" a "O", Després de tomar a enlla~ el fitxer, s'ba d'executar l'eina de comprovació del sistema de 
fitxers (e2j,ek o fsek) per mapejar el fitxer reenlla~at a "Iost+found", Aixi no és com es recupera fitxers, 
pero proporciona una visió a que passa quan un fitxer és esborrat en el sistema de fitxers EXT2, i quins 
reptes bauriem d'esperar quan intentem recuperar fitxers grans, Primer, es veura el fitxer que s'esborranl 
amb la comanda ''rm''. utilitzant la extensi6 "~i" per vcme el seu número d'inode. 

[root'loc.~bost .. id1' 1. wll ~ 
15 ... nr-r--r-- 1 root root 
lroot.lloc41hofl. .. i4]. la .... 

%1111 ~..,. ~qCllttZ"? Y 

[x:ootllocalbo.t .-.14)' ~ -al- paez-
1. I 'JODer J Ro .ucb f,illl or db.cto~ 

Després s 'invoca la comanda debugf." accedint al dispositiu /dev/hdb2 en mode només lectura. 

[<0 ••• 1 __ • _ldl. __ 1_1_ 
dalNgb 1.27 (B-lIIlr-200.2" 

S'utilitza la comanda "/sde" per mstar els inodes que tenen un compte d'enlla~ de zero. Es pot 
veure que l'inode pel fitxer "goner", 15, és par! d'aquesta msta, aVd com un fitxer esborrat mesos abans a 
I'inode 1114114. 

debuQ'fa I 1"'1 
lDOl!.. o.nar lIodII- Sbo B10Qk:e TU. a.letad 
111.fo1U o 1006404 54' 1/ 1 'lb¡ Apr 10 00126.01 .2003 
U o 100"' 82 1/ 1 ...... .Jwl' 22.II'.IM 208! 
2 dala~ inoaa. fowKl. 

En aquest pun!, se sur! de debugfs i es toma a executar-lo, aquesta vegada amb la opció "-w" 
perque aixI es pugui escriure a I'inode número 15 i modificar el seu compte d'enll~ i la seva data 
d' esborrat. 

c1ebwO'~.1 "1*1~ 
[%OOtU.C4Olbolo. aridJl __ -w I_~. 

~f. 1.27 (I-Mar·2002) 

Utilitzant la comanda "mi" (modify ¡node) i especificant el número d'inode 15, es pot ara editar 
els camps de l'inode pel que es vulgui. Per mantenir els mateixos camps, simplernent prémer "Enter". Per 
canviar la hora d'csborrat i el compte d'enlla~, simplement escriure els valors que es vulguin canviar al 
camp d'inode i prémer "Enter". Es pot veure sota que s'ba canviat "Deletion time" a "0", i "Link. count" a 
"l". 

65 



~. 
_'\ln 

...... z~ 
~ 

~_ ~Hu ~hii 
_f~ .• 

_·tiJmo --_. _.-
IIltt~'= 
_tuu 

:r.i.:i • .,1 
B1Q1t. ._ ... 01_ 
~_. 

~........, 

.~d; .. 
Du-t B10GIt lO 
D.tr4tCt BloCk/tl 
Di_n~ .. 
D~_ 110<:l(U 

~ .. t 1lociI<" i:iuct 'i1ocI<,. 
1li.-.,·.lbeJt ... 
~.BlOiiIIi~, 
1li."....,110C1k .. 
~ .. tlll.OClk.1Il 

Du-t 1Il0Clk no 
nis:eet: tioc::k- ~l 

_=~:i=' 'fr~~:!>idia.t. 1Il';';¡' 
_.q¡!t 

Capítol 3. Metodologla I tecnlques d'investlgacló 
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t .... l 
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f~í 
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10' 
"°1 
IOl 
m 
'él ¡o. 
'01 ¡.¡ 
(~l 

l-¡ 
JO{ 
la¡; 
fO¡ 
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Després de sortir de delmgf.., simplement executar "e2fSck" sobre el dispositiu /dev/hdb2 on 
residia el fitxer "goner". Durant la execució de e2¡'.ek ens demanara si volem fixar els comptes d'inode 
incorrectes, comptes de blocs incorrectes, o qualsevol altre problema del sistema de fitxer. Simplement 
respondre "yes" o prémer y quan ho demani, i el fitxer "goner" estanl mapejat a "lost+found" de 
/dev/hdb2. Aquesta no és la millor manera per recuperar fitxers, pero ens ha permes introduir-nos a 
l'estructura d'un inode utilitzant la comanda "mi". 

Ús de debugfs per recuoem fitxers previament esborrats de contingut desconegut 

El segOenl procediment és com es realitza una recuperació -en terme forense- de fitxers d'una partició 
EXT2. Per tal de demoslrar les capacitats de debugfs, en el següent altre exemple s'ha creat deu fitxers en 
el sistema de fitxers original, que van des de I KByte a 2 GBytes de mida. Despres de crear els fitxers 
amb continguts coneguts, s'esborren els deu fitxers amb la comanda nn. El segUent extracte iHuslra les 
accions preses en el disc dur original. 
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[roottlocalho.t unael.~j •. 1. 
total 2050516 
c2rVXr-xr"'lI: 2 z;oot rOOt 
4rWXr-xr-x 7 root root 
-rw-r--r-- 1 roce r~t 

-rw-r--r-- 1 root ~oot 

-rw-r .... r-- 1 roce .,oot 
-rw-r--r ... - lroot root 
-rv-r--r-- 1 root root 
-:rv-r- ... r-- ~ root rQot-

-rv-r--r-- 1 root r<lOt 
":l'V-r--r-- 1roct :rGOt 
-rv ... r ...... r-- 1 root root 

·.1 
4096 Jun 10 02.,~ . 
4096 Jun 10 00135 •• 

20"4141" Jun 10 02,'5 a.2 
1024 Jun 10 02:46 k.l 

12288 Jun 10 O •• " k.U 
2048 Jun 10 02":4' )[.2 

2lS76 Jun 10 02.44 k.24 

40'6 Jun 10 02,4' k.4 

73728 Jun 10 02 ,&6 k.72 
n,a Jun 10 1>2", k.8 

81920 Jun 10 02." k.80 
....,."r.-r-· 1 root r,oot 8~'U Jun 10 02,4ók. Sl 
(roouloealho8t UDdel.etej.' Z'II ",1: k. * 
IrootUOCalboat _letal_ "" 11.3 
ra: re.ove 'g.2~1 y 
(root91ocalbOSt _letel. 1. -el 
total 8 
4Ewxr-xr-x r,oot 
c2tWXr-xr-x , '.J'OOt ·r-oot 
¡roota~ UIIdelete¡1 _t 4096 Jun 10 03 '16 

4096 Jun 10 00'3' 

Dones aquí ho tenim. S'ba creat deu fitxers en un sistema de filxers EXT2, tots de diferents 
mides, i s 'han eshorrat del disc duro Després s 'agara el disc dur original i es connecta a una estació de 
treball forense per tal de comenl'M el procediment de recuperació. En l' extracte de comandes de sota, la 
partició que alberga els deus filxers és el dispositiu /dev/hdb2, i el nostre medi d'emmagatzematge esta 
muntat en "/mntlstorage", on s'intentanl col'locar qualsevol filxer que es recuperi. S'entra a debugfs en 
mode només lectura, amb el dispositiu /dev/hdb2 escollit com a objectiu. 

(root81ooe1boat ~rlllt 4OI>Ugb I .... ~ _fa 1.~7 18-Kar-4002) 

Es msta els inodes amb un compte d'enIll11' de zero utilitzant la comanda I .. del, i hauriem 
d' observar que tots els deus fitxers esborrats recentment són mostrats a la sortida. 

4ebugrs: ,_, 
InoOe OImer - 8iza Blocks '1'1.. de-l.tec2 
134~491 O 1006" 10201 1i 1 !Ue Jun 10 03:15:57 2003 
13U49~ O 100i'. ~O&l 11 1 TUs ~ 10 03;15:57 ~OOl 
13.34.93 (110"'4 122'- '1 1 Tué Job 10 03:15157 2003 
134~49' O 1IÍoa, 409_ 1./ 1 'lUe Jlm 10 03,15,51 2003 
134~495 O 100"' ,24576 .6/ ~. 'lUe o7JII> U ~H5,57 2003 . . 
1343496 0100"' 8192 41 2 TUe Jlm 10 03,15,5' 3003 
UU.,' O lOO," 73'28 191 11 Tu. ~ 10 03:15;57 2003 
1343498 O 100444 11120 211 21 'lUe Jun 10 03.15,57 2003 
U4~Ut O ioo ... '2'" 221 22 TU. Jun 10 03:15:57 2003 
U43490 O 100444 20971141 .. 512S66/5pU.TUe Jun 10 03,16,09 2003 
10 4aleted iDoae8 foun4. 

L1avors s'utilitza la comanda "dump" per bolear el filxer referenciat per tres inodes diferents. 
Particularment, es recupera el fitxer de 12 kilobytes, el filxer de 81 kilobytes, i també es recupera amb 
exit el filxer de 2 gigabytes. 
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debuclfe, 4úIv <1US<l.b~ ;te.f:./~-'~!ri,~, 
débuQte: 4uIIp <1M".-b- ¡wi.ti_t&repf*-Ieay • ..;i:..t. 
_ra, ..... d~b,""",,~./r ... o .. iI.IMllIf,a 
~., q 
[roo~locali>oat. cl:IIiII'I'.rUlt,.1~ ~ .....,.~ 
totU30U36O 
dnnrr-xr-x :1 -root 
cJ:nIXr-Xl"-X ,-
-rwJa',..xr-x. 1 root 
-Zft'¡<-,......" ~.~.~ 
-rwxr"'xr-x lÍ'OOt 

.rOOt 
~,#' .-
~t 
roOt 

609;.imo !Ó 113.<2' , 
.f~,'.II!!I .1~1».~C' ',' 

lWt'lú4"m.1tm.1o.n¡Z¡¡ ,.3 
l;lI2"~ ~ ~,~.~k,.p 
~."'" Uj)~,:¡1·1t.81 

Resulta que tots els tres fitxers bolcats a "/mntlstorage/recovered" SÓD de fet duplicacions 

exacles deIs fitxers originals. Després de nombrosos reinicis, aquesta técnica de recuperació seguinl 

funcionant; sempre i quan el medi original no es munti per escrlptura, es podri recuperar aquests fitxers. 

Recuperació de filxers en EXT3 

El sistema de fitxers EXT3 té un joumal o diari de registre que registra les actualltzacions de les 

metadades del sistema abaos de que es produeixi la actualització. En cas d'una caiguda del sistema, el 

sistema operatiu llegeix deljournal i podri tornar a processar o desfer les transaccions registrades perqué 

la recuperació sigui moIt més nlpida que examinar cada estructura de meladades, que era l'antic i 

lentlssim mecanisme. Les estructures de metadades inclouen les entrades de directori que emmagatzemen 

noma de fitxers, i inodes que emmagatzemen les metadades del fitxer. El journal conté el bloc sencer que 

esa senl actualitzat , no només el valor que esa canviant. Quan es crea un nou fitxer, eljournal hauria de 

contenir la versió actualitzada deis blocs que contenen la entrada del directori i l'inode. 

Amb EXT3, hi ha un pas addicional en el procés d'esborrat que fa que la recuperació sigui més 
dificil: quan els blocs de dades són desassignats, la mida del fitxer i les adreces deis blocs de l'inode són 

netejats; per tanl ja no es poI determinar on es trobava el contingut del fitxer. Es pot veure la relació entre 
la entrada de directori, l'inode i els blocs d'un fitxer desassignat en la segUent figura. 

{IMG J.2-7} Est ...... /'......,_. EXTJ 

En aquest tipus de sistema de fitxers tenirn dues aproximacions per la recuperació de fitxers. La 
primera aproximació utilitza el tlpus de fitxer esborrat i la segona aproxirnació utilitza les dades del 

journal. [lO] 

El primer pas per ambdueslécniques es determinar l'adrC\'a de l'inode del fitxer eshorrat. Aixó 

pot ser determinat utilitzanl dehugfs o The Sleu/h Kit (TSK). Continuem utilitzant dehugf.' ja que aquesta 
eina esta inelosa en la majoría de distribucions Linux. 
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Aixl dones, en el segOent exemple s'inicia debugf.. sobre el dispositiu objectiu i seguidament 
s'utilitza la comanda cd per canviar al directori del fitxer esborraL 

ti .q;:1t /<Iev¡'_S 

~,1.¡·3,7 J"~",_~Z.~.1 
~: ,Qil.J.,~J¡~ 

La comanda "Is -<\" mstanl els fitxers as&ignats i esborrats del directorio Recordar que la 
estructura d'entrada de directori ernmagatzema el nom i inode deis fitxers, i aquest mstat ens donara 
ambdós valors ja que cap és eliminat durant el procés d'esborrat. Els fitxers esborrats tindran la seva 
a~a d'inode delimitat per U<" i ''>'', 

4~~64 (16) .bashrc 

C-l 

El fitxer que s'estA intentant recuperar és /home/carrjer/oop.'i.dat i podero veure'l previament 
associat a l'inode 415926. El "(28)" indica la longitud de la estructura d'entrada de directorio 

Recuperació basada en el tipu.. de fltxer 

Aquesta és la técnica de recuperació que també és comentada en seccions anteriors, el qual utilitza les 
signatures deis fitxers esborrats. Podríem executar lDla eina com foremost en un sistema de fitxers 
complet, pero acabariem probablement amb masses fitxers, incloent a1guns ja as&ignats. Sera prefenble 
executar-ho sobre el menor nombre de dades com sigui possible. La primera maneta en que podem 
restringir la mida de les dades és examinar només els grups de blocs on el fitxer estava ubicat. 

Recordar que els inodes i els blocs d'un fitxer estan associats a un mateix grup de blocs, si hi ha 
espai. En aquest cas, se sap quin inode utilitzava el fitxer i per tant podem examinar només els blocs del 
mateix grupo La comanda imap en debugf.' ens indicara a quins grups de blocs pertany un inode. 

La sortida de la comanda ¡, .. tat en TSK ens dira també el segUent: 

* f .. "tllt Idev/bdaS 
I.l 
Group:as: 
¡""de ~: 4ÍleeOl - .51St. 
Block ~: 'I!lUrio -',5:196~ 

A continuació, es necessita detenninar els blocs que estan en el grup de blocs del fitxer esborraL 
Es poden veure en la sortida de la comanda ¡, .. tat mostrat anterlorment, pero si s 'utilitzés debugf." es 
necessitarla calcular el rango La comanda .,tat .. ens dona el nombre de blocs en cada grupo 

ddugj",."". 
t"l 
Bloca .... r.~up' 32'168 
1-1 
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Donat que estem buscan! en el grup de blocs 25, el rang de bloc. va de. de 819200 (25*32768) 

fins el 851967 (26*32768). Si ens centrem només en aquests blocs, estarem miran! en 128Mb en lloc de 
en el sistema de fit,..rs complet. Encara aOO, si no podem trobar el fitxer en aquests bloc., necessitarem 

mirar en tot el sistema de titxers. 

El segUent pas per reduir les dades a anaJitzar és extreure els bloc. no assignats del sistema de 
fitxers ja que aquí és on estará el fitxer esborrat. Debugfs no permet actualment extreure I'espsi no 
assignat de només un grup de blocs especlfic, per tan! s'haura d'utiJitzar I'eina dls de TSK. 

# di. Idev/lolaS BUlZOÓ.,8'hen > t_tlW1MlÍI.o<;._ 

La comanda anterior guardanl eh blocs no assignats en el grup de blocs 25 en un fitxer anomcnat 

Imntlunalloc.dat. Assegurar-se que aquest fitxer estiguí en un sistema de fitxers diferent ja que d'altre 

mode podria acabar sobreescrivint el fitxer csborrat. 

Ara es pot executar la eina foremost sobre les dades no assignadcs. Com ja s'havia comentat 

anteriorment. foremost pot recuperar només tipus de fitxers pels que s 'hagi configurat. Si foremost no té 

la signatura de ca(l\'a1era pel tipus del fitxer eshorrat, s'haura d'exarninar a1guns fitxers semblants i 

personalitzar el fitxer de configuració. Podem executar-Io de la segUenI forma: 

# rore.ost -d -1 Imnt/unalloc.dat -o Imne/outputl 

La opció -d intentara detectar quíos blocs són indirectes i no els incloura en el fitxer final. El 

directori Imntloutput contindra eh fitxers que hagin pogut ser recuperats. Si el nostre fitxer no esta aquí, 
es pot expandir la cerca a Iots els blocs no assignats en el sistema de fitxers en comptes de només a1s 
blocs del grupo 

Recuperació basada en journal 

El segon métode per tractar de recuperar fitxers és utilitzar eljournal. Ja s'ha vist que les actualitzacions 

d'inode. es guarden primer en el joumal, pero el concepte important és que el bloc sencer en el que 

I'inode esta ubicat és guardat en eljournal. Per tant, quan un inode és actualitzat, eljournal contindn\ 

cOpies d'a1tres inodes emmagatzcmats en el mateix bloc. Versions anteriors de I'inode del fitxer esborrat 
poden existir en eljournal perque un a1tre fitxer fos actualitzat abans de I'eshorrat. 

La manera més ficil de buscar versions anteriors de I'inode és utilitzant la comaoda "Iogdomp
i" en debugfs. 

En aquest cas, podern trobar una cópia previa de I'inode, i eh blocs del cootingut del fitxer estan 

IIistats en I'última Iinia. L'última Iinia mostra que el primer bloc del fitxer és 843274 i els segnents 12 
blocs en el sistema de fitxers són els segUenIs 12 blocs del fitxer. 
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El fitxer és gran i necessita un bloc indirecte, que esta localitzat en el bloc 843286. Fins aquí, tots 
els blocs són consecutius i no havia fragmentació. El bloc 843286 conté la resta d'adreces de blocs, aixl 

que es podría buscar en una versió anterior per descobrir on esta ubicat la resta del fitxer. Podern veure si 
hi ha una cópia en eljoumal utilitzant "Iogdump -b". 

debug1.: lOgdump -b 843286 -c 

Desafortunadamen!, no s 'ha trobat una copia del bloc que conté la IIista original de punters de 
bloc, aixl que si volern recuperar el fitxer s'hauril d'assumir que la resta del contingut del fitxer esta 

guardat en el bloc 843287 i seg!lents. Una aproximació més avan\1llda podría també considerar quins 
blocs estan actualment assignats i saltar-los. Les dades poden ser extretes amb eines com dd o Linux Disk 
editor. Eljoumal pet ser consultat també amb les einesjL, ijeat de TSK. 

3.2.3.4. Preparadó d 'una unitat per cerques de cadenes 

Són molts els reptes diferents quan es realitza un an8Iisi fOrense en un disc duro Potser el repte més comú 
és que hi ha moltes dades per examinar en cada disc dur, especialtnent si la capacitat de les unitats estan 
normaltnent per sobre deis 100GB. Per tan!, reduir la quantitat de dades que necessitem examinar durant 
l'anaJisi és critico Un a1tre repte és com examinar les quantitats enormes d'espais no assignades o espais 
residuals. Sense cap semblan\1ll a un fitxer, estem a punt de "fullejar" manualment a través de 90GB 
d'espai no assignat en un disc dur esperant descobrir evidéncies decisives? En aquests casos hem de 
seguir a1guns consells i realitzar les cerques amb la finalitat de minimitzar els nostres mals de cap, 
minimitzant les dades que necessitem examinar cW'Osament. Tanmateix, per tal d'una adequada cerca de 
cadena en el medi, s 'ha de superar els segOents reptes: 

• Nombrosos formats de fitxers propietaris promouen complexitat addicional quan s'intenta 
realitzar cerques de cadenes sobre continguts del disc duro Fitxers tals com ".pst" i ".ost" de 
Outlook, ".dbx" de Outlook Express, fitxers de Registre de Windows, fitxers de log 
d'esdeveniments de Windows, fitxers d'historial de navegador, i molts a1tres fitxers requereixen 
eines especials per I'analisi forense apropiat. 

• Nombrosos formats de fitxers comprimits fan que cerques tradicionals de cadenes siguin 
inefica~os. Fitxers comprimits tals com .tgz, .rar, .jar .Z, .gz •. zip, .arj •. lzh. fitxers empaquetats. i 
arxius auto extraibles frustren les utilitats de cerques tradicionals de cadenes. 

• Fitxers xifrats o fitxers protegits amb contrasenyes no poden ser analitzats tíns que siguin 
desxifrats. 

Per tan!, abans de poder portar cerques de cadenes efical"'s i completes s'ha de: 

• Identificar tots els fitxers comprimits i descomprimir-los. 

• Identificar tots els fitxers xifrats i desxifrar-Ios. 

• Identificar tots els fitxers comprimits en magatzems de correus i descomprimir.los. 

Linux, amb la seva potent capacitat de seripting, és una plataforma fantastica per identificar tots els 
fitxers comprimits amb la finalitat de descomprimir-los. La segOent Iinia de comanda, quan és execulada 
en el directori actual, identifican!. tots els fitxers normals (excloent enllal"'s durs, enIIayos simbólics, 
dispositius, pipes, sockets, i altres fitxers especials) en el directori i subdirectoris actuals i executara el 
shell.,cript "unfubar.sh" sobre cada fitxer. 
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find . -type t -exee . /UntUbar. 8b () \; 

El shell.'icript "unfubar.sh", en aquest cas, simplement identifica tots els ".tar", ".tgz", i ·'.Z", i 
els descomprimeix en un nou directorio Processara recUBivament cada fitxer per .. segurar que també 
descomprimeix filxers comprimits que estaven incrustats dintre deis filxers comprimits. Aquests tipus de 
scripts són molt útils en la realització d'aru\lisi forense, i també aquells scripts semblants per filxers zip, 
rar, jar, i arj. S'afegeix a la complexitat del script aquells casos en que la unitat que s'estll analitzant 
incrusta diferents tipus de filxers comprimits dins el mateix filxer comprimit. Es probable trobar 
situacions on diversos filxers rar estan incrustats dins de fitxers comprimits gzip. 

ReaHaacló de cerques de cadeaes 

Després d'eslar segUB que les cerques de cadenes seran exhaustives, descomprimint fitxers i desxifrant 
tot el que es pugui, és hora d'escollir el criteri de cerca de cadena saviament i c0tnell\'ar la cerca. S'ha 
d' escollir les paraules exactes que proporcionin resultats útils (de nou, saber la totalitat de circumstancies 
és critic). Per exemple, si s'estll investigant a un empleat que estll suposadament estafant diners a través 
vals de despeses o xecs, i la cerca sobre la seva unitat de 40GB produeix 20GB de resultats amb el nostre 
criteri de cerca de cadena, o bé tenim una quantitat increlble d'informació per utilitzar contra el súbdit o 
bé la nostre cerca de cadena necessita tenir un nou criterio La suposició és que la nostra cerca de cadena 
no minimitzava adequadarnent l'enfocament de la investigació. En aquesta secció, es presenten algunes 
aplicacions de cerca de paraules clau, a través de productes i comandes existents--grep i Áutopsy. 
Existeixen també programes comercials espeelfics, tals com dtsearch, per portar a terme cerques de 
cadenes. 

Realització de cerques de cadene.¡; amb Grep 

L'eina Unix estandard "grep" és una de les eines forenses més útils en el nostre arsenal. Donat que 
dtsearch no s'ex.ecuta sobre Unix, ni tampoc EnCase, "grep" resulta ser r.ma alternativa potent, molt 
eficient, i gratult quan es treballa en un entom Unix. Si es vol buscar sobre un disc dur o partició per una 
cadena especifica, s'utilitzariala segllent linio de comanda (utilitzant GNU grep): 

grep -a -820 -AJO -1'65123- l<lev/hetal > etrinQ".aearch.resu.ltB 

La linia de comanda de dalt cerca sobre la primera partició del dispositiu ldev/hda, buscant la 
cadena "1765123". La opció -a diu ala comanda grep processar el filxer binari (dispositiu) com si fos un 
tilxer de texto El "·B20" mostra 20 Ilnies del text d'abans de la cadena que es busca, i el "·A20" denota 
que s'estll capturant 20 linies després de la cadena que es busca. El ">" redirigeix la sortida de la 
comanda "grep" en un titxer anemenat "string.search.results", el qua! pot ser examinat per a evidéncies. 
Norma1ment es crea un titxer que contingui tots els criteris de cerca de cadenes, i utilitzar "grep" amb la 
opció "-f', com es mostra a continuaCÍó. 

qrep -a -1 -85 -A5 -t <1nputt11e> ,4ev/h~ > atr1Dq.aearcb2.results 

La opció "-¡" diu a la comanda grep ignorar casos, el qua! és molt important. La comanda grep 
distingeix entre majúscules i minúscules, i probablement es voldri. ignorar casos quan es realitzi cerques 
de codenes. 
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Realització de cerques de cadenes utilitzant TSK i Autopsy 

També es pot utilitzar Autopsy per realitzar cerques de cadenes, tal com es moslra en la següent figura. 
En aquest e"emple, Autopsy ha trobat dues ocurrencies d'alguna de les cadenes corresponents a les 
inicials deis dotze mesos de l'any (jan, feb, mar, ... ). 

UI wr1t l", _ 

tes t ...... ... 
f,n etII" ....... . 

¡;;' COi.P_ ¡¡.;.' ........ __ a.-. 

¡;;' b~~;";"¡' oi'" ::.a ~ ::~~ ~ ,1rM atea GIl ••• (:0 

~ .'1e. 0:1 f ••• 

:::: ,¡::: :::: : ::: 
¡i.; . ¡ü ;:iioi .. ;; , .... 1,.., ,1_ tlI.., .1. _.t.o. O.~ , •• 

:.~; 1~ m .1:" 
_, 1 .......... 1._ 

lIMG 3.2-11 C.,.. tk _ _ A.top:ry 

3.2.4. Investigació de sistemes Unix 

El sistema operatiu Unix és poten!, fleXIble, i e"tremadamenl funcional. La funcionalitat que el fa tan útil 
també fa que sigui un repte protegir.lo i investigar·lo. Aquest tema resumei" les caracteristiques deis 
sistemes operatius Uni" que són probablement de més ajuda per l'investigador per determinar el qui, que, 
quan, on, i com d'una incidencia. En aquest punt de la investigació, se supo" que s 'ha realitzat una 
resposta inicial, com el descrit en el tema "RecoHecció en viu de sistemes Unix". S'utilitzara les dades 

recollides durant la resposta inicial pels passos d'investigació coberts en aquest tema [9]. 

T enir en compte que aquest tema no pot cobrir cada incident Uni" possible. Les habilitats de 
raonament critic i una comprensió fonamental de la funcionalitat de Unix s6n necessaris per una resposta 

efectiva exacta. 

3.2.4.1. Una visió general deis passos en una investigacló Unix 

Abans de poder investigar un sistema Unix, es necessitani muntar una estació de treball forense i carregar 
la irnatge, tal i com es descrlu en el tema anterior, ''Técniques d'amllisi de dades". També necessitarem 
una comprensió del qué e,,"clament estem mirant-la disposició del sistema de fiuers, taula de 
particions. etc. 
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Una vegada preparats per comen~ar investigar el sistema Unix, les segilents accions proporcionen la 
majoria de les maneres possibles per identificar evidencies rellevants: 

• Examinació de tots els loga pertinents 

• Realització de cerques de paraules clau 

• Examinació de fitxers rellevants 

• Identificació de comptes d'usuaris o grups no autoritzats 

• Identificació de processos maliciosos 

• Comprovació de punts d'acees no autoritzats 

• Anilisi de relacions de confian~a 

• Compro vació de roolkila de móduls de Kernel 

Aquests passos no estan llistats cronoli>gicament o en ordre d'itnpOl1incia. És possible que no es 
necessiti prendre tots els passos per cada incidencia. La aproximació deptln de 1 'incident especlfic i els 
objectius de la resposta. 

Mentre es porta la investigació, ser conscients que, en cas de compromls de rool, pot passar 
qualsevol cosa. Un atacant amb acees de rool a un sistema pot modificar quasi qualsevol cosa en el 
sistema operatiu, incloent les evidencies que estem examinan!. Per exernple, quan un fitxer de log no 
conté una entrada que corrobora un altre evidencia, tenir en compte que un atacant amb acees de rool pot 
haver esborrat I'entrada del filxer de log. A la inversa, si el sistema vlctima conté evidencia d'una intrusió 
amb exit d'una adre~ font IP concreta, és possible que un atacan! amb acees de rool hagi coHocat 
aquesta evidencia. 

3.2.4.2. Examinació de logs pertinents 

Els sistemes operatius tenen una varietat de filxers de log que poden donar pistes importants durant la 
resposta a l' incidencia. No només són les activitats del sistema tals com sessions, arrancada, i apagada, 
sinó que també esdeveniments associats amb els serveis de xarxa de Unix. La majoria de fitxers de log 
estan ubicats en un directori comú, normalment /var/log. No obstant aixi>, algunes variants de Unix 
utilitzaran un directori alternatiu, com luarladm o /varladm. Alguns loga estan localitzats en ubicacions no 
intuitives, com lelc. En cas de dubte, consultar la documentació especifica del sistema operatiu. Podem 
trobar log .. pertinents en un servidor de xarxa o dispositiu de seguretat, tals com un tallafocs o un IDS. 

Enreglstraments en xarxa 

Probablement la capacitat de d'enregistrament més útil a Unix és el filxer ayslog (ayslem log). Aquest log 
captura esdeveniment de programes i subsistemes dintre de Unix. Les activitats de ayslog SÓD controlats a 
través del fitxer de configuració de ayslog, norma1ment lelclsyslog.conf Un daemon ayslog, ayslogd, corre 
en el sistema per enregistrar mlssatges. Syslog també orereix la capacitat d'enregistrar mlssatges 

remotarnent, a través d'una xarxa. En conjunt, la capacitat d'enregistrament proporcionada per ayslog és 
extremadament potent i flexible. En la majoria de variants de Unix, ayslog enregistra a una combinació de 
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fitxers en el directori de log per defecte. pero els log .. més útils són norma1ment els fitxers me .... ages. 
secure i syslog. 

El fitxer de configuració de .. yslog controla quins tipus de missatges són enviats als diferents logs. 
Cada linia de 1 fitxer de configuració conté tres camps: 

• El camp facilitat denota el subsistema que ha produIt el fitxer de log. Per exernple • . ,endmaU 
enregistra amb la facilitat maU. Els tipus de facilitat són auth. authpriv. cron. daemon. kem. lpr. 
maH, mark, news. syslog, user. uucp i loca/O-7. 

• El camp prioritat indica la severitat del log. Hi ha vuit nivells de prioritat: debug, in/o, notice. 
warning, e". erit, alerto i emerg. 

• El camp aceió especifica com s'enregistranl ellog. La acció podria ser el nom d'un fitxer de log 
o també l'adrel'8 IP d'un servidor remot de logs. 

La segUent linia correspon al fitxer .. yslog.con! d'un sistema Solaris 2.7: 

!var/adm/meesages 

Aquesta entrada de configuració mostra quatre entrades de facilitatlprioritat, totes enregistrant-se 
al fitxer !var/admlmes .. ages. El ·.err davanter denota que cada facilitat amb un nivell de prioritat de err o 
superior. L 'entrada maU.crit denota que qualsevol facilitat mail de prioritat critical o superior és 

enregistrat. El camp acció en aquest exemple especifica que 10ts els missatges syslog que coincideixen 
amb el criteri de facilitatlprioritat mostrat seran enregistrats al fitxer /var/admlmessages. 

La segUent entrada és del fitxer /var/log/syslog d'un sistema Solaris. Aquesta entrada podria 
estar en el fitxer !var/loglmaillog o !var/adm/messages en algunes variants de Linux. 

Apr U U,.O,4~ ~rl.-""'UI!i85?1' OMOS'5.7, X1IJ. ... t=eh~rcpt. 
argt..,..,...tlwr ... _, r<tl_ U9. 13S',,, . 1nJ. ra'l""t=5s0 
<~_e.eGU> ... l"U."y1Do ~ed 

Aquesta entrada mostra que algú ha intentat retransmetre correu sobre el sistema infonna.tic 
pearl a través del servei de .. endmaU (PID 5857). pero el intent de rettansmissió va ser refusal 

Logs de servidor Syslog remot 

Els fitxers de log generats localment pel daemon .. y .. log són fitxers de text que són norrnalment de lectura 
per tolhom peró d'escriptura només per root. Aixó significa que qualsevol atacant que hagi obtingut aceés 
a nivell d'administrador pot filcilment modificar els fitxers de log de syslog--eliminant entrades 
seleccionad~ modificant entrades seleccionades, o afegint entrades enganyoses. Aquestes modificacions 
són pnlcticament impossibles de detectar. Si es sospita que un atacant ha obtingut accés a nivell de root al 
sistema on s'emmagatzemen els log.~, no s'ha de refiar deis logs. La única manera per dir amb certesa si 
un atacant ha modificat els fitxers de log és realitzar enregistraments a un servidor syslog remot segur. 

És altament recomanat l'ús d'un servidor sy .. log remo!. El camp d'acció del fitxer syslog.con! 
hauria de contenir la cadena "@remote_hosf'. on remote_host és l'adrel'8 IP del servidor syslog remoto 
Tots els host .. haurien d'enregistrar al mateix servidor .. yslog. 

En el cas de que un sistema hagi estat compromos i els fitxers de log hagin estat manipulats. o si 
l'atacant ha esborrat el fitxer de log seneer. hauria d'existir una cópia anterior en el servidor syslog remoto 

7S 



Capitol 3. Metodologla I tecnlques d'lnvestlgacló 

Per descamptat, l'atacant podria haver afegit entrades mises al servidor syslog remot, pero I'atacant no 
pot editar o esborrar entrades seose haver compromes previament el servidor remot. Per aquesta raó, el 

servidor syslog remot ha de ser un hos/ segur amb accés mlnim, preferiblement només consola O shell 
segur (ssh), el qual també aprofita de sistema d'enregiatrament. Els comptes i contrasenyes del servidor 
haurien de ser únics, per evitar accés basat en el compromls de contrasenyes d'altres sistemes. 

Enregi.,tramen/., de Wrappers TCP 

A més de totes les aplicacions que aprofiten la capacitat d'enregistrament del sistema, un altre programa 
extremadament valuós que utilitza syslog és el Wrapper TCP. El Wrapper TCP és un control d'accés 
basat en hos/ per serveis TCP i UDP. Qualsevol intent de connexió als serveis utilitzats mlgan9ant 
Wrappers son regiatrats a través de syslog. 

Aqul hi ha un extracte del fitxer /var/log/messages d'un sistema Red Hat Linux: 

~ ~3 23.11.45 vl.ctbo'·ñljcsl.tali181.' JIóoor ~~ .. 
JDC[.;xxx ...... 

Observar que la entrada de log proporciona molta informació valuosa: la hora i data del intent 

d'inici de sessió, el nom del host (vie/im), el servei (sshd), el compte (roo/), i l'adr09a IP del sistema que 
ha intentat iniciar sessi6. 

Aqul hi ha un altre exemple que mostra com s 'enregistra una connexió amb exit a un servei: 

Apr 2620.36.59 vlctia 1D.tttp(l(SUJ • .-ot fr_ 10.10.10.10 

Aquesta entrada mostra que el hos/IO.IO.IO.IO es va connectar al servidor TFfP de vie/im el 26 
d'abril. La correlació de connexions i temps d'accés a fitxers pot ser una de les tecniques més potents de 
I'investigador. Es parlara de com trobar fitxers amb mares de temps importants mes endavant, en la 
secci6 "Examinació de fitxers rellevants" d'aquest tema. 

Altres logs de xarxa 

A més de syslog, els sistemes Unix poden mantenir altres log., d'activitat de xarxa. Aquests logs són 

principalment especlfics a serveis, tals com els fitxero de log per servidors web. En cas de dubte, 
consultar la documentació del servei (aplicació) per informació específica. 

Un exemple de logs d'activitat de xarxa és el fitxer xferlog del daemon FfP de la Universitat de 

Washington. Qualsevol transferéncia de fitxer és enregistrat amb informació útil: 

'ftIU ~'10 .U>l?OOS lOO, "J'tf.t.'t.'1· ·.S-)lI3'1'IO~ít:billt4;#V1> _ o " _8 rip o "e 

Aquesta entrada de log proporciona la seguent informació: 

• La hora i data en que ha ocorregut la transferencia 

• El nombre de segons que va trigar la transferéncia (1) 

• El host remot (10.1.1.1) 
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• El nombre de bytes transferíts 

• El nom del fitxer transferít 

• El tipus de fitxer transferit (b de binsri) 

• Unflag d'acció especial L indica cap aceió especial) 

• La direcció de transferencia (o representa sortida; i és entrada) 

• El mode d'accés (r és per real, en contraposició a anónim o convida!) 

• L'usuari (ehris) 

• El nom del servei (ftp) 

• El metode d'autenticació (O per cap) 

• El ID de l'usuari (* indica no disponible) 

• L'estat de la transferencia (e de complet) 

Com es pot veure, el fitxer xferlog pot ser molt útil quan s 'investiga la resposta d'incidencia. Aixó és 
també cert en el cas d'altres log,' especifics de serveis. 

Enreglstramenls de /to,.' 

Unix proporciona una varietat de fitxers de lag que rastregen les operacions del hast. Alguns deIs lags 
més útils enregistren la execució de la comanda .<;u. usuaris connectats, intents d'inici de sessió, i la 
execució de tasques del eron (tasques programades). 

Lags de comanda su 

La comanda su permet a un usuari canviar a un altre ID d'usuari dw-ant Wl8 sessió. Els atacants algunes 
vegades utilitzen aquesta comanda per intentar aconseguir accés de root al sistema. Unix enregistra cada 
intent d'executar la comanda .<;u sobre el sistema. Ellog mostTa l'hora i data del intent de su, si el intent va 
tenir exit. el dispositiu terminal del quall'usuari va intentar executar "u, i el ID de l'usuari abans i després 
del intent de su. En algunes variants de Unix, s'emmagatzema un fitxer de log de su en algun deis 
directoris de log; en altres variants, els intents de su son enregistrats en el fitxer messages o syslog. Sota, 
hi ha tUl extracte de Ivar/loglmessages d'tUl sistema Red Hat Linux. 

~ ~a 1!1121¡' falcOB P~['5']1 autbant!catian railur.J ~oe.luid.500) 
-> roce for .u .ervia. 
llar 22 lhl.h32 t.alqoa J'MI.,..pwdb(961J I wt:llAnticatioa. taUur., croee(uid-500) 

llar 22 131121.29 t.alCCIID. PJIl.pwdb('62) I .u-~tiea.dca rai1ur.J ero_Iu1d-SOO) 
-> root t_or n. ."-7'1ee 

L' extracte de damunt mostra tres intents fracassats de l' usuari "crose". 
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Logs d'usuarL<: connectats 

Els fitxer utmp o wtmp és utilitzat per emmagatzeroar infonnació sobre usuaris connectats actualment al 

sistema. El fitxer de log és anomenat diferent i emmagatzema informació lIeugerament diferent, depenent 

de la variant de Unix. La informació basica emmagatzemada és el nom de l'usuari, el terminal utilitzat per 

iniciar sessió, i l'hora del inici de sessió. El fitxer és emmagatzemat en un format de dades binari, en 1I0c 

de com un fitxer de tex!. 

A pesar de que els logs de wtmp o utmp són emmagatzernats en un format binari i no poden ser 

modificat. fllcilment amb vi o editors semblants, no es pot suposar la integritat d'aquests fitxers. Molts 

programes de hacker comLm.S, com zap, poden esborrar selectivament eotrades d'aquests fitxers. 

Per consultar el fitxer de log utmp o wtmp, s'ha d'utiJitzar el programa cJient apropiat com w, 

who,finger o lasto Es necessitanl la versió especifica al sistema operatiu de la utilitat de recuperació. Aquí 

hi ha un extracte deis resultats de la execució de la comanda last per defecte: 

j"""Uer pta/U , •• 1.1. 162 IIOIi lIIijf 1 •. 20 ,Olí - 21"41 (00'&.1 
b1l1y Pta/l3 10.13.5.162 _ ~ 14, 19,20 atill logged in 
_ Pta/21 10.10.201.5 IloI1I1aY n 1h13 - lhtO 100.21) 

Tenir en compte que els logs binaris sovint contenen més informació que la que es mostra amb la 

comanda per defecte. Hi ha tantes variacions de canvis com versions hi ha de Unix. Consultar la 

documentacló del host (pagines de manual) per aprendre els pro i contra d'utilitzar les comandes amb 

fitxers d'entrada i canvis. 

Logs d'intent d';nici de sessió 

Els logs d'intents, tant els fallits com els assolits, són enregistrats per defecte en la majorla de sistemes 

Unix. Com amb els intents d'inici de sessi6 per serveis com FTP o s.fJh, els inicis de sessió de consola 
també són guardats en un deIs fitxers de lag, com el fitxer message.fJ d'un sistema Linux. 

Aqui hi ha un exemple d'intents d'inici de sessió fallits enregistrats al fitxer messages. 

Deo 10 18,58.03 viot1m logJn(7d).PAILIll LO<mI 1 P&OIf (nulll FOIl root. 
AUtllent1<:at1"" tall,.". 
Deo 11 20,.,,10 vlot~lOllJn('''I.P.\ILIIIl LO<mI·l. PIlOII IJIull) _ebrio, 
O •• r not lalOwn- to the 'I.IIK\e'Z'i.~1Do' .u6.nt1:eatíon aodUl. 

La primera entrada mostra un intent d'inici de sessió fallít per l'usuari rool. i la segona entrada 
mostra algú intentant entrar amb lID usuari inexistent. 

Logsde Cron 

Cron és una característica de Unix que pormet aJs usuaris programar tasques per execucions futures, i és 
sovint utilitzat per ataes. Totes les tasques de eran executades són enregistrade~ normalment en 
Ivar/cronllog o en el directorl d'enregistrament per defecte, en un fitxer anomenat cron. Es parlara de 
eron en més detall quan es parli sobre fitxers d'inici en la secció "Fitxers especials" de més endavant en 

aquest tema. 
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Enregistrament d'adivitat d'usuari 

Com 8mb els inicis de sessió. aItres tipus d'activitats d'usuari són enregistrats en lags de Unix. Logs de 
accounting de processos i fitxers d'historial de shell emegistren les comandes executades per usuaris. 

Lags de accounting de processos 

El accounting de processos és lUla caracteristica de Unix a través de la qual cada comanda executada per 

cada usuari és enregistrat. Aquest tipus d'enregistrament no esta activat per defecte. Si ellog acct o pacel 

no existeix en el sistema, no es podn\ utilitzar aquesta caracteristica. Si qualsevol d'aquests fitxers 
existeix, es pot utilitzar la comanda lastcomm o acctcom per examinar els continguts del fitxer. 

El fitxer de lag de accounting de processos és un titxer binario No es coneix cap cina pública 

d'atae per editar aquest fitxer. Per eliminar aquesta evidencia, els atacants necessitarien esborrar el fitxer 

de lag. Per descomptat, si l'atacant ha canviat el nom de la seva eina afirefax, llavors la informació en el 

lag de accounting de processos no seria molt útil. 

Historials de shell 

BIs usuaris amb accés interactiu a sistemes Unix tenen un shell de comandes associat, tals com el shell 
Bourne (sh), Kom (ksh), o Bourne·Again (bash). Aquests shells proporcionen la capacitat per enregistrar 

totes les comandes, amb les seves opcions de linia de comanda. Normalment, el fitxer d'historial és 

emmagatzemat coro lID fitxer ocult en el directori home de l'usuari; per tant, s'executaria la comanda 'Is

al' sobre el directori home de l'usuari per trobar aquest fitxer. El segiJent és un extracte d'un fitxer 
d'historial pel shell bash. 

(rootUUOl<YJt ..,... .1>a8ll...b18tory 
BU 

sah root.test.v1ct1a.cz 
Pina te.t.v1cttB.cz 
Ile -v -z -11 10.1.1.13& 32 

Tenir present que una de les coses que pot passar és que un atacant que hagi aconseguit accés de 

rool al sistema esborri el fitxer .bash _ hislory. Després enll"l'a el fitxer a /dev/null, fent·lo incap"l' 

d'enregistrar comandes. Si ens troben en aquesta situaci6. llavors aixó seria lDla indicaci6 de que el 

sistema ha estat comproroes. 

3.2.4.3. Realització de cerques de paraules clau 

Les cerques de paraules clau s6n una part crítica gairebé de cada investigaci6 de resposta a incidencies, 

des d'assetjament per correu electronic a casos de compromís de xarxes remotes. Les paraules clau poden 

ser un gran ventall de cadenes ASCII, incloent la contrasenya backdoor d'un atacant, un nom d'usuari, 

una adr'e\:a MAC, o una adre~a !P. Es pot portar a tenne cerques de paraules clau sobre la estructura del 

fitxer lógic o al nivell fisic. examinant el contingut d'una unitat sencera. Les investigacions a nivelllógic i 
lisic estan coberts al tema "Tecniques d'analisi de dades", el qual també cobreix algunes utilitats forense 

comunes. En les segUents seccions es concentrara en com reatitzar cerques de cadenes utilitzant utilitats 

Unix. 

79 



Capitol 3. Metodologla I tecniques d'investlgacló 

Cerques de cadeDes amb grep 

La potent i flexible comanda grep és Wl8 eina principal per cerques de cadenes. Per realitzar una cerca de 
cadena dintre d'un fitxer, utilitzar la comanda grep de la següent forma: 

[root81uclQ¡]' grap root ¡etO!pá.t.1w4 
root:x:o;o:root:/root:/bin/baah 

Observar que apareix com a sortida la\inia del fitxer pa .... wd que conté la cadena rool. El fitxer 
pa....wd és un fitxer de texl. 

Ara s 'intentara grep sobre un fitxer binario 

lt'oOtelucl<Ylf _ ftOIIlBC. laii>h/1tc""ri .. 
B1nary tlla l8l:>in¡UoOd14·...,_ 

Aquesta vegada, la cadena no apareix. En comptes, es pot veure una notificació de que un fitxer 
de tipus binari tenia Wl8 entrada coincident Si es vol veure la coincidencia, utilitzar la opció -a per 
traelar fitxers binaris: 

[rootUUol<Yl t _ -a PR<iI!Isé l8l:>intitiroDfl0 
[1110 PLAOSJ UP lItIOADqAS'l tlIIIUG LOOPIllICItPQ~nrr H!I'fII&ILI!I!S 

RIlNII'lID IIOARP _!le ~ $UVIÍ_ ~CASt IltIQIIYc 

Distintes versions de grep tenen distintes funcionalitats. Les versions GNU de grep incloses amb 
Linux són molt més completes, en quanl a caracteristiques, que aquelles que es trobaven en moltes aItres 
antigues variants de Unix. Per aconseguir els mateixos resultats en un sistema Solaris, es necessita 
utilitzar altres utilitats. taIs com strings, per primer extreure les cadenes ASCII fora del fitxer binari, com 
en aquest exemple: 

$ strinos Isbin/lfcOIlUa I are¡> HO'lRIULBRB' 
NO'l'RAILBRS 

Per realitzar cerques de més gran abast amb grep. es pot cercar recursivament sobre el sistema de 
fitxers o cercar sobre el dispositiu ero sencer. Per cercar sobre el sistema de fitxers qualsevol fitxer que 
contingui la cadena "password" en majúscula o minúscula, provar aquesta comanda: 

[rootllUCJcy)t grep -r -1 pa •• word I 

Si el sistema utilitza una versió sntiga de grep que no suporta el llistat de directoris, s'ba 
d'utilitzar la segUent combinació de comandes per aconseguir el mateix efecte: 

$ tin4 I -print I nra. are¡> -1 pUsvord 

Suposar que es vol descobrir si la cadena existeix enlloc, encara si el fitxer ba estat esborral 
recentment Observar en el següent exemple que s'ba eresl un fitxer que conté la cadena "InCiDeNI" i 
llavors s'ha esbolTat el fibter. En comptes de buscar la cadena dintre d'un directori o sistema de fitxers 
concret, es realitza lUla cerca sobre el dispositiu cro sencer. 

(~'lU<:kYl. cat tuttla 
InC1DeHt 
[root.luol<Yl t 11l teot:fH. 
[rootoluckylf _ InCiDeNt ldev/~ 
81nary tile liJAN/.dAl utCbH 
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Aeabem de veure algunes opeions útils per grep. S'aconsella examinar la pagina de manual de 

grep per comprendre tota la potencia d'aquesta utilitat. 

Enrere, en els "vells" temps, els investigadors utilitzaven grep per buscar sobre el dise sencer 
evidencies de :miffers. Pticticament cada sniffer tenia les mateixes cadenes associades amb el trafic 
captura!, així que si es buscava sobre un dispositiu cru aquestes cadenes i es rebia resultats, se sabia que 
un sniffer estava o bé havia estat sobre la víctima. Per descompta!, aquesta técnica no és útil avui dia, 

porque els atacanls són més inteHigenls i ara utilitzen logs de sniffer xifrats. 

Cerques de filIen 8mb jind 

Un altre comanda útil per cerques de eadenes és find. Es pot utilitzar la comanda find per trobar qualsevol 
nom de fitxer que coincideixi amb una expressi6 regular. 

Aq ul hi ha un exemple de cerca sobre el sistema de fitxers seneer per un fitxer o directori 
anornenat ....... : 

[rooteapl1Dux nt t1nd I -na. "\.\.\." -pr1Dt 
n-e/_ve¡_lt_I .. . rrootl ... 

La primera barra cap endavant (1) indica que la operació find buscara sobre el sistema de fitxers 
seneer. La opció -name especifica que 1 'atribut a cercar és el 110m del fitxer. La barra inversa (\) que 
precedeix cada punt (.) és necessari per evitar el signifieat especial del pun!, perqué per defecte, aquest 
caracter és un comodi per expressions regulars. Observar que s 'han trobat dues coincidencies. Si la 
comanda s 'hagués executat sense les tres barres inverses, els resultat hauria estat qualsevol fitxer o 

directori que tingués tres caracters en el seus nomo 

La comandafind és útil per moltes cerques. Pot buscar sobre un sistema de fitxers per fitxers que 

coincideixin amb lDla amplia varietat de característiques, incloent temps de modificació o accés. 
propietari d'un fitxer, cadena dins d'un fitxer, cadena en el nom del fitxer, etc. També es pot utilitzar find 
en combinació amb altres comandes, tals com strings o grep, utilitzant la potent característica exec. 
Consultar la pagina de manual de find por més detalls. 

3.2.4.4. Examinació de fitxers reUevants 

És quasi segur que molts fitxers albergaran evidencies relacionades a qualsevol incident donat. No obstant 
aixl>, el nostre hit identifieant tols els fitxers rellevanls és mol! menys segur. Existeixen algunes 
tecniques per ajudar a identificar quins fitxers són probables de ser rellevanls a qualsevol incident donat. 

Aquestes tecniques inclouen la identificació de fitxers rellevants per les seves marques de hora/data i per 
la informació aconseguida durant la resposta inicial en Unix. També es busca fitxers de eonfiguració i de 
sistema comunament abusats per atacants. 

Hora de l'incident i marques de hora/data 

Amb la finalitat de buscar fitxers i directoris que van ser accedits, modificals, o ereals al voltant de la hora 
d 'una presumpte incidéneia, s 'ha de coneixer primer l. hora de la presumpte incidéncia. El marc de temps 
pot ser molt específic, com quan un lOS de xarxa ha descobert i enregistrat l'atae mentre suecera. Per 
altre banda, el marc de temps pot ser general, com en el cas on Wl administrador va connectar el sistema a 
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Internet fil dues setmanes i la evidencia de compromís ha estat trobada avui. Si tenim bons registres d'una 

font externa (tals com lOS de xarxa) de quan l'atac va ocórrer, el primer pas és assegurar-se que la hora 
en el lOS coincideix amb aquelles del sistema vlctima. 

L'objectiu de la examinació de marques hora/data és seguir les fmestres de temps rellevants que 

ja hem determinat. Tots els titxcrs o directoris accedit .. modificats, o creats durant aquest temps són 
probablement candidates com ltems rellevants. 

Com es va esmentar en el tema uRecoHecci6 de dades en viu de sistemes Unix", el sistema de fitxers 
de Unix guarda tres marques de lemps diferents per cada fitxer o directorio 

• El atime. o acces time, és l'últim cop que un fitxer o directori va ser accedit. Aixó inclou també 
accés de lectura (tals com amb el cal). 

• El mtime. O modiflcation time, enregistra l'ú1tim cop que un fitxer va ser modificat. 

• El ctirne, és semblant al mtime, pero enregistra l'últim cap que el valor del inode va ser canviat. 
Aquest valor pot canviar 8mb esdeveniments com canvis de permisos o propietario 

Si ni es va guardar les marques hora/data durant la resposta inicial, ara és un bon moment per fer-ho. 

Per guardar les marques hora/data. utilitzar les comandes 18 per obtenir el atime, mtime, i ctime, tal com és 
descrit en el tema "RecoHecció de dades en viu de sistemes Unix". Ouardar la sortida d'aquestes 

comandes a la estació de treball forense o medi magnetic, no por descomptat, al medi de la evidencia. 

Si s'esta realitzant una resposta en viu sobre el medi abans d'una duplicació o un muntatge de només 

lectura del sistema de fitxers, aturar-se! Estarfern destruint evidencies sensibles en la forma de marques 

hora/data. Si s'esta utilitzanl un muntalge de només lectura del sistema de fitxers, es poI utilitzar 

comandes comfindper cercar fitxers dintre d'un marc de temps especlfic. 

Es poI utilitzar comandes com grep per cercar sobre la sortida d'aquestes comandes 1" per fitxers 

apropiats. Per exernple, per trobar qualsevol filxer accedil el 16 d'abril durant les bores entre 1:00 i 3:00 

P.M. , utilitzant grep per cercar els lemps d'accés registrats que es van oblenir duranl la resposta inicial. 

[rooteaplinux CLI_1f grep *. 16 1[3')' .at1M.tn 
-rv-rv-r-- 1 root root sS?' Apr 16· 13 ;30 W1IIO-l.'~ txt' 

-rw-rw-r-- 1 róot root S51 Apr 1~ 13::30 pa.ileVd 

Altemati vament, es por aconseguir resultats semblants utilitzanl la comanda find de confian~a 

8mb les opcions -atime, -ctime, o -mtime. 

FInen especiall 

Cert tipus de fitxers i directoris semblen apareixer regularment en incidencies. Aquests filxers i directoris 

inclouen fitxers SUID i SOlO, fitxers i directoris inusuals i ocults, fitxers de contiguració, i el directori 

/lmp. Anem a veure com aquests fitxers poden ser rellevants per investigacions Unix. 

Fitxers SWD i SGID 

Unix conté caracterfstiques conegudes com sel u"erid (SUID) i .,el groupid (SOlO), els quals estan 
dissenyats per permetre a programes operar amb majors privilegis que aquells de l'usuari que executa el 
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programa. Per exemple~ si l'usuari Boh executa un programa, aquell programa s'executa amb els 
privilegis de I'usuari Bob, No obstant aixo, si el programa esta a SUID i Bob I'executa, el programa 
s'executa amb els privilegis de qualsevol usuari propietari de l'executable, normalment root, SGm 
funciona de la mateixa manera, excepte que el programa s'executa amb privilegis del grup associat. 

Els programes root SUID i SGm són les fonts de la majoria d'atacs d'escalada de privilegis en 
sistemes Unix, i també són un baclaJoor favorit per atacants, Una copia root SUIO de /binlk .. h (Korn 

she//) en la majoria de sistemes Unix proporcionara privilegis de root a qualsevol usuari que l'executi. 

Aixó també és conegut per atacants com un rootshell. 

Per un investigador, un programa root SUIO sospitós és causa d'alarma. Per trobar tots els 

programes SUIO o SGm en un sistema, executar les següents comandesfind: 

lrootev1ctia)' find 1 -pera cOO«OOO -typo f Cpr1nt 
lrootlvictia)t find I -pera -006000 -typo f -print 

Si veiem alguna cosa sospitosa, com programes root SUID a /tmp, investigar Inés. Sovint es veu 
lDla sola copia de Ibin/ksh en el directori ¡lmp, com es mostra a continuació. 

lroottv1ctlll) t l • ..,al ItoIP/. ravt 
-rwar-xr-x 1 root root 1650,?3 *>" 18 1.:03 ItllPl.rewt 
(rccttv1ctlll¡ f ..ss .... ItoIP/. ravt 
50,Sldff"'*"elUl>409aUb2cc11CCb ItJle/. rewt 
(zoo.ttvietllllf_ IbinlJcah 

506S1cUtC,deCMcl1ab409atSb2cdl-pc.b lbin/kah 

Fitxer., i director;', inusual., i ocults 

Els atacants sovint oculten fitxers i directoris de l' observador casual. Amb Unix, qualsevol fitxer o 
directori que comen~a amb un punt (.) és ocult d'una vista casual; no apareixerá en un llistat de comanda 
ls a menys que s'utilitzi la opci6 -o. 

A més. els 8tacants sovint nomenen fitxers i directoris amb Derns aparentment inofensius, taIs 
com rpc.auditd per un sniffer o Itmp/.X/I-R5 per un directorio Sobretot comuns per directoris és un nom 
de només tres punts (Oo.). Tots aquests noms són semblants als noms de fitxers i directoris existents, i les 
seves aparences en un llistat de directori o un llistat de taula de processos no aixecarien immediatament la 
sospita d'un administrador. El primer pas per descobrir aquest tipus d'ofuscació és sabent quan prendre 
un cop d'u1l de més prop, com en el cas de directoris amb múltiples punts. 

Fitxers de conflguració 

BIs fitx.ers de configuraci6 són lUla posició c1au d'cvidencia durant molts incidents. Amb totes les 
funcionalitats incorporades del sistema operatiu Unix, un atacant expert pot filcilment modificar 
aplicacions per realitzar tasques malvades. Objectius freqüents inclouen fitxers que controlen l'accés al 
sistema víctima, com e1& fitxers de configuració TCP Wrapper letclhosts.a/low i letclhosts.deny. Els 
atacants poden modificar o esborrar aquests fitx.ers per permetre a certs ordinadors connectar al sistema 
victima a voluntat. 

El fitxer de configuració del daemon d'lntemet inetd.conf(ubicat al directori letc) controla molts 
deIs serveis de xarxa de sistemes Unix. Serveis com te/net, FTP. i TFTP(i molts més serveis) són iniciats 
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a través d'aquest fitxer, Un atacant podria afegir entrades en aquest fitxer per tal de que el sistema vlctirna 

escolti en molts ports, o un atacant podria habilitar un servei préviament inhabilitat com TFTP, 

Fitxers d'inici 

El sistema operatiu Unix té diverses ubicacions que són utilitzades per iniciar serveis i aplicacions. 

S'acaba de mencionar el fitxer inetd.eon!, un deis fitxers principals d'aquest tipus. Altres exernples 

inclouen eron, fitxers d'inici re, i fitxers d'inici d'usuari. 

Com s 'ha mencionat anteriorment, la facilitat eron és uti1itzat por programar les futures 
execucions de programes. El directori Ivar/.,poollcron o lusr/.,poollcron emrnagatzerna tasques de eron de 

diversos usuaris. EIs fitxers d'aquest directori són nomenats després deis comptes d'usuaris, i qualssevol 

tasques emmagatzemat en aquells fitxers són executades amb privilegis d'aquell usuario Per exemple, les 

tasques del fitxer Ivarlspoollcronlroot són executades amb privilegis de root. Por aquesta raó, les tasques 

de cron són un punt ooult favorit per programes trojans. Examinar cada fitxer executat de tasques de 
eron, perque aquests poden encobrir codi maliciós. 

Un altre ubicació de fitxers d'inici és el directori re. Nonna1ment anomenat letclre.d o quelcom 

semblant, aquest directori conté un llistat de programes que s 'inicien quan un sistema Unix. arrenC8. 
Programes com sendmail i portmapper tradicionalment són controlats per aquests fitxers de configuració. 

No obstant aixó, els atacants poden fitcilment afegir una entrada a qualsevol deis .cript. d'inici per iniciar 
programes trojan .. per sobre de I'arrencada. Comprovar cadascun deis .cripls d'inici per entrades 

sospitoses, i verificar que els programes que estan sent executats des del directori re són legitims i no 
modificats per lUl atacant. 

Els fitxers d'inici també són emmagatzernats en el directori home de cada usuario Fitxers com 

.Iogin, .proflle, .ba.~hrc, .cshrc, i .exre són automaticament consultats quan els usuaris inicien sessió o 

quan s'executen diversos programes. Els atacants poden inerustar comandes trojano, dintre d'aquests 
fitxers. Examinar lots els fitxers de configuració d'aquest tipus per entrades falses. 

Directori tmp 

Per defecte, el directori Itmp és I'únic sistema de fitxers d'escriptura per Iot el m6n en un sistema Unix. 

Aixó el fa un 110c popular freqüentat per atacants i un 1100 favorit d'emmagatzernatge por eines infames. 

També, molts exploits disponibles públicament utilitzen el directori Itmp por ernmagatzernar 

temporalment fitxers durant ataes d'cscalada de privilegi, i algunes vegades deixen rastres d'evidencia. 

Comprovar el directori /tmp curosament en cas d'un incident per detenninar si hi existeixen directoris 
ocults o fitxers sospitosos. 

3.2.4.5. Identificació de comptes d'usuarls o grups no autorltzats 

Els atacants sovint modificaran informació de comptes i grups en el sistema vlctima. Aquesta modificació 
pot arribar en forma de comptes addicionals o escalades de privilegi de comptes actual •. L'objectiu és 

normalment crear un baclaioor per futur accés. S 'ha de verificar els comptes d' usuari i grup en el sistema 

VÍctima sospitós per validar que un atacant no hagi manipulat aquesta informació. Auditant inforrnació de 
comptes de sistemes Unix és un procés senzill. 
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Investigació de comptes d'usuaris 

La informació d' usuaris és emmagatzemat en el fitxer letc/passwd. Aquest és un fitxer de text que es pot 
examinar facilment a través d'1Ul8 varietat de mecanismes. 

Cada usuari en un sistema Unix té una entrada en el fitxer letc/passwd. Una entrada tipica és 
semblant a aquesta: 

1.ater:x;S12:S16:Leeter Paoe;/home/l •• ter:/bin/baab 

Aquesta entrada consisteix en set camps delimitats per dos punts: l'usuari (lester), la contrasenya 
(xifrada en aquest cas), el ID d'usuari (512), el ID de grup (516), el camp GECOS (per comentaris; Lester 

Pace en aquest cas), el directori home, i elshell d'inici de sessi6 per defecte. 

Qualsevol compte d' usuari addicional no creat pel administrador de sistema són causa d' alarma. 
Examinar qualsevol compte que bauria d'estar inhabilitat o no disponible per inicis de sessió remots-tals 
com daemon. sync. o ,r;hutdown-per assegW'ar que no han estat manipulats. Addicionalmen~ observar 
curosament cada ID d'usuari i ID de grupo Un ID d'usuari O o I sobre un compte d'usuari és sospitós. 
Aquests lOs d'usuari representen accés a nivell de roo! i hin, respectivament. Si un compte d'usuan 
normalment privilegiat té ara un nivell de privilegi superior, és probablernent un backdoor d'un atacant 

per aconseguir accés privilegiat 

Investlgació de comptes de grups 

Els comptes de grups utilitzen el ID de grup mostrat en el fitxer letc/passwd a més del fitxer letc/groups. 

Un fitxer tipic letc/group és semblant a aquesto 

$ cat l.tc/gro~ 
rootllOfroot,aMbUnD 
b1n., 1_ 2, root, :bu... 4aeaon 
.ya; ;3:root.b1D.'.P.adII 
ac2a; ; ... ,root ..... U.oD 
uucp.: :5~%:OOt,. UoueP 

El fitxer llista els grups, juntament amb els usuaris que estan associats amb aquell grupo És 
important observar que una entrada en el fitxer group no necessita existir per a que un grup existeixi, El 
membre de grup esta basat en el ID de grup del fitxer pa .... word. 

Mentre s'audita els comptes de grup del sistema, buscar pels usuaris que estiguin en grups molt 
privilegiats, Per exemple, un compte d'usuari que esta al grup hin és lUla causa per una investigació més a 

fons, perque aquest accés proveeix el compte d'usuari amb accés a fitxers de sistema sensibles i 
generalment no permesos, 

3.2.4.6. Identificaci6 de processos maliciosos 

Identificar processos maliciosos és més senzill quan s 'examina un sistema en viu, pel que es va incloure 
en el tema "RecoHecció de dades en viu de sistemes Unix", Durant la investigació inicial, s'hauria 
d'haver registrat tots els ports a I'escolta i processos corrents. Si no es va fer aixó, referir·se al tema 

"RecoHecció de dades en viu de sistemes Unix" per aprendre com realitzar aquells passos. 
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S'hauria d'cxaminar curosament els processos corrents per verificar les seves valideses. També 
examinar tots els binaris associats amb els serveis a l'escolta i processos corrents per assegurar que no 
han estat modificats, 

Arribats en aquest punt podriem trobar-nos amb la següent situació: durant la investigació es van 
registrar degudament els ports a l'escolta i processos corrents, pero després d'una examinació més 
detinguda ens adonem d'una anomalia amb FrP: 

[rootivlotiÍilf .... t.tat -aup 
top O O O,O.O.O:3l 0,0.0.0,- Li$'l')j¡¡ 519 t1Detd 
top o 00.0.0.0:21 O.brQ.OI* LISTa 5Ult~ 

Tant lelnet com FTP haurien d'executar~se des de inetd; en canvi. sembla que estigui corrent un 
daemon FrP diferent. 

S'examina letc!inetd.confi es troba que el servei FfP ha estat inhabilitat (coHocant el # com a 
primer caracter): 

(roo"v1etialf grEI> ul'4 ietci1....u;.,...t 
tttp str ..... tcp _1.t reo~ 'Wlrllll>in/tQPd i • .'ttp4 -1 .... 

Després, es cerca al sistema de fitxers per qualsevol fitxer anomenat ftpd, i es troba un en 
lusrl.,bin: 

[root.victtal' fiDd / - .... ttpd .prlnt 
/Uor/sbin/ttpd 

Obtenint les marques de hora/data del fitxer i analitzant el binari, ara estem en el bon caml per 
determinar ('abast complet d'aquesta incidencia. 

3.2.4.7. Revisió de punts d' accés no autoritzats 

Unix és un sistema operatiu completament funcional i robust. Alllarg del curs de la seva hist6rla, Unix ha 
afegit continuament funcionalitats, i els serveis de xarxa no són una ex.cepció. Una instaHació per defecte 
de Unix ofereix una coHecció sorprenent de serveis de xarxa, incloent el Network Fi/e System (NFS), 
le/net, finger, rlogin, i molts a1tres. Qualsevol deis serveis del sistema Unix pot permetre potencialment 
cert grau d 'accés remot a intrusos no desitjats, com a una linia telefónica connectada a un módem. 

Alguns deIs punts d'accés més comuns deis que s'aprofiten els intrusos inclouen servidors X, 
FTP, le/net, TFTP, DNS, "endmail, finger, SNMP, lMAP, POP, HTTP, i HTTPS. Desgraciadarnent, 
aquesta és només una lIista parcial. Mentre es porta la investigació del sistema Unix, sera necessari 
examinar tots els serveis de xarxa com punts d'accés potencials. Bis serveis de xarxa poden ser 
vulnerables, permetent accés a intrusos al sistema, o bé poden ja estar infectats amb trojans per un intrús 
ambexit. 

De la investigació de fitxers de configuració, fitxers d'inic~ i sockets a l'escolta (descrits en 
seccions anteriors) s'ha trobat algWla cosa sospitosa? Quins serveis "normals" estaven executant-se al 
sistema en el moment de l'incident sospit6s? Responent aquestes qUestions ajudari. a determinar com Lm 

intrús podria haver accedit al sistema. Examinar cada punt d'accés potencial per assegurar que esta ben 
configurat i té els ú1tims pegats o versió de software. Comparar els checbums amb versions ben 

conegudes de cada aplicació per verificar que els programes no hagin estat infectats amb trojans. 
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3.2.4.8. Anillisi de relaclons de conrl8n~a 

Les relacions de COnfian'f8 dintre de sistemes Unix eren una vegada Wl mecanisme principal d'atac. La 
confian~a pot ser establerta entre sistemes Unix amb una varietat de serveis, els més populars deis quals 
inclouen rlogin, rsh, NIS, NFS, i ssh. Les relacions de confian~ poden ser estalviadors de temps 
convenients per administradors de sistemes i usuaris. Si una maquina A confia en una maquina B, llavors 

l'usuari de la rrulquina B pot accedir a la rrulquina A sense credencials addicionals. Si som administradors 
de sistemes amb una dotzena de sistemes per mantenir, utilitzar aquesta característica pot ser molt 
temptador. 

Les relacions de confiant;a són normalment configurats a través de fitxers com /etclhosts.equiv o 
qualsevol fiaer .rhosts en un directori home d'usuari. Les relacions de confi~a poden ser establertes 
amb ssh a través de claus compartides i a través de comparticions NFS. A més, els tallafocs i controls 
d'accés basats en host com Wrappers Tep són sovint configurats per deixar a certes adreces font IP 
comunicar amb hosts protegits, un a1tre forma de confian~a. Investigar totes les possibles relacions de 
confian~a per determinar si han jugat un paper en l'incident. 

Les relacions de confian~a sembIen ser menys comuns avui dia. No obstant aixo. un altre tipus 
de confian~a és creat a través de la topologia de xarxa. Els ordinadors en xarxa que comparteixen un 
segment de x.arxa comú han de confiar en els seus parells. Aixó significa que un atacant que compromet 
un únic host pot velD'e el rific de xarxa del mateix segment, fins i 10t en un entom de switch. 

El sn!lfing en un entorn de switch és possible amb eines com arpredirect, part de les utilitats de 
la suite d.'miff. Aquest atac utilitza adreces ARP falsificades per convencer als switchos per reenviar trafic 
al sistema de l'atacant. Donat que aquest atac depen d'adreces ARP, el qual ocorre a la capa 2, només 
funciona sobre sistemes que estan connectats al mateix switch o segment de xarxa. 

3.2.4.9. Detecció de troians de moduls de kemel carregables 

Els móduls de kernel carregables (LKMs), o extensions del kernel, es troben en les diverses variants de 
Linux, BSD, i Solaris. Aquests estenen les capacitats del kernel del sistema operatiu base, normalment per 
proporcional suport addicional dintre del sistema operatiu per dispositius i controladors de sistema de 
fitxers. Els LKMs poden ser carregats dinamicament per un usuari amb acres a nivell de root, i 
s'executen al nivell del kernel en comptes del nivell de procés d'usuari nonnal. 

Diversos LKMs basats en intrusió han estat desenvolupats, i una vegada un usuari maliciós obté 
accés privilegiat al sistema, pot instaHar-ne un. Alguns LKMs maliciosos comuns són Adore, Knark, i !tf. 
Aquests LKMs proporcionen diverses capacitats als atacants, com proporcionar accés root remot i ocultar 
fitxers, processos, i serveis. 

LKMs en sistemes "vius" 

Detectar LKMs trojans sobre un sistema viu pot ser complicat perque aquestes eines en realitat 
intercepten crides de sistema (tals com ps o llistar directori) per proporcionar informació falsa. Estan 
específicarnent dissenyats per evitar la seva detecció amb metodes de resposta tradicionals. No obstant 
aixó, en molts casos, els podem trobar combinant comandes executades extemament amb comandes 
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locals per detectar anomalies o discrepancies. Un exemple podria ser un escaneig de ports externs en 
comparació a un escaneig de ports realitzat directament sobre el sistema local sospitós. 

Es comen~ar8 amb el següent exemple, considerant un escaneig del hos/ sospitós des del sistema 
de confian~a externo Només s'esta comprovant un rang limitat de ports en aquest exemple. 

IE<>otttoretleic l' _ -PO -'V -a'l'1~~.16e.l.59 -"1>1-3000 
startiD¡J _ V. '.00 '( _.~ •. ortJf_1 ) 

R~t curt.ourt: ..... (ro2.J.jJ&.1.",."" to bI!',"P' 'H goo4. 
IDitiatlAd e_tU ....... uGnatCÍlrtla ti'2",16&.'1.591 
ID~tiDgJ1C>rt.ou ou¡:t,ow;t._11n.1f8,1.,.I. 
C'l"he 29117 Porté .~ bIllt- not lbown be>low arit :1tL at'at_: el~ 
Port stat. Senice 

21/t"" open ~~ 
23it<:P _ •• _C 
2222/t<:P _ 

_ ron COJIIPl.t<td -- 1 IP adcire.. (1 'b.oot "'" ..,..."...¡ tn .. """"""'" 

Observar que el por! 2222 esta obert. Aquest és el por! per defecte del LKM Adore. No obstant 

aixo, quan es realitza un escaneig de ports local o s 'utilitza la comanda net.~tat. aquest port no apareix! 
Aquesta és una indicació clara de que alguna cosa va malament i es requereix una investigaci6 més a 
fons. 

Recordar que els LKMs maliciosos estan dissenyats específicament per interceptar crides de 
sistema i proporcionar informació falsa. Aquesta és una diferencia clau entre roo/kit .. i LKMs. Quan un 
roo/kit tradicional és instaHat, comandes com p" i neIs/al són modificades o reempla~des. Amb LKMs, 
aquests fitxers mai són modificats. Els canvis es produeixen en el kernel i en les taules de crides a 
sistema. Aixó significa que per un procediment de resposta en viu, les comandes de confian~ podrien ser 
menyspreables. 

Elements de LKM 

En alguns casos, l'intrús carrega i compila la font, i instaBa amb exit el LKM; tanmateix, s'obUda 
d'esborrar els fitxers font del LKM present. Quan aixó pass .. no només s'ha de descobrir la preséncia del 
LKM, sinó que també s 'ha de trobar informació de configuració addicional. Aquí hi ha un extracte d 'un 

fitxer malee de Adore descobert. 

CFLAGS+=DBLl'l'ILCIIIl=1P299! 
CFLAGS+=DBLI'l'lLOIJ)z3<) 
cn.AG8_+~~2 
CPLaGs+~ItB,JtBY=\"bat..m\· 

El fitxer malee no només conté la comanda Elite, el UID Elite, i el número de versió de Adore 
(4.2), sinó que també té la clau de Adore. El valor DADOREJ(EY conté balman, la contrasenya de 
l'intrús! 

Si l'intrús no ha renombrat o ocultat els fitxers, la segUent comanda trobaria el script startadore, 
Wl deIs diversos fitxers associats, si és que existeix sobre el sistema de fitx.ers arrel. 

(rootkurtl. II fiM I -__l:ácIót. -'P"int 
1~/_I.tart.dór. 

El LKM Adore utilitza una aplicació auxiliar anomenat aYa. lnc1ús si és renombra!, la aplicació 
conté diverses cadenes de text, com aquests: 
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Utilitzant la comanda grep, es pot cercar per aquestes cadenes: 

(rootecurtis JI GX4P -ra -a ra.ove PID torever- I 
l~f_/av~: R ramove PID ~orev.r 

Hem estat de sor! i hem trobat elements del LKM Adore, pero esta reaJment instaBat i 
operacional? El modul real o fitxer objecte (adore. o), exactament com altres fitxers, té informació 
identificable que pot ser e"tre! amb la comanda strings. Aqul hi ha alguns e"emples d'e"tractes d'W1a 

comanda strings sobre adore.o: 

BlOOIilLBBRVICBS 
tl<k>re.c 
ie_invisible 
iliLsacret 
hi4eJ)roc.,s 
&trip~l.lbl. 

Un fragment d'una comanda strings executada sobre /proc/kmem revela diverses senyals de la 
presl:ncia del LKM Adore en el kernel/memOria de sistema d'aquest sistema sospitós víctima: 

__ • evaéa_CCIII>lled. -I"OdUleJtemel_ ..... 101l..J11<lUl._Wl:l.Da __ ck_ red 
lrllUlllml_IIIIItVlCllll1nit~Jito¡.¡y _fin<LtUti. _ inv.i.slt~~. __ .. Ua. 
t,JlO75t7.b51putJ!ll' .... _a..,pr""81In_.,pr"""'f8IU1hl<1a,.prc>c .... trlp 
inv1.U>~tr.\p..J:,.vie1blMl..lIe~o~t • .."lOC ... 93d4Cre6-1J..,eri 
c_cOS'Y_fr""""erJ.1161 

Utlliteu de delecció de LKM 

Els desenvolupadors han creat diverses utilitats especificament dissenyats per detectar LKMs maliciosos. 
Dos d'aquestes utilitats són chkrootkit iKSTAT. 

La utilitat chkrootkit 

El chkrootki( de Nelson Murilo detecta diversos rootkits, cucs, LKMs. Aquí hi ha un exemple 
d'e"ecució de chkrootkit sobre W1 sistema: 
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IOOmI!. iII 'l' 
C1aeck.:I.Dg • Ud' ... not tOUDd: 

CbeckinQ' 'bu~'... Dot. ufacted 
CbeeJdng 'bitl"... not tOUD4 
~ 'Jcua.u· ... not 1nf'~ 
CbocId.I>O ·l4oopnl .... ' ....... _ 
Ch«:~ "lClGin I • •• Ilbt ~tACS . 
~·18· ... 'not~ 
""""""'" ·1_'... .,.. w_ 
""""""'" · .. U'... 00<. W-..l 
~ ·lIiDQootty' ••• DO. b_ 
C'beeJdncr ·a.taut~ ... ,1W.t -~ Cbl'mer .1IIIi/II4 •••. ~ ~ 
-.., '~' ...... ~ I,at ....... 
(21,aclW1g 'pi$:!lt,' ••• __ iAfaote4 

CMclüDg '~' ••• DOt fOuzus 
Cbpc".iDg • popl' • •. nat f0UD4 
CI1ec:Id.ng • Pe • . •. ..ot inf.etad 
CbAck1.l!ICJ ·,tcpcl' ••• not: itafeate4 ao_ ._' ...... t 1Af0<ité 
OlecJdng ·all .. • ... 'DO ~t 1'11 .. 
Searc:tl.tDg tor mUrar'. iog., lt" tda-,._ .u.l •.. -. act.h.$l)g tÓl.WJd 
Saarddag for HIOrootltU·. clarault 41...... :raothiD.9 -fO\1ad 
SHrcIl1Dg- for tOn.'. 4It&\ll.t fU., u4 tUn.... DOtti1Dg f«m4 
8Mrch1nv far tona' .... 4.hUlta •.• no~" ~ 
SHr<lMng tor 'L1D1l Wo.aI ütault dr .. aa4 tiu_ •• DótbiíaQ foua4 
5aarc!liJlv tox BID'. ~t tU." .. \4!r •.•.. .aot:IWI!JI t~, 
SHrcIl1Dg- for RB-stIArpah. ·dIIftUlt t1lM' .. ~' ,: ~ ~GUrd" 
_ ...., __ 'o R01!1tU ", ... ". _ti ,.n ... ,c_41 ..... ,'~ ~ _ 
___ ... (00' _lcl""UlU_4U<I, it,,- _ .; ""na .. . 
/VIW/1i1>~1i~ ••• G,5'.IU""U""",,~c 
1 ... "/l~1S/.l~lldM¡Jll~.~I~ .• ií!.""".\.Ot 
l ... r/l",Jperl$J.~"--ll· .... J~;'·¡;~i~I ... _u. 
I...."lib/~.\ioot«ll.l_/.~ 
IUlJr/lib/l1nwmcmt/i..1Yt.U/~I.ort'ÍIar h1),~,,~.2 ~i.-1S~~/.~, 
_ ter UD Wonl 1"11 ... azId ,Gb. .. ". 'DOt!IiDr SUDA 
....-... fu _ ...... flW_ .u ... " .. 1IOI:IdI:IIí .to\8>I!.' 
....-... toS lliiDiac filM.'.aid & •.•. ' aotl(iDg- ,Mm4 
S'4tarchillQ' ter Raum:im rootk.U. .". ootbh\ci"f0uD4 
Sbrchi.Dg tar anc.ali_ in .... 11 hbtorv tit... .. nothhtg taUlld 
C1l«'k!bg ~ a.p' ... not bfactad 
Ctl9ct'tng 'b.f.*tIbell' •.. _ 'DOt' ,_1»,~~ De.., .... l.· .......... ~' .......... 
~I ... 11l1. 'LD 7ftt, ... t,..tallMII 
CheckiDg 'rexe4oa' ••. l1ot. 'f0\Ja4 

a-ida; 'aDitt:ar' .•. 
• tIlO 1_ DOt prCIIÜIIC 

O'tw-'dDCJ 'z2 •.•• 
DOthing dclletCld 

Com es pot veure, chkrootkit detecta correctament que Adore va ser instal·lat. 

La ulililal KSTAT 

La utilitat KST AT proporciona diverses funciono útilo per la deteceió de LKMo trojans: 

Us...,a, ./btat r·1 1!'tl (·PI !-SI p1d:) ¡..xl (." ""*1 I~.J 
-11ft ay be 8peC'iti9CI-, U '.11' or .a·QM18 (e.O'. et.hO) 

dbplaY1l 1nto _t 'tJ,e o¡Ueri<Od *.nt-.,tace 
-p d..i.aplays al1 proceaaee 
..p pid io tbe proceN idof .tb<! Cl!Md<Od,uat 
.... diap1ay1j· _._1'''~' 11nke4 U.t 
... adI1r 1st"," ""'" __ of. 1:11*. _1"" _1. 

d18Playe tnto aboUt ~- d.U.---.t'Q h ~ at- addr_ 

-8 cl1apl&YS 1D:to abaut th. ~t- ,c:all.' tab:i. 
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La opeió per mostrar la taula de crides a sistema (-.. ) és especialment útil. Podem imaginar-nos 
aixó eom si fos semblant a la taula de vector d'interrupeió en sistemes DOS. Si una entrada d'adre~a de la 
taula de erides a sistema ha estat modificada, aquesta seria una bona senyal d'un LKM troja. En 
l'exemple de sota, diverses erides a sistema han estatremapejats: 

btat -. 

""""aH 
.ya_Bit 
lIP_fOrk 
"VoJ"4 
r.fa_WZ'1t." 
aya_opa 
~_clO11. 
ay'a_waitpid 
~''''¡¡ 
~_R.t 

--~ ~.-ptp1d. 

ova..-...t 
.y-...oldulllo\Ult 
ey.~ .. 

-~_.-étl_ 
O!'Ó....."... 
ova~t 
aya_~41iak 

~_uaUb 

...." ... 
OzaQU1Sc9 
0xd08n.!8 WAIIRlNOI Should be al Ox:c0108fdc 

0xc01251" 
0X40I15hO ~J 1bou14 bit .t 0Xc012525fo 
OX4Q11125e WAlRDUJ Sbould. M at Oxc0120M'7f" 
0'ad011Sf;Sc JWUIllII)I 'Sbou14 be et (j~12ueQ 
Ox"OU71C3 
OU01U)D' 
bxdOt"S:841 ,waRJlmDJ SbCIu.14 be at Oxc012_1" 
DxeOl:tUO 
Oxo-Oll21-' 
0zc01292'72 
OXCOlzaru 
OxcD~,lS2ctf 

_U~ 
_1"1oJ~ _1 '$bouU ...... O_12OSt1 

~3c." 
.11:5a" ~I Sbou14. bI .t OXct12._14c: 
ÓXCOl'lalt. 
Oxc012a5c6 

El nivell de sofisticaci6 d'eines d'intrusi6, especialment LKMs trojans, esta constantment en 
desenvolupament, específicament per evitar la detecció i supressió. No obstant aixo, amb la nostra 
investigaeió, resposta forense, i habilitats analitiques, estem ben armats en la lluita per la detecció de 
LKMs trojans. 

91 



, 
CAPITOL 4 

Ope Sluree i Linux 

92 



Capítol 4. Open Source I Linux 

4.1. Open Source i Linux en l'analisi forense 

El software open .f1ource pot tenir certs beneficis i avantatges legals sobre el 
software de codi tancat en investigacions digitals. Per exemple, lm. investigador 
pot aprendre i declarar sobre que han fet les seves eines d' anaIisi forense open 
source. Per altra part, l'investigador pot testificar sobre les condicions que 

existien en el software open source sospitós per una p~a d'evidencia que ha de 
ser generat (com una entrada de log, per exemple). Entre altres avantatges, 
destaquen els seg!lents: 

• Permet estudiar el cadí: veure com funcionen les coses; demostrar en els tribunals com 
funcionen les coses. 

• Elimina l'ambigüitat deis anaIisis: defineix clarament la metodologia i ajuda amb les proves i les 
revisions. 

• Detalla coro es van portar a tenne els arullisis, encara que no necessmament el que va passar. 

• Permet treball independent: les eines poden ser reescrites o modificades per qualsevol per tal de 
corregir forats, adaptar-les a noves tecnologies, estendre i millorar funcionalitats. 

• Estalvia diners a investigadors, administradors de sistemes. agencies del govem, advocats de 
defensa, contractistes, etc. 

No s'estA reivindicant que les eines open .'Wurce siguin superiors a les eines de codi tancat, ja que 
ambdós tenen forats i fallades greus. El proposit d'aquest terna és proporcionar una referencia senzilla per 

a investigadors interessats en utilitzar eines d'analisi open source durant lDla investigaci6, i veure l'abast i 
les possibilitats que ens ofereixen. 

Linux és tan sois el nucli del sistema operatiu, tota la resta és Software Open 
Source, i juntament formen una distribució Linux. Linux és un entom flexible ja que 
proporciona un gran ventall d'entorns d'interflcie grafica i/o linia de comandes per 
escollir, a mes d'incorporar una gran quantitat de petites pero potents utilitats. A 
més, resulta ser un entorn extremadament potent com a estació de treball forense, 
tant per la resposta i adquisici6 de dades inicial com per la posterior investigació i 
anAlisi. [12] 

En les proximes seccions s'ana1itzen els avantatges i inconvenients d'utilitzar Linux en l'ambit de 
l'an8lisi forense. També es veura que disposem de distribucions Linux Live-CD especifiques, preparades i 
equipades amb una gran quantitat d'eines i utilitats per portar a terme aquests tipus de tasques. Per acabar, 
es revisara el conjunt d'eines per sistemes operatius basats en Linux de les que disposem en aquestes 
arees d'investigació. 
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4.1.1. Avantatges i inconvenients de Linux en I'analisi forense 

El sistema operatiu basat en Linux presenta algunes caracteristiques que el doten de grans avantatges a 

l'hora de ser utilitzat com a eina d'anMisi forense de sistemes. Aquestes caracteristiques són: [11] [12] 

• La majoria de distribucions estan disponibles i accessibles gratuftament, aixl com la majoria de 
les eines utilitzades per l'analisi forense de sistemes. 

• És Open Source, permet saber exaclamen! el que fa i revisar el codi font de la majoria de les 
seves utilitats. Els forats de seguretat són ampliament publicats. 

• S'executa pr.lcticament sobre qualsevol plataforma/arquitectura de computador. 

• Pennet analitzar un sistema en funcionament de forma segura i poc invasiva. 

• Suporta nombrosos tipus de sistema de filxers nativament. 

• Permet analitzar i treballar direclament sobre imatges, tant de particions com de discos sencers. 
sense necessitat de restaurar-les. 

• Tot, inelós el hardware es tracta i representa com un filxer; aixó permet treballar directament 
sobre un disc com si es tractés d'un filxer per realitzar cerques de cadenes; a rués també permet 

obtenirlbolcar el contingut de la memória del sistema a través del dispositiu /dev/mem. 

• Gran par! deis ordinadors utilitzen alguna forma de Windows, pel que també esta preparat per 
realitzar nombrosos tipus d 'analis~ ineloent recuperació de dades del registre. 

• Linux és molt potent i eficient: permet molta automatització i scripting, el qua! és útil en 

laboratoris amb gran volwn de casos. 

• Optimització i personalització: donat que el codi pot ser lliurement modificat, el software pot ser 

modificat per adequar els requisits d'un laboratori concret 

• Suport: el suport de la comunitat ad-hoc pot ser exceHenl; la comunital forense utilitza 

extensamenl Linux, i mol! de 101 el que es po! trobar o llegir estar.l basal en Linux; les llistes de 
correu poden respondre les peticions dins de minuts; sovinl té una implementació rapida de 

peticions de pegats i caracteristiques. 

• Linux i el Software Open Source és ideal per entoms académics i laboratoris: utilitza estandards 
oberts i públics, no tancats o propietaris; venedor neutral; s'esfoIVa per treballar juntamenl arnb 
grups competidors, no en contra d'aquests; fomenta construir sobre treballs previs; 

interoperable/compatible a través de lecnologies, organitzacions i al1larg del lemps. 

• Quan les eines són utilitzades correclament, la evidencies baurien de manlenir-se de peu en els 

tribunals. 
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Tanmateix, existeixen certes limitacions i desavantatges al utilitzar Linux pertasques forenses: [11] [12] 

• La majoria d'eines SÓD gratuItes, pel que no es rebra suport tecnic ja que el model de suport és 

diferent: sovint no hi ha cap organització de suport fonnal, i les preguntes són sovint directes a la 

comunitat en general, i la qualitat de les respostes varia molt. A més, com a conseqüencia, és 

possible que no es pugui convocar a ('autor del programa als tribunals si fos necessario 

• La majoria d'eines són Open Source, el que permet a aquells que s'oposen a nosaltres en els 

tribunal. escoreollar bugs i intentar posar en dubte l' eina. 

• Les cines sota Linux no han estat sotmeses a tants controls en casos de tribunals com les eines 
comercials. No obstant, dd (GNU && FreeBSO) ha estat provat per NIST (National Institute of 

Standards and Technology). Algunes eines comercials, tals com EnCase i probablement ILook, 

si que han estat provades en casos de tribunals. 

• L' entoro és molt flexible, el que fa que sovint sigui dificil decidir quina és la millor manera de 
fer alguna cosa i no hi ha procediments estandards acceptats uni versalment 

• Les eines gratuItes no estan totalment equipades com paquets comercials o suites corn jLook. A 
més, amb les eines graturtes, els mateixos procediments poden consumir molt més temps. 

• Les eines són significativament més complicades (requereixen més lemps i esfor9 per aprendre) 

que paquets comercials, i la majoria impliquen utilitzar la linia de comandes, el qual no és tan 

intuItiu com entoros GUI. 

• En moltes operacions, especialment a I'hora de fer imatges/duplicacions, podern destruir la 
nostra feina O inclús la evidencia original amb un error tipognlfic. 

• La interoperabilitat amb tecnologies propietaries és dificil: es fa ús de tecnologies propietAries 

mi\ian9Bnt enginyeria inversa, les tecnologies propietAries no són Ilicenciades; a1gunes vegades 
aixo pren temps per implementar-ho, i pot ser que no sigui una implementació completa. 

• Requereix un esfof9 de desenvolupament per part de voluntaris; el software pot estar en un estat 
d'etem desenvolupament, el projecte pot ser abandonat (projectes morts) i en alguns casos 

pobrament documentat (el codi font pot ser I'única documentació). 

4.1.2. Distribucions Linux LiveCD forenses 

Un LiveCO és un sistema operatiu (més a1tres software) emmagatzemat en un CD-ROM arrencable des 

del qual el sistema operatiu pot ser executat seose necessitat d'instaHar-lo, pel qual utilitza la memoria 
RAM com a ruse dur virtual i el propi medí com a sistema d'arxius. Existeix una serie de distribucions 
LiveCD basats en Linux enfocats a la resposta d'incidencies equipades 8mb eines i utilitats forenses. 

4.1.2.1. Els LlveCDs 

Una distribució LiveCD o LiveDVD és un sistema operatiu, nonnalment acompanyat d'un conjunt 
d'aplicacions, emmagatzemat en un medi extraible, tradicionalment d'un CO o un OVO (d'aqui els seus 
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noms) que pot executar-se des d'aquest sense la necessitat d'instaHar-lo en el disc dur d'un ordinador. La 
finalitat inicial d'aquests sistemes era oferir un sistema operatiu complet per fer demostracions o com a 
miga per efectuar el rescat d'un altre sistema instal'lat en I'equip. 

La majoria estan basats en el kernel de Linux, pero hi ha Li yeCOs per altres sistemes operatius. 
S'utilitza el carregador de arrancada Syslinux (concretament isolinux en aquest cas) per arrancar el 
LiveCO basat en Linux. Un LiveCO funciona coHocant els fitxers en un disc RAM, fent que hi hagi 
menys RAM per aplicacions, el qual pot alentir el rendiment. Una vegada s'expulsa el LiveCO i es 
reinicia, regressem al Destre sistema original. Alguns LiveCOs venen amb una utilitat d'instaHació que 
ens deixa instal·lar el sistema sobre un disc dur o una unitat USB de forma permanent. 

Els LiveCDs utilitzen una imatge del sistema de fitxers comprimida que sovint ve amb el driver 

cloop (compressed loopback) per doblar efectivament la capacitat d'emmagatzematge, aconseguint abó 
introduir fins a 2GB de dades en un sol CO de 700MB de forma comprimida, la descompressió és 
transparent a I'usuari. 

Una série d'emuladors del mercat permeten provar un LiveCO sense la necessitat de gravar-ho 
en un CO o arrencar-ho des de I'ordinador. L'emulador més popular és VMware. Altres inclouen Qemu, 
PearPC, Bochs, pero degut als seus métodes d'emulació, són més lentes que les alternatives comercials. 

4.1.2.2. LiveCDs forenses 

El propOsit deis LiveCOs fOrenses és proporcionar un entom segur per realitzar una vista preliminar a un 
sistema en busca de presencies d'algun8 evidencia i realitzar una resposta inicial, i no un an8lisi completo 
Normalment també s'utilitzen per adquirir capies forenses de les dades d'un sistema. 

L 'ús de LiveCDs com a eina de resposta inicial té diversos avantatges. Proporcionen eines ben 
conegudes (eines de confian~a) al personal que realitza la resposta inicial. També proporcionen eines 
addicionals que poden no existir a la maquina estandard. No obstant aixo, la elecció d'un LiveCO depén 
de I'entom en el que s'utilitzara. 

En un entom centrat a Linux, LiveCOs coro Helis són probablement la millor elecció. La 
segUent millor opció seria LiveCOs personalitzats que incloguin binaris estitics per les versions del 
kernel de Linux. 2.6 per exemple. 

En alguns casos podria ser millor tenir dos CDs com a cines de respostes a inicials. un 8mb les 
cines ben conegudes (eines de confian~a) per la investigació de sisternes vius, i un altre CO per la 
investigació del sistemes apagats que sigui arrencable i amb els drivers de dispositius necessaris per 
realitzar la imatge de les m8quines i accedir a les unitats. 

Si la opció permet personalitzar el CO, es poden afegir scripts i procediments aprovats al 
LiveCO per estandarditzar accioDS preses en la resposta inicial. Altres addicions al LiveCO personalitzat 
que podrien ser necessaris són els drivers deis dispositius que existeixen en l'entom peró no en la versió 
estAndard del LiveCO. 

S'ha de ser conscient que per tal d'utilitzar el software del LiveCO, hem d'estar preparats per 
arrencar degudament ¡'ordinador en l'entom forense del sistema operatiu en qUestió; per exemple, haW'em 
d'assegurar-nos que durant I'arreneada no es munti cap unitat de disc, ni tampoc s'activi o s'utilitzi 
particions Linux-Swap que hi puguin haver als discos connectats. El que no volem que passi és que 
contaminem inadvertidament ('evidencia degut a una manipulació incorrecta de I'ordinador durant el 
procés de previsualitzaci6 inicial. 
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Tenir en cornpte que quan s'uti1itza un LiveCD com a una eina de resposta a incidéncies. aquest 
canvia t'estat de la maquina que s'estA examinant tins a cert poot. Les accions preses i les eines utilitzades 
durant la resposta inicial i la posterior investigació ha de ser registrat. Els experts forenses necessiten els 
registres per diferenciar entre les accions deIs atacants i el procés de resposta de la incidéncia. 

4.1.2.3. Avantatges i inconvenients deis LiveCDs forenses 

Entre els avantatges que ofereixen els LiveCDs forenses trobem els següents: 

• Disposen d'un entom Linux complet instaHat en un CD o DVO. 

• Incorporen un gran conjWlt d'eines forenses. 

• No munten automaticament particions en mode lectura/escriptura. 

• Permeten visualitzar un sistema "in situ" per veure si hi ha cap evidencia que s'hauria d'agafar i 
analitzar allaboratori forense infonrultic. 

• Es pot dur a tenne practicament qualsevol tasca. des de realitzar Wl8 simple vista preliminar 
d'una imatge fins a un anAlisi complet, depenent del LiveCD que s'utilitzi. 

Per altra banda, també trobem alguns desavantatges al utilitzar sistemes operatius LiveCDs en 
l'ambit de l'anAlisi forense: 

• Pot donar-se el cas de que el LiveCD no arrenqui en tots els sistemes degut a la gran varietat de 
configuracions hardware de les mAquines. 

• Depenent de l'antiguitat de l'ordinador, adquirir una c6pia forense d'un disc dur pot ser molt lent 
ja que s'estaria utilitzant el hardware del mateix ordinador compromcls per realitzar el procés. 

• Són notoriament lents realitzant algunes operacions, especialment previsualitzant imatges. 
Alguns d'ells poden "petar" quan s'intenta fer front a un gran nombre d'imatges en un 
ordinador. Aquesta és probablernent més una funció del hardware que del software, donat que no 
podem escollir la configuració/equipament hardware de l'ordinador que estern previsualitzant. 

4.1.2.4. Distribucions GNU/Linux forenses 

Actualment podem trobar un bon nombre de distribucions LiveCD Linux que inclouen algunes eines 
forenses, pero no totes disposen de l'entom adequat i les utilitats necessanes per portar a tenne aquest 
tipus de tasques: moltes distribucions munten automAticament els discos que troben al sistema en el que 
estem treballan!, intenten activar i utilitzar particions LinuxlSwap que hi puguin baver als discos, o bé 
realitzen algun altre tipus de modificacions que alteren l'estat i les dades deIs discos. Tot aixo pot 
dificultar la posterior investigació i destruir proves fins ambar a tal punt d'invalidar les evidencies 
trobades i tot el nostre treball. Altres vegades aquestes distribucions no acaben de ser-nos del tot útils 
perque no incorporen exactament les eines i utilitats que necessitem. 
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Afortunadaroent existeixeo distribucions amb l'entorn adient i orientades a la resposta 
d'incidencies i amllisi forense, equipades amb una gran quantitat de programes per distints tipus de 
tasques. Entre el contingut d'aquestes distribucions trobem eines pels segOents propósits: adquisició 
forense, IlDIIlisi forense, recuperació de dades, informació hardware, utilitats d'arxiu (descompressors de 
fitxers), visors/extractors d'imatges i videos, password crackers, xifrat, antivirus, analisi i extracció 
d'informació de fitxers de Microsoft, escaneig de xarxa, captura i arullisi de trafic de xarxa, VNC, eines 
Linux comunes, etc. Més endavant, en seccions posteriors, es vcuran les eines i utilitats especifiques. 

A continuació es lIisten i s'analitzen les caracteristiques principals d'algunes d'.questes 
distribucions LiveCO basades en Linux gratulles (excepte un) que tenim al Rastre abas!. 

HELlX3 (2008Rll 

Helix és una distribució basada en Ubuntu orientada a l'anMisi forense, 
resposta a incidents, i descobriment electrOnic produida per l'empresa E
fense , la qual esta especialitzada eo aquestes arees i compta amb 
professiooals certificats d'inforrnatica forense, experts en seguretat de 
xarxes, ex agents federa1s, advocats criminals, i enginyers de software. 

Helix ofereix un LiveCO molt versatil que ha estat especiaIment 
dissenyat per deixar intacte l'ordinador amfitrió mentre orereix la funcionalitat basica com un kernel 

personalitzat i una gran deleceió de hardware. És un sistema operatiu que incorpora diverses aplicacions i 
esta especialitzat, personalitzat i dissenyat per satisfer les necessitats de persones que ja tenen un 
coneixement basic d'an8lisi forense i resposta a incidents. 

Les caracteristiques principals de Helix3 són les segOents: 

• Coosisteix en un LiveCO senzill d'utilitzar, nlpid i potent per les necessitats d'anMisi forense en 
viu, resposta a incidencies i descobriment electrónico 

• És més que un simple Li veCo arrencable. També permet arrencar en un entom Linux 
personalitzat que inclou kernel de Linux personalitzat, exceHent detecció hardware i inclou 
moltes aplicacions dedicades a la resposta a incidéncies i 1'llDIIlisi forense. Helix3 és una 
distribució personalitzada de Ubuntu Linux. 

• Ha estat modificat molt curosament per no tocar l'ordinador bast de cap manera i dissenyat per 
un entom forense. No munta automiticament espais swap ni cap dispositiu connectat. També té 
una part especial en viu per la resposta a incidéncies i aruUisi forense. 

• S'eofoca a eines de resposta a incidents i anillisi forense. Estl destinat per ser utilitzat per 
persones que entenen les técniques de resposta a incidencies i aruUisi forense. 

El CO de Helix esta dividit en dos parts diferenciades: 

• Una part consisteix en la distribució Linux arrencable que inclou eines d'adquisició, anMisi 
forense, recuperaci6, antivirus, anMisi de xarxa, arullisi de fitxers de Microsoft, etc. 

• L'altra part d'aquest mateix CD consistcix en conjunt d'aplicacions que s'cxecuten sota sistemes 
operatius M. Windows per la adquisició i recoHecció de dades en viu en aquests sistemes; 
algunes de les eines d'aquesta segona part consisteixen eo l'adquisició d'imatges forenses, bolcat 
de memOria, obtenció d'informació del sistema, investigació de sistemes Windows (historial de 
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navegadors Web, registre de Windows, comandes Windows de confian9a), examinació de 
continguts de les unitats de discs, escaneig de fotos, la suite Sysinternals, eines Cygwin, etc. 

Desafortunadament, en la versió estandard actual de Helix no trobem eines de confiaDl'a (binaris 
precompilats) per la resposta en viu sobre sistemes Linux, en comparació amb algunes de les versions 
anteriors d'aquesta distribució, degut a la falta d'espai en el disco 

Helix3 ha estat utilitzat durant anys per experts d'infonnAtica forense, equips de resposta a 
incidents, i agencies de governs d'arreu del món. Des del febrer del 2009 E-Iense ja no ofereix Helix3 
com un software gratuit, pel que es ca! ser membre i pagar una quota anual per obtenir una copia de 
Helix3. 

FCCU GNU/LlnUI Forenll. Boot CD (11.1) 

"FCCU GNUlLinux Forensic Boot CD" és un disc arrencable basat en 
Debian-live construida i utilitzada per la policia Belga (Belgian Federal 
Computer Crime Unit) que conté un gran nombre d'eines adients per 
investigacions forenses, incIoent scripts en bash. 

El seu propósit principal és crear itnatges forenses de dispositius per la seva 
posterior anAlisi: 

• De dise a disc 

• De partició a partició 

• De disc/partició a fitxer 

Entre els altres objectius d'aquesta distribució estan el de detenninar si un PC és sospitós: 

• Cercar a baix nive1l: cerca de paraules clau; salvament basat en les signatures de fitxers 

• Trobar evidencies de pornografía infantil: "'Linux frame buffer image viewer"; mplayer amb 
suport de framebuffer 

• Tra~ar i rastrejar empremtes d'Internet: "Mozilla Firefox" i "Internet Explorer" 

Les diferencies respecte amb a!tres distribucions arrencables no rorenses són les següents: 

• Deixa el dispositiu objectiu sense alterar: No utilitza particions Swap trobades en el dispositiu ni 
lampoc munta particions automAticament 

99 



Capitol 4. Open Source I Linux 

• Conté un gnm nombre d'eines forenses basats en Linux: adquisició i aruIIisi forense, extracció de 

fotos i videos, aruIIisi de xarxes, antivirus, descompressió, xifral, an8lisi de filxers de M. 
Windows, etc. 

• No hi ha daemons durant l'arrencada que puguin alentir el procés d'inici O fer que es consumeixi 
més recursos 

• Disposa d'un kernel personalitzat amb bon suport USB i una bona eompatibilitat hardware 

• FreqUentment actualitzat 

Les novetats de les versions actuals d'aquesta distribució són: 

• Possibilitat d'iniciar en mode texl, en comptes del mode grafic 

• lnterficie d'entorn d'escriptori xfce4 

• Dos eines noves M. Windows pe!" copiar la memoria Win32 

• Noves eines d'anAlisi de memoria i del registre de Windows 

• lnclou en el mateix CD una pagina Web d'inici millorada amb les eines que hi consten 

• Versions actualitzades de les aplicacions incioses fins la data de publicació 

DEn LInux (4.2) 

DEFT (Digita/ Evidence '" Forensic Too/kit) és una distribució 
personalitzada del LiveCD de Xubuntu equipada amb les eines 

més populars per l' anMisi forense i la resposta a incidents creada a 
Italia per especialistes en informatica tOrense. 

És W1 sistema lleuger i rapid que per defecte arrenca en mode text; és un sistema senzill 
d'utilitzar que inclou W18 detecció hardware exceHent i les millors aplicacions open source dedicades a la 
resposta a incidents i l'aru\lisi forense. 

Aquesta distribució també esta preparada per treballar en un entom tOrense, és a dir, no ahera els 

dispositius connectats. pel qual no munta ni utilitza automaticament particions deIs discos presents. 
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DEFT esUl destinat per ser utilitzat pero 

• La policia 

• Investigadors 

• Administradors de sistemes 

• Especialistes en informAtica forense 

• Persones que necessiten utilitzar eines forenses peró no coneixen sistemes operatius open source 
i les tecniques forenses 

Algunes de les caracteristiques i avantatges de les versions més actuals d'aquesta distribució les tenim a 
continuació: 

• Al estar basat en Xubuntu ofereix els següents avantatges: és més rapid que Kubuntu i altres 
projectes Ubuntu; fa un consuro baix de memoria RAM; és facil de personalitzar 

• Supor! complet per NTFS i supor! per sistemes de fitxers xifrats com Truecrypt 

• Disposa d'eines per l'anaJisi forense de xarxa 

Entre les eines comunes ineloses hi figuren eines per adquisici6 i anAlisi forense, recuperació de 
fitxers, netejalesborrat del disc, anaJisi de xarxes, analisi de vulnerabilitats, i antivirus. 

Per altra banda, al igual que Helix3, la versió actual de DEFT també té una par! que conté 
aplicacions destinades a ser executades sota un entom de sistema operatiu M. Windows; en aquest context 
tenim aplicacions destinades a l'adquisició forense, comandes GNU per Windows, comandes de 
Windows de confianya, reproductors multimedia, antivirus, visor del registre de Windows i 
netejalesborrat del disc, entre altres. 

CAlNE (O.S) 

CAINE (Computer Aided INvestigative Environment), és una distribució 
GNUlLinux LiveCD creada per Giancado Giustini com a un projecte 
d'Inforrnatica Forense pel Centre Interdepartamental d'Investigació en 
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Seguretat (CRIS) d'ItAlia, amb el supor! de la Universitat Modena i Reggio Emilia. 

Es tracta d'un altre opció open source per realitzar adquisició i an81isi d'evidencia digital, i al 
igual que Helix, esta basada en Ubuntu, pel que el reconeixernent de controladors funciona molt bé. Es 
traeta d'un sistema operatiu basat en Linux personalitza!, que esta construit a partir de la versió estAndard 

de Ubuntu. 

El sistema operatiu ha estat modificat a partir d'una instal'lació minima de Ubuntu per un ús 
doble: pot ser arrencat en un PC sota investigació com un LiveCD; pot ser instal'lat en un PC de 

laboratori forense com un sistema operatiu permanent. Després de la instal'laeió de tots els móduls 
aecessoris, la distribució LiveCD és creat a traves d'un programa de backup fiable (Remastersys) que 
eonstrueix automaticament una distribució Uve a partir de la versió de Ubuntu instaHada i els filxers 

ernmagatzemats. 

El projecte CAINE no pretén ser una nova eina forense o framework de recopilació d'aquestes 
eines, dones ja existeixen aquest tipus de distribucions (Helix, FCCU, DEFT, entre altres). CAINE 
proposa com a novetat un entom de filcil ús per tat aquest tipus d'cines. A més, introdueix noves 
earaeteristiques importants, que aspiren a omplir el buit d'interoperabilitat a través de diterents eines 
forenses, ja que proporciona una interficie grifiea bomogénia que guia als investigadors durant la 
adquisició i l'anMisi de les proves electrlmiques, i ofereix un procés semi autotrultie durant la 
documentació i generació d'informes i resultats. 

Els avantatges de la integració són obvis: per una par!, se supera la eterna probletru\tica existent 
entre els distints inputs i outputs de les eines, que rares vegades s'entenen entre el1s, i que solen requerir 
la interveneió humana per anar conatruint la cadena d'an81isi, i per altra banda, es mcilita la creació 
d'informes unificat. i homogenis d'una manera automatitzada, el que otorga rapidesa al procés d'analisi, 
sobretot tenint en compte que els processos d'elaboració d'informes són mol! exigents en consum de 
temps. El procés d'instal'laeió és automatitzable i esta implementat a través d'una sene de shell .. cripts. 
Un wrapper escrit en Per! gestiona el procés furense de la reco1lida d'evidtlncies digitals a la compilació 
semi automitiea de l'informe. 

Resumin!, el projecte CAINE proporciona al'usuari les següents principals novetats: 

• Filcil interoperabilitat durant tot l'anMisi (Preservació, RecoHecció, Aru\lisi, Informes) 

• Entom grifie amigable 

• UblUltu com a sistema base, el que implica un t8cil ús i tacil instaHació o adaptaci6 sobre el 
nostre entom de treball 

• Generació semi automatica d'infonnes. 

102 



Capitol 4. Open Source I Linux 

Algunes eines incloses consisteixen en detenninar arxius camuflats 8mb esteganografia, recuperació 
de fitxers esborrats, i a1tres més per realitzar duplicats i imatges de discos amb a1goritmes hash MD5 i 
SHA. Al igual que Helix també conté eines per sniffing passiu de xarxa i desencriptació de contrasenyes. 

Finalment, citar que CAINE inclou una interficie construIda per Windows que proporciona un 
conjunt intern d'eines de programes forenses ben coneguts, el qual proposa una senzilla i completa 
integració software forense; entre a1tres coses permet analitzar fitxers de Windows (historials, registres, 
... ), bolear el contingut de la memoria RAM, eines de linia de comanda que mostren les seves sortides 
dintre de la mateixa interficie, eines SysinternaIs, i eines de ha.,hing. 

4.1.3. Eines d'analisi forense per Linux 

En aquesta secció es fara un repas a una part del gran ventall d'eines open .fiouree i gratuites disponibles 
principalment per sistemes operatius basats en Linux destinades a diversos propósits en l'ambit de la 
informatica forense. 

Es tracta principalment d'una recoHecció d'aplicacions i utilitats que podem trobar en les 
diverses distribucions GNUlLinux forenses vistes en seccions anteriors. Moltes d'aquestes eines han estat 
extretes a partir de la distribució 'FCCU GNU/Linux Forensic Boot CD' peró hi ha uns a1tres Inés 
específics a la distribució Helix3, encara que la gran par! són comunes en les dístribucions forenses 
habítuals. En lot cas, la majoria d'aquestes eines formen par! de projectes open .wurce, pel que 
normalment són gratuItes, flocílment accessibles i estan al nostre abasto 

Entre totes les eines recollides de les distribucions GNUlLinux forenses que es tractaran en 
aquest tema no només trobem aquelles aplicacions orientades ÚIlicament a l'anAlisi forense, sinó que 
també s'inclouen aquelles orientades a la resposta a incidencies (anilisi de xarxa, per exemple) i al 
descobriment eleclrÓnic (identificadors/visors d'imatges grafiques / vídeos, eines de seguiment de les 
activitats d'Internet realilzades en un PC, i utilitats de cracking, entre a1tres). 

Finalment, addicionalment a les eines ineloses en les anteriors distribucions forenses, també 
s'inclouen algunes altres solucions open source interessants i útils en aquests tipus d'investigacions. 

En les próximes seccions es troba elllistat d'aquestes eines juntament amb breus descripcions sobre 
aquestes. La majoria estan orientats a linia de comandes, aixl que s'haurá d'aprendre com utilitzar-Ios 
abans d'aplicar-Ios en Wl cas real. Les eines s'han agrupat per les tasques a les quals estan destinades a 
ser utilitzades. Concretament, les di,tintes seccions en que s'han agrupat són les següeDts: 

• Eines • Eines de sistemes de • Eines de seguretat 
d'imatge/duplicació fitxers de xarxa 

• Eines forenses • Eines d'esborrat • Eines de sniffer de 
restauraci6 segur xarxa 

• Frameworks • Honeypots • Utilitats diverses de 
d'anilisi xarxa 

• Fonnats de sistemes 
• Eines d'informació Win32 / propietaris • Cerca / analisi de 

hardware Malware 
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• Eines d'imatge i • Imatges i videos • Compressió / 
anAlisi de memoria Descompressió 

• Eines per analitzar 

• Eines de 'file registres win32 • Cerca de paraules 
carving' clau 

• Editors / bolcadors 

• Eines d'analisi de hexadecimals • Mime 
metadades 

• Eines de 'cracking' • Allres 

• Eines de 's!ream' 

Elne. d'lmatge/dupllcació 

• guymager: Una eina per fer imatges 
forenses. Té una GUI, i tracta fitxers 
crus dd i filxers EnCase. Fa un ús 
inteHigent de processadors multinucli i 
potser és més nlpid quan s'utilitza 
compressió. 

• Adyanced Forensic Formal laffiib): 
AFF és un format de fitxer obert i 

extensible dissenyat per 
emmagatzemar imatges de discs i meta 
dades associades. Ve amb una llibreria 
i un conjunt d'eines per utilitzar·bo. 

• dd: El famós dd. Simple i eficient. 

• dc3dd: Un pegat al programa 'GNU 
dd'. Aquesta versió té diverses 
caracteristiques destinats a la 

adquisició forense de dades. Els 
destacats són hash al vol, dividir filxers 
de sortida, eseriptura de patrons, 

comptador de progres, i verificació de 
filxer. 

• GNU ddrescue: És una eina de 
recuperació de dades, intenta recuperar 
dades en cas d'errors de lectura. 

• dd reseue: Un allre eina de recuperació 
de dades. No és realment el mateix que 
l'anterior. Es pot dir-li que lIegeixi el 
dispositiu en sentit de lectura cap 
cnrere. 

• dcfldd: Aquesta esta orientat a forense. 
Té opcions de sumes ha.,h, mostra el 
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progres i una característica útil és 
també múltiples sortides. 

• AlR: És una aplicació open souree que 
proporciona una interflcie grillca per 
ddldefldd. Suporta hashos MDS/SHAx, 
dispositius de cinta SCSI, imatge a 
través d'una xarxa TCPIIP, divisió 
d'imatges i togs de sessió detallats. 

• ~: Programa d'imatge de E·fense 
utilitzant defldd. Compta amb suport 
AFF. 

• nlll: Aquesta també és una eina 
forense. Una característica molt bona 
és que pot ser utilitzat a través de la 
xarxa i centralitzar cOpies en un únic 
Iloc. 

• ~: Una eina de manipulació de 
stream de propOsit general. Sernblant a 
dd amb la caracteristica de presentació 
d'informe. 

• sdd: Un substitut de dd que pot ser més 
nlpid sota certes condicions (difercnts 
mides de blocs en I'origen i destilo 

• Iibewf: Una llibreria i coqjunt d'eines 
per utilitzar formats de filxers EnCase. 

• dd rbelp: Un seript ba..h per ajudar en 
I'ús de ddJescue (no GNU/ddrescue). 

• safecopy: Una eina de recuperació de 
dades que intenta obtenir tantes dades 
com sigui possible del dispositiu 
danyat. 



• myrescue: És un programa per salvar 
les dades encara Ilegibles d'un disc dur 
danyal. És semblanl en proposil a 
dd Je .. cue, pero intenta sortir 
rapidamenl d'mes danyades per 
primer tractar la part encara no 
danyada del disc i lomar després. 

• recoYerdm!mergebad: Aquesl programa 
ajudarll a recuperar discs amb sectors 
dolents. 

Emes forens .. I restauració 

• Tbe Sleutb Kil: És una coHecció 
d'eines de línia de comanda Unix per 
investigar sistemes de fitxers, 
particions i discs. Actualment suporta 

sislemes de filxers F AT, EXT2/3, 
NTFS, UFS i IS09660. 

• Autopsy: És una interficie grifica per 
les eines de 'Tbe Sleuth Kil' i permel a 
l'investigador ana1itzar discs Windows 
i Unix, i sistemes de fitxers relacionats 
comFAT, NTFS, UFSI/2 i EXT2/3. 

• PyFlag: Paquet forense avan9at que va 
ser dissenyat per simplificar el procés 
d'anMisi de filxers de log i 
investigacions forenses. Flag utilitza 
una base de dades com un motor per 
ajudar a gestionar gran quantitat de 
dades. Aixo permet a Flag seguir 
responent i accelerar opera.cions de 

manipulacions de dades. 

• ftimes: Un conjunt d'emes per prendre 
instantanies (snapshots) d'UD sistema i 
per la recopilació d'evideneies. 

• ntfs-tooIs: Un conjunt d'eines per 
treballar amb sistemes de filxers NTFS. 
ntjvundelete és una d'aquestes eines. 

• ~: Una eina per a la detecció de 
diferencies entre filxers (fuzzy 
hashing). Compara filxers per hashing 
a trossos d'aquests filxers. Aixo 
significa que troba filxers que són 
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possibles de ser semblants o 
relacionats. 

• md5deeo: Una eina per fer ha.,ha .. 
recursius de filxers. A diferencia del 
seu nom, suporta diferents algorismes 
de hashing. PoI fer ha .. hing per 
segrnents (com s.,deep) i poI comparar 
amb ha.,ha .. coneguts. 

• GtkHasb: 
computar 
llibreria 

Una utilital GTK 
checbums utilitzant 

mha.,h. Actualmenl 

per 
la 

les 
funcions hafh suportades inclouen 
M05, SHAI, SHA256, SHA512, 
RIPEMD, HA VAL, TIGER 
WHIRLPOOL. 

• 2OOsb: Una eina GPL simple per 
calcular hasho .. MD5 i SHAl d'un 
fitxer en una sola lectura. Estalviara 
moltes operacions de 10 de disc al 
comprovar/calcular hasho.. de filxers 
grans. 

• missidentify: Una eina per trobar 
aplicacions win32. Per defecte. mostra 

el nom del filxer de qualsevol 
executable que no té una extensió 

executable (per exemple exe, dll, com, 
sys, epi, hx .. , hxi, olb, r/l, o tlb). 

• mac mb: Programa creat per E-fense 

per agafar tots els temps MAC 
(Modification, Access, Change) deis 
fitxers d'un sistema. 

Frameworks d'auUsi 

• Open Computa Forensics Architecture 
(OCF Al: És UD marc d'anlllisi forense 
modular construn per l'agencia de 
policia nacional holandesa L'objectiu 
principal és automatitzar el procés 
forense digital per accelerar la 
investigació i donar a investigadors 
tllctics accés direcle a les dades 
agafades a través d'una interflcie Bcíl 
per fer cerques i navegar. 
L'arquitectura forma un entom on 



existeixen eines forenses i on les 
Ilibreries poden ser coonectades 
tacilment dintre de ¡'arquitectura, i 
poder aixi fonnar part de la extracció 
recursiva de dades i meta dades de 
l'evidencia digital. Ajuda a ser 

altament modular, robust, tolerant a 
fallides, recursiu i escalable por tal de 

ser utilitzable en escales grans 
d'investigacions que engendren molts 
T erabytes de dades i encobreixen 
centenars d'items d'evidencies. 

• PTK: És una interficie avanl"'da 
altemati va por la suite TSK (The 
Sleuth Kit) basada en una aplicació 
Web. A més de proporcionar les 
funcions ja presents en Autopsy 
Forensic Browser, implementa 
nombroses noves caracteristiques 
indispensables durant l'activitat 
forense. No només és una nova 
interficie grilfica i prolessiona! sinó 
que ofereix un gran tracte de 
caracteristiques corn aru\lisi, cerca i 
gestió de casos complexos 
d'investigacions digitals. El component 
nucli del software esta fe! d'un motor 
d'indexat que reali1za diferents 
operacions d'analisi preliminars durant 
la importació de cada evidencia. PTK 
perme! la gestió de diferents casos i 
diferent nivells de multi usuaris. És 
possible permetre a més d'un 
investigador treballar al mateix cas al 
mateix temps. Tots els informes 
generats per un investigador són 
guardats en una secció reservada d'una 
base de dades. 

EInes d'loformacló hardware 

• ¡sbw: És una petita eina per 
proporcionar informació detaIlada de la 
configuració hardware de la maquina. 
Pot infonnar de la exacte configuració 
de memoria, versió de firmware, 
configuració de la placa principal, 
versió i velocitat de CPU, configuració 
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de la memOria cau, velocitat de bus, 
etc. 

• llMin&: Una utilitat d'identificació de 
CPU. 

• disktvoe: El pr0p6sit de disktype és 
detectar el format del contingut d'un 
disc o d'una imatge de disco Reconeix 
sistemes de fitxers comuns, taules de 
partició, i codis d'arrencadalboot. 

• lspci: Llista dispositius PCI. 

• Wim: És una utilitat por mostrar 
informació sobre busos USB del 
sistema i els dispositius connectats a 
aquests. 

• ~: Llista tots els dispositius SCSI 
(o hosts) actualment al sistema. 

• ~: Pennet afegir i treure 
dispositius SCSI del subsistema SCSI 
Linux sobre la marxa. 

• 9l!Iil!: Bolca informació detallada 
sobre el CPU(s) recollit per la 
instrucció CPUID, i també determina el 
model exacte de CPU(s). Suporta 
CPUs Intel, AMD i VIA, aixi com 
CPUs antics com Transmeta, Cyrix, 
UMC, NexGen iRise. 

• discoyer: És un sistema d'identificació 
de hardware basat en la Ilibreria 
Iibdi.fcover2. 

• scsi-tools: Aquest paquet és una 
coHecció d' eines (per exernple 
scsiinfo) per manipular hardware SCSI. 

• sg3.utils: Aquest paquet conté més de 
30 utilitats per enviar comandes SCSI a 
dispositius. 

• ~: Aquesta és una utilitat por 
extreure i canviar parametres en el 
subsistema de bloc de Linux. 

• h!!Jm:m: Obtenir/establir parametres de 
dispositius AT NSATA sota Linux. 



• sdparm: Pot set utilitzat per imprimir i 
modificar panlmetres en qualsevol 
dispositiu que uti1itzi un conjunt de 
comandes SCSI. 

• ~: Una eina per actuar 8mb 
HP AlDCO (en el qual es basa disk _.,Ial 

de Sleutb Kit). 

• dmidecode: Presenta informació sobre 
el hardware del sistema tal com es 
descriu en el BIOS del sistema segons 
l' estandard 5MBIOSIDMI. 

• hwinfo: És l' eina de detecció de 
hardware utilitzat a Suse Linux. 

Eine. de .Isteme. de lltaer. 

• ntfs-tools: Un conjunt d'eines per 
treballar amb sistemes de fitxers NTFS. 

• TestDisk: És un potent software de 
recuperació de dades. Va ser dissenyat 
principalment per ajudar a recuperar 
particions perdudes i per tomar afer 
arrencables discs no són arrencables 
degut a software defectuós, cert tipus 
de virus o errors humans. 

• disktype: El proposit de di"ktype és 
detectar el format del contingut d 'un 
disc o d'ma imatge de disco Reconeix 
sistemes de fitxers, taules de partició, i 
codis d'arrencada/bool. 

• iIll![W;!: És la aplicació Gnome 
Partition Editor. Té una OUI, pot 
detectar una gran nombre de sistemes 
de fitxers en particions pot inclús 
moure/reduir/augmentar alguns 
d'aquests. 

• gtoarted: És un clon de Partition Magic 
escrit en C++ utilitzant la biblioteca 
QT. 

• m!!!1: Una eina que intenta reparar o 
recuperar taules de partició perdudes. 
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• ntfs-3g drivers: Són uns controladors 
NTFS amb suport complet de 
lectura/escriptura. 

• !!!I!!!!!!!: Una potent eina de backup. 

• scrounge-ntfs: És un programa de 
recuperació de dades per sistemes de 

fitxers NTFS. 

• Im:m: És un programa Linux per 
escriure registres de boot compatibles 
Microsoft. El programa fa el mateix 
que "fdisk Imbr" de Microsoft a un 
disc dur, o "sys d:" a un disquet o 
partició F AT excepte que no copia cap 
fitxer de sistema. 

• ~: Una eina Unix per recuperar 
fitxers de sistemes de fitxers FAT. 

• fat-gundel: És una eina per restaurar 
fitxers jpeg de sistemes de fitxers F AT. 

• e2undel: És una eina de consola 
interactiva que recupera les dades de 
fitxers esborrats en un sistema de 
fitxers EXT2 sota Linux. 

• e2recoyer: Una utilitat que automatitza 
alguns passos en el procés de 
restauraci6 de sistemes de fitxers 
EXT2 per tal de recuperar un fitxer 
perdut. 

• e2retrieve: És Wla eina de recuperaci6 
de dades per sistemes de fitxers EXT2. 
Aixó significa que e2retrieve no 
intentara reparar el sistema de fitxers 
pero extrauri. dades per "copiar-los" a 
un allre 1I0c. 

• fundl: És un "cript Basb interactiu que 
utilitza Sleutb Kit per recuperar tots els 
fitxers esborrats d'un disc o d'una 
imatge. 

• sshfs: Aquest és un client de sistema de 
fitxers basat en el protocol de 
transferencia de fitxers SSH. 



• ¡fsutils: eines per treballar amb el 
sistema de fitxers JFS de IBM. 

• lIIlfi.: Ofereix una interficie gnlfica per 
navegar i copiar fitxers sobre vollDlls 
formatats HFS. És el navegador de 
fitxers HFS de Macintosb. 

EInes d'e.borrat segur 

• ~: Una eina d'esborrat segur. 

• Jbw!: Sobreescriu el fitxer(s) 
especificat repetidamen!, per tal de fer· 
lo dificil de recuperar, inclús amb 
extracció hardware cara. 

Honeypots 

• Nepentbes: Honeypol de baixa 
interacció per a la captura de malware. 
Actua passi vament emulant 
vulnerabilitats conegudes i 
descarregant el ma1ware que intenta 
explotar aquestes vulnerabilitats. 

• Amun: Honeypol de baixa interacció 
escrit en Pylhon dissenyat per a la 
captura autónoma de malware que 
s'estén. 

Formato de olotemes WIn32 / propietario 

• yinetto: És una eina forense per 
examinar fitxers Thumbs.db. 

• evtviewer. És WI visor per fitxers de 
log d'esdeveniments de Ms. (·.evt) 
escrit en PERL. 

• ~: És una coHecció de .. cripls 
construits per negir fitxers de log 
d' esdeveniments de Windows 
NT/2K/XP/2K3. 

• Cceu eytrelder: És una eina 

d'infonnatica forense que ajudara a un 
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investigador analitzar fitxers de log 

d'esdeveniments de Ms. Windows. 

• llJ¡y: Browser History Viewer permet 
examinar el contingut de fitxers 
d'historial de navegador i exportar les 
dades. Tenia la intenció de ser una eina 
forense. Actualment suporta Internet 
Explorer, Mozilla/Firefox, Epipbany, 
Safari i Opera. 

• d"mnAutocomplete.py: Aquesta 
aplicació buscara el perfil de Firefox 
per defecte de l'usuari que executa 
l'eina i bolead la cau AutoComplete 
en format XML a la sortida estandard. 

• toef. Proporciona una forma per 
desempaquetar arxius adjunts 
'Microsoft MS·TNEF MIME'. 

• ooentnef. Deacodificador de format 
TNEF. 

• ilI2W: És un simple programa de Hnia 
de comandes, el qua! intenta extreure 
irnatges de documents Microsoft 
PowerPoint (PPSlPPT). 

• !JIJkIi: Ana1itzanl la informació d 'un 
fitxer Cookie i imprimira els resultats 
d'una manera delimitat per camps. 

• Paaco: Una eina d'anAlisi forense de 
l'activitat de Internet Explorer. 

• Rifiuti: Una eina d'anAlisi forense de la 
'Paperera de Reciclatge'. 

• dllmpster dive.pl: Analitzador d'arxius 
INF02 de la 'Paperera de Reciclatge' 
de MS Windows. 

• Readpst És una utilitat per convertir 
fitxers de correu Microsoft Outlook 
(carpetes personals) a un format mbox 
Unix estandard. 

• Eindeytig: És un programa per 
analitzar fitxers DBX de Outlook 
Express per propósits forenses. 



• Antiword: És un lector de fitxers MS 
Word. 

• WvTools: És una coHecció d'eines per 
llegir, convertir, extreure informació de 
fitxers MS Word. 

• Catdoc: És un programa que llegeix un 
o més fitxers Microsoft Word, i 
imprimeix el text contingut al seu 
interior a la sortida estandard. 

• mdbtools: MDB Tools inclou 
programes per exportar esquemes i 
dades a altres bases de dades tals com 
MySQL, Oracle, Sybase, PostgreSQL, 
i altres. També inclou un motor SQL 
per realitzar consultes SQL simples. 

• ripole: És un petit programa/llibreria 
dissenyat per extreure fitx.ers adjunts 
de fitxers de dades OLE2 (per 
exemple, documents MS Office). 

• clit: És una eina per convertir llibres 
electrónics de format Microsoft Reader 
a format obert per utilitzar-Io amb 
software o dispositius que no són 
directament compatibles amb el lector 
de Microsoft. 

• mork.pl: És un programa per llegir 
fitxers d'historial del navegador de 
Mozilla en format mork. 

• cookie cruncher.pl: Analitzador de 
fitxers coolde de MS lE. 

• userAssist.pl: Analitzador offline per la 
clau del Registre de Windows 
"UserAssist". 

• vim2text: Una eina per desxifrar log .. 
de xat de Yaboo als quals s'apliquen la 
funcióXOR. 

Elnes de seguretat de "arn 

• neteat: una utilitat de xarxa el qual 
llegeix i escriu dades a través de 
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connexions de xarxa. utilitzant el 
protocol TCP/IP. 

• ~: un clon de netcat amb xifrat fort. 

• socat: un netcat ampliat. Cada canal de 
darles pot ser un fitxer. una pipe, un 
dispositiu, un socket, un 80cket SSL, 
una connexió proxy. un descriptor de 

fitxer, GNU readline, un programa. 

• cryptcat: Una versi6 lleugera de netcat 
amb capacitats de xifrat integra!. 

• m!lll<: Un comandant de xarxa 5MB de 
modetext. 

• Ill!f: Una versAtil eina d'empremta 
digital passiva del sistema operatiu. 

• netdude: Un visor i editor per fitxers de 
tra\18 de tcpdump. 

• nbtscan: Una eina de linia de comandes 
que escaneja els servidors de noros 
netbios en una xarxa TCP/IP local o 
remota. 

• driftnet: Un programa que escolta el 
trafic de xarxa i escull imatges de 
slream" TCP que observa. 

• !!PÍ!!g: Transmet paquets "ARP 
REQUEST' sobre l. xarxa i imprimeix 
la resposta. S'utilitza per provar quan 
una adre~a de xarxs IP donada esta en 
ús en la xarxa local, i obtenir 
informació addicional sobre el 
dispositiu que esta utilitzant aquesta 
a~a. 

• nmap: El ben conegut eseanejador de 
xarxa. 

• knocker: un altre escanejador de xarxa 
simple i filcil d'utilitzar. 

• ~: Un analitzador/sniffer de 
protocol Ethernet. 

• Ilü!: Un .. niffer de paquets i analitzador 
LAN. 



• seapy: Un potent programa de 
manipulació de paquets interactiu. 

• DiIWl.: Un eseanejador de vulnerabilitats 
de servidors web. 

• tcnick: Un sniffer en mode text que pot 
tomar a muntar i reordenar streams 
TCP. 

• ~: Un sniffer que mostra 
infonnació sobre connexions TCP que 
veu en una interficie de xarxa. 

• l!!m!: Un programa per immiscir-se 
dintre d'uoa conoexió, observar-la i 
reinicialitzar-la. 

• darkstat: Captura tnlfic de xarxa, 
calcula estadfstiques sobre l"us 
entrega informes a través de HTTP. 

• netWQx: Una caixa d' cines de xarxa 

amb snijJ. spool, sean, ping, traceroute 
i més babilitats. 

• prismstumbler: Una eina de 
deseobriment de 'Wireless LAN' que 
eseaneja trames balisa (beacon frames) 

de punts d'accés. 

• cbatsniff: Un programa ticil d'utilitzar 
que examina xarxes per missatges 
instantanis A1M, ICQ, MSN, Yaboo i 
Jabber. 

• ~: Un analitzador de seguretat 
WEP. 

• 1ft: L'eina 'Layer Four Traceroute' pot 
treballar més rapid que el classic 
traceroute i pot anar a través de 

tallafocs. 

Emes de InUfer de una 

• tepdump: boleador i analitzador del 
tnllic d'una xarxa. Permet capturar i 
mostrar en lemps real els paquets 
transmesos i rebuts de la xarxa a la que 
s' esta conneetat. 
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• wireshark: Un analitzador de protocol 
de xarxa. Permet obtenir en temps real 
infonnació detallada de cada paquet, 
mostrant-los inclús per tipus (UDP, 
TCP. ICMP, IPx, etc.). 

• tsbark: versió de text de wireshark. 

· ~: 
Sniffer/interceptor/enregistrador per 
LANs commutades. Ofereix sn!ffing de 
connexioDs actives, filtrat de 
continguts al vo~ i inclou algunes 
caracteristiques per l'amllisi de xarxa i 
host. 

• ~: Un enregistrador de flux TCP. 

• tcprep1ay: una suite d'eines que permet 
classificar el tnlfic com client o 
servidor, reescriure les ca~a1eres de la 
capa 2, 3 i 4, i finalment tomar a 
reproduir el tnlfic sobre la xarxa. 

• !!milI: Una coHecció d'eines per 
auditar la xarxa i tests de penetració. 

• sniffit: un altre sniffer de paquets. 

• omn: Un grep per a les carregues útils 
(payloads) de dades de xarxa. 

• irnsnjff: Un sniffer de missatgeria 
instantania basat en el fonnat pcap. És 
capa~ d'enregistrar conversacions, 
llistes de contacte, informació de perfil, 
notificacions de correus entrants, 
altres esdeveniments de MSN. 

• tcpextract: Una eina per a la extraeció 
de litxers del trific de xarxa. 

Utllltats dlvenea de Iana 

• w3m: Un navegador web basat en text 
que pot ser utilitzar com a paginador 
per fitxers HTML. 

• ~: Una eina de lInia de comandes 
per transferir fitxers que suporta 
FTP(S), HTTP(S), sep, SFTP, TFTP, 



TELNET, DICT, LDAP(S) i té moltes 
altres caracteristiques com túnels proxy 

i reprendre transterencies. 

• aria2: Una utilitat de desc8rrega per 
línia de comandes de gran rapide ... 

• wget: Un software de línia de 
comandes no interactiva per 
descarregar fitxers utilitzant HTTP(S) i 
FTP. Pot reprendre descarregues 
avortades i reflectir recursivament 
directoris, i té moltes altres hanes 
caracteristiques. 

• netsed: Un sed TCP en temps real. 
Permet a l'usuari alterar paquets 
reenviats a través de la xarxa en temps 

real. 

• nxclíent: Un clíent d 'accés remot pel 
protocol NX. 

• netdiscover: Una eina de 
reconeixement d'adreces actiulpassiu, 
pot detectar ho.,t.o en lInia o buscar-los 
enviant peticions ARP. 

• Xvnc4viewer: Un client pel protocol 
VNC d'accés remoto 

• Directvnc: Un altre clíent pel protocol 
VNC d'accés remot peró aquest 
treballa en mode consola amb supor! 
framebufTer. 
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rootkits/LKMs o per un altre tecnica 
d'ofuscació. 

• J,Ul3.: Compressor/descompressor 
d'executables d'alt rendiment per 
formats d'executables. 

• perdr: Desassemblador per formats 
Portable Executable (executables MS 
Wíndows). 

• pefile: Un módul de Pytbon per llegir i 
treballar amb fitxers executables 
portables. 

• trIO: Eína per identificar tipus de 
fitxers a partir de les firmes birulries 
d'aquests. 

• ClamAV: Programa antivirus de línia 
de comanda. 

• XJilrln: És una interficie grafica a F
Prot Antivirus(TM) per a 'Linux Small 
Business Edition'. És Copyright per 
Frisk Software International i gratuit 
per a ús personal. 

Emes d'imatge i aniUisl de memOria 

• 1394memimage: cines que penneten 
copiar la memOria flsica d' un 
ordinador a través del por!firewire. 

• aeskeyfmder: Una eina per trabar claus 
AES de 128/256 bits en un bolcat de 

Cerca / an8Jla1 de MaIware mefiÓria. 

• cbrootkit: És un shell script que 
comprova binaris del sistema en busca 
de modificacions per rootkits. 

• rkhunter: escaner de rootkit. 

• Carbonite: Un módul de kernel de 
Linux per ajudar en la detecció de 
rootkits, compost per un Isol i ps al 
nivell del kernel. 

• Unhide: És una eina forense per trobar 
processos i ports TCP/UPC ocults per 
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• rsakeyfinder: Una eina per trobar la 
ubicació de elaus públiques i privades 
RSA en un bolcat de memoria. 

• vo1atility framework: Un framework 
per analitzar bolcats de memoria. 
Actualment suporta MS Windows XP 
SP2 i SP3. 



Emes de 'file carviDg' 

• magicrescue: Escaneja un dispositiu de 
bloc en busca de fitxers que conegui. 

Els fitxers coneguts són descrits amb 

arxius de recepta, Podern escriure la 

nostra propia recepta si sabern el 
format del fitxer, 

• foremost: Una eina de file earving ben 
coneguda. Treballa amb un fitxer de 

configuració amb totes les cap\lllleres, 
peus i estructures de dades internes de 

fitxers coneguts. 

• scalpel: És una reescriptura de 
'Foremost 0.69' per millorar el 

rendiment i I'ús de memória. 

• fwegoge pi: És lUla eina Perl inspirada 
per Foremost. 

• Retrjever: Programa creat per E-fense 
per donar un cnp d'ull nlpid i 

identificar imatges gnlfiques, 

documents, videos, i a1tres tipus de 

fitxers. 

• SFDumper: És un "eripl Bash que pot 
recuperar tots els fitxers d'un tipus (ex. 

.doc o Jpg), a pesar de que estiguin 
actius, esborrats o no assignats. Utilitza 

Foremost per carving i Sleuth Kit per 
recuperar fitxers esborrats. 

• revit: Una eina de file carving elegant 
basada en earving d'estructura de 

fitxers. 

• hacboir: És una llibreria Python que 
permet veure i editar streams binaris. 
Té un conjunt d'eines i un d'aquests és 

hachoir-subfile, unfile carver. 

• Photorec: Una eina de file carving que 
reconeix més de 180 firmes de formats 
de fitxers per defecte. 

• recoveripeg: Un file carver que es 
concentra en el format de fitxer JPEG. 

Per defecte, mira només als Ilmits de 
blocs de 512 bytes. 

112 

Capítol4, Open Source I Linux 

• recovemhotos: És una eina de carving i 
recuperació digital d'imatges de 

targetes de memória de cAmera. 

Suporta formats JPEG i CR2 (RA W) 
de Canon. 

• grepj-fat: És una eina de recuperació de 
dades JPEG per sisternes de fitxers 

FATI 2IFATI 6. 

Emes d'auülsl de meta dade. 

• ~ Una llibreria i una eina per 
extreure meta dades de tipus de fitxers 
arbitraris. Actualment suporta: HTML, 

PDF, PS, OLE2 (DOC, XLS, PPT), 
OpenOffice (.uw), StarOffice (sdw), 

DV!, MAN, FLAC, MP3 (ID3vl i 
ID3v2), NSF (NES Sound Format), 

SID, 000, WAV, EXIV2, JPEG, GIF, 

PNG, TIFF, DEB, RPM, TAR (.GZ), 

ZIP, ELF, FLV, REAL, RIFF (AV!), 

MPEG, QT i ASF. També detecta 

diversos tipus de MIME addicionals. 

• me1apam: Una eina per extreure 
informació EXIF d'imatges digitals. 

També suporta extensions especifiques 
de fabricants com Nikon, Olympus, 

Canon i Casio. 

• ~: Un altre eina per extreure 
informació EXIF d'imatges digitals. 

mclou suport addicional per una par! 
deis fabricants de cameres Asahi 

(Pentax), Canon, Casio, Fuji, Leica, 

Minolta, Nikon, Olympus, Panasonic, 

Sanyo. 

• exit: Llegeix i escriu meta infonnació 
EXIF en fitxers d'imatges. 

• jpeginfo: utilitat per generar llistats 
informatius de fitxers JPEG, 

comprovar errors en fitxers JPEG. 

• 1w;Iwj¡:: És una llibreria Python que 
pennet veure i editar streams binaris. 



• exifprobe: Llegeix fitxers d'imatges 
prodults per cameres digitals (inc\oent 
diversos deIs anomenats fonnats de 
fitxer raw) i presenta l'estructura deis 
fitxers i les dades auxiliars i meta 
dades contingudes en aquests. Arnés 
de TIFF, JPEG, i EXIF, el programa 
compren diversos formats els quals 
poden contenir dades de cameres raw, 
incloent: MRW, CIFF/CRW, 
JP2IJPEG2000, RAF, i JOF, aixi com 
la majoria de fonnats raw derivats de 
TIFF, incloent DNG, ORF, CR2, NEF, 
K25/KDC/DCR, i PEF. 

• fccu-docprop: Aquest és un programa 
que intenta imprimir les propietats de 
fitxers OLE. Els fitxers OLE són 
principalment fitxers doc i xls de MS 
OFFICE. 

• jhead: És una llibreria Perl independent 
de la platafurma més una aplicació de 
lInia de comandes per llegir,escriure i 
editar meta informació en fitxers de 
imatges, audio i video. Suporta molts 
tipus diferents de meta dades inc\oent 
EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, 
GeoTIFF, ICC Profile, Photoshop IRB, 
FlashPix, AFCP i ID3. Arnés 
fabricants de moltes cameres digitals 
com Canon, Casio, FujiFilm, HP, 
NCNictor, Kodak, Leaf, 
Minolta/Konica·Minolta, Nikon, 
Olympus/Epson, Panasonie/Leica, 
Pentax/ Asahi, Ricoh, Sanyo, 
Sigrna/Foveon i Sony. 

• exifiran: Una eina de lInia de comandes 
per fer transformacions amb perdues 
d'imatges JPEG i bolcar etiquetes 
EXIF. 

Eines de 'stream' 

• pv (pipeviewerl: És una eina basada en 
terminal per monitoritzar el progrés de 
dades a través d'una pipeline. 

113 

Capítol4. Open Source I Linux 

• bar: Aquest és un petit shell .,eript 
destinada a ser utilitzada en script., 
d'instaHació Unix portables per 
mostrar barres de progrés. 

• pipebench: Mesura la velocitat d' una 
pipe. Mostra l'actual throughput i 
quantitat de dades corrent a través 

d'una pipe. Pot ser utilitzat per mostrar 
el progrés d'un procés md5sum gran. 

• ~: Una aproximació totalment 
acientifica per mesurar el throughput. 

Copia la seva entrada estAndard a la 
seva sortida estAndard mentre mesura 
el temps que triga per lIegir un buffer 
d'entrada i escriure un buffer de 
sortida. 

• pipemeter: Un aItre cina per mesurar el 
throughput d'una pipe. 

• bfr: És un buffer de pipe de linia de 
comandes de proposit general. 

• mbuffer: És una eina de buffering de 
s!ream., de dades. La seva 
característica especial és com mostrar 

la laxa de l/O i el resuro a l'usuari. 

• pipeworks: És una eina de 
benchmarking per pipelines que és 
mol! semblant a pipemeter. 

• COlD1Dand Une ProgreSS Bar: És una 
simple eina de línia de comandes per 
mostrar infonnació sobre un stream de 

transferencia de dades. 

(matge. ¡video. 

• tl!i: Aques! és un visor d'imatges per la 
consola framebuffer de Linux. 

• mplayer: És Wl reproductor de 
peHicula que reprodueix la majoría de 
fitxers MPEGNOB, A VI, Ogg/OGM, 
VIVO, ASFIWMAlWMV, 
QTIMOVIMP4, RealMedia, Matroska, 
NIJT, N uppelVideo, FLI, 



YUV4MPEG, FILM, RoQ, PVA, 
suportat per molts codecs natius 
XAnim i Win32 OLL. Es pot mirar 
peHicules VideoCD, SVCO, OVO, 
3ivx, DivX 3/4/5 i inclús WMV. 

• mencoder: És una eina de 
descodificador, codificador i filtratge 
de video de 1inia de comanda. Pot 
convertir tots els formats que MPlayer 
reconeix dintre d'una varietat de 
formats comprimits i descomprimits 
utilitzant diferents códecs. 

• vlc: El reproductor de medis i servidor 
de streaming de platafonna creuada. 

• !!thumb: És un visor i navegador 
d'imatges. Té un mode forense "tipus 
de" en el qual és capa~ de trobar 
imatges basats en la caNalera. 

• endeayour2: És una completa suite de 
gestió de fitxers que incorpora les 
segOents funcions: navegador 
d'imatges, arxivador i un conjunt de 
programes/utilitats de geslió de fitxers i 
disco 

• GOView: Un navegador d'imatges que 
ofereix accés d'un sol cHe per veure 
imatges i moure's a través de l'arbre de 
directorio 

• lI&J:inI:: Una eina per veure i manipular 
fitxers d'imatge raw de cameres 
digitals. Suporta 284 cameres 
actualment. 

• mimms: Un descarregador de stream 
(mms://). 

• ~: És una solució completa per 
gravar, convertir fer streaming 
d'audio i video. 
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Elne. per analltzar registre. wln32 

• reglookup: És una petita utilitat de linia 
de comanda per llegir i fer consultes en 
registres de Windows NT/2K1XP. 

• ~: Un analitzador de registre 
ojJIine forense de Harlan Carvey. 

• parse" Win32RelÓsIrv mi module: Un 
módul Perl per analitzar ficilment els 
fitxers de registre de win32. 

• reeripper: Bina forense d'anlllisi de 
registre escrita en Per!; és rapida, 
senzilla i una de les millors eines per 
l'anMisi de registre en examinacions 
forenses. 

• regyiewer: És un navegador de fitxers 
de registre de Windows basat en GTK 
2.2. És independent de la plataforma 
permetent aixi examinar fitxers de 
registre de Windows des de qualsevol 
plataforma. 

Edito" / boleadora hexadeelmala 

• !!1: És un editor/visor/analitzador de 
fitxers per executables. Els executables 
suportats són ELF, LE, MZ, NE, PE32, 
PE64, fitxers CLASS Java, MachO, 
executables Xbol<, Power PC PEF. 

• hed: És un editor hexadecimal per 
sistemes POSIX dissenyat per 
manipular eficientrnent fitxers 
infinilivament grans. Suporta 
operacions com insercions al mig del 
fitxer. 

• hexedit: veu edita fitxers en 
hexadecimal o ASCII. 

• sbed: És un editor hexadecimal senzill 
d'utilitzar escrit per Unix/Linux 
utilitzant la biblioteca ncurses. amb 
una interficie d' esti! Pico amigable. 

• hexeat: Uti!itat de boleat hexadecimal. 



• hexdump: És un programa en C++ per 
imprimir el contingut d'w fitxer, byte 
per byte, en format hexadecimal. 

• biew: És un visor portable multi 
plataforma de fitxers binaris amb editor 
incorporat en modes 
hexadecimal i desassemblador. 

un desassemblador 
A VR/Java/Athlon64/Pentium 

binari, 
Inc10u 

per 
4/K7-

Athlon. Ofereix previsualització de 
formats executables MZ, NE, PE, 
NLM, coffl2, ELF, a.out, LE, LX, 
PharLap, navegador de codi i molt 
més. 

• GHex: Editor binari simple que permet 
veure i editar un fitxer binari en 
hexadecimal i ASCII amb un 
mecanisme de desrer/refer de múltiples 
ni vells. Inclou funcions de buscar i 
reempl~ar, conversions entre valors 
binaris, octals, decimals i 
hexadecimals, i permet editar múltiples 
documents amb múltiples vistes de 
cadascun. 

• heme: És un editor hexadecimal de 
consola rapid i portable per sistemes 
Unix. 

Eines de 'cracking' 

• Oohcrack: És un cracker de 
contrasenyes de Windows basat en les 

taules rainbow. 

• John The Ripper: És un rapid cracker 
de conttasenyes de f01'l'a bruta i 
diccionari per hashos de contrasenyes 
de Unix, Kerberos AFS i hashos 
Windows NT/2000/XP/2003 LM. 

• ~: És una eina de f01'l'a bruta per 
hashos md{2,4,5}. 

• pdfcrack: És una eina per recuperar 
contrasenyes i contingut de fitxers ptif. 
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• lcrack: És lID cracker de contrasenyes 
genenc basat en diccionari i f01'l'a bruta 
per hashos md{4,5}, md4 NT, 
contrasenya Lotus Domino HTTP i 
Lan Manager. 

• crnospwd: desxifra la contrasenya 
ernmagatzemada al CMOS utilitzada 

per accedir a la configuració de la 
BIOS. 

• chntow: Algunes eines de registre que 
pennet reiniciar i canviar parcialment 
contrasenyes NT, desbloquejar usuaris, 
ascendir a grups d'administtadors. 

• crack: És una eina per trobar 
contrasenyes d'inici de sessió débils en 

sistemes Unix. 

• hydra: És un cracker d'inici de sessió 
rapid per serveis com: telnet, ftp, http, 
https. http.proxy, smb, smbnt, ms-sq/, 
my.,q/, rexec, r.,h. rlogin, cvs, snmp. 
smtp-auth, socks5, vnc, pop3, ¡map, 
nntp, pcnjs, icq, saplr3, Idap2, Idap3, 
postgre.~, teamspeak, cisco auth, cisco 

enable. 

• fcrackzip: És un cracker de 

conttasenyes ZIP. 

• medussa: És 1D1 cracker de 
contrasenyes distribul1. 

• pgperaek.: És una eina per fer ataes de 
diccionari sobre fitxers xifrats PGP. 

• nasty: És una eina per fer atacs de 
diccionari sobre fitxers xifrats PGP. 

Compressió / Descompressló 

• Zoo: Una utilitat de compressió pel 
format de fitxer zoo. 

• f1¡j¡¡: Un arxivador de fitxer de linia 
de comanda amb un rati de compressió 
elevat. Els formats de 
desempaquetatges suportats són: RAR, 



CAB, ISO, ARJ, LZH, CHM, MSI, 
WIM, Z, CPIO, RPM, DEB i NSIS. 

• ~: Una eina per extreure fitxers 
CAB d'inslaHadors autoextraibles per 

MS Windows. 

• Unshield: Un altre eina per extreure els 
fitxers CAB d'instaHadors 

autoextralbles por MS Windows. 

• Unrar: Una eina per extreure fitxers de 
fitxers comprimits RAR. 

• ~: Una eina de llnia de comanda 
por descomprimir arxius ACE. 

• gzReCOyer: L'aplicació de recuperació 
gzip inlenta saltar-se les dades errónies 
en fitxers gzip. 

• nomarch: entreu fitxers de I'antic 
format d'arxiu '.are'. 

• UlSCQmpress: un paquet amb dos 
programes: msexpand per 
descomprimir fitxers comprimils per 
'MS compress.exe', i mscompress el 
qual comprimeix fitxers amb 
l'aJgorisme de compressió LZ77. 

Cerca de paraules clau 

• 

• 

greplegrep: La comanda grep cerca en 
un o més fitxers d'entrada linies que 
conlenen una coincidéncia a un patrO 

especifical. 

_: Una eina per cercar i indexar 

fitxers de lexl, SGML, XML, i HTML i 
filtrar streams de text utilitzant criteris 
estructurals. Sgrep és una eina practica 
per realitzar consultes a quasi 
qualsevol tipus de fitxer de lexl amb 
algunes estructures ben conegudes. 

• il!!!:!.: Un substilut o suplemenl per la 
familia grep. Ofereix expressions 
regulars compatibles amb Perl, marcal 
amb color de coincidéncies, context al 
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voltant de coincidencies, expressions 
complexes ("amI' i "o""), i exclusió 
automAtica de fitxers que no són de 

tex!. 

• !!reJ)mail: Cerca una expressió regular 
donada en una bústia de correu normal 
o comprimil (gzip, bzip2 o I%ip) i 

retoma aquells correus que 
coincideixen amb la consulta. També 

suporta cerques restringits per data 
mida. 

• diff: Mostra diferencies entre dos 
fitxers, o cada fitxer corresponent en 
dos directoris. 

• colordjff. Script Perl que consisleix en 
un wrapper per 'diff' i que produeix la 

maleixa sortida peró en forma de 
canvis de color. 

• muJtigjJ: fail en esteroides. Crea 
múltiples finestres en la consola (amb 

la IIibreria ncurses) per moniloritzar 
diversos arxius. També poI 
monitoritzar tots els fitxers d'un 

directori, amb el car8c1er asterisc: si 
algun fitxer coincidenl amb J'asterisc té 

una data de modificació recenl, 
commutanl automAticamenl a aque)) 
fitxer. 

Mime 

• 

• 

• 

• 

ripmime: Extreu els fitxers adjunts 
d'un paquet MIME. 

~: Codifica descodifica 
missalges MIME. 

mimedecode: Descodifica missalges 
MIME. 

aish: Codifica i descodifica filxers 
¿,h/base64/uuenceded. 



A1treo 

• Webjob: Oescarrega un programa a 
través de HITPIHTTPS i I'executa en 
un procés unificat. La sortida, si n 'hi 
ba, pot ser dirigida a stdoutlstderr o un 
recurs Web. Pot ser útil en resposta a 
incidencies i an8lisi d'intrusió ja que 

proporciona un mecanisme per 
executar programes de diagnóstic ben 
coneguts en un sistema compromes 
potencialment. 

• nessus: Escaner de vulnerabilitats que 
ofereix descobriment a gran velocitat, 
auditorla de configw-aci6, 
descobriment de dades sensibles i 
an8Iisi de vulnerabilitats. 

• ¡gw!: Un daemon de servei que 
monitoritza un o més GPS adj unt a 
I'ordinador. Útil amb Kismet 

(programa que permet detectar xarxes 
inatambriques) per exernple. 

• dds2tar: Eina nlpida consistent en 
buscador i extractor per cintes DOS. 

• biabam: Programa en Bash per enviar 
correus amb fitxers adjunts des de la 
liDia de comanda. 

• lODI!1: Una utilitat per xifrar i desxifrar 
fitxers i streams des de la linia de 
comanda via les comandes ccencrypt. 
ccdecrypt i ceat. 

• lIIl!!I: És un visor per fitxers POF. 
Inclou un extractor de text PDF, 
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convertidor de POF a PostScript, 
altres diverses utiJitats. 

• ~: La caixa d'eines pdf Pot unir, 
dividir, rotar, desxifrar, xifrar 
documents POF, omplir formularis 
POF, aplicar marques d'aigua, informe 
sobre meta dades, senyalitzar, 
actualitzar meta dades, adjuntar fitxers 
a documents POF, desempaquetar 
adjunts POF i reparar documents POF. 
Tot des de la linia de comanda. 

• l!mi!!: Xifra i desxifra fitxers amb 
l' algorisme Blowfish. 

• outguess: Una eina d'estenografia 
universal que permet la inserció 
d'informació oculta dins de bits 
redundants de fonts de dades. 

• stegdetect: Una eina automatitzada per 
detectar contingut estenogrMic en 
imatges. Els esquemes detectables són 
jsteg,jphide, invi.~ible secrets. outguess 
OJ.3b, F5, appendx i camouj/age. 

• spantape: Estén una única pipe a través 
de múltiples cintes SCSI. 

• !l!!fi!!!:: Un filtre per traduir streams de 
backup MTFIBFK de sistemes 
operatius NT. a arxius T AR. 

• teardron: Proporciona Wl8 forma per 
fer consultes a múltiples motors de 
cerca al mateix temps i explorar els 
resultats un una única Cont. 
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4.2. FIBFORENSICS 0.1 

En aquest tema es procedinl a la construcció d'una eina per a l'anAlisi forense de sistemes, la qual 
consistira en una distribució Linux LiveCO i permetnl. principa1ment portar a terme la recoHecció de 
dades, la duplicació forense i la posterior investigació de sistemes inf01"l1llltics compromesos. Per a aixó es 

partinl d'una distribució Linux ja existent i, s'editara i es modificara per persooalitzar·lo de tal manera 
que disposi de les característiques de les distribucions foreoses i s'adapti a les oostre necessitats. 

L'objectiu no és crear un altre distribució foreose repleta d'aplicacions i utilitats per ala resposta 
a incidencies i analisi forense, sinó que proporcionar una distribució lleugera i amb un consum baix de 

recursos del sistema que incorpori les eines indispensables per realitzar la resposta inicial i el posterior 
tractament davant una incideocia de seguretat inf01"l1llltica. 

4.2.1. Descripció general 

FIBFORENSICS és una meta distribució GNUlLinux arrencable basada eo el LiveCO de Knoppix 6, el 
qual estan\ enfocat a eines de resposta a incidclncies i anAlisi forense. EstarA dissenyat per 00 modificar 
l' ordinador arnfitrió de cap manera. No auto muntarA espais swap ni tampoc cap dispositiu connectat. 
Aquesta distribució utilitzara l'entorn d'escriptori LXDE, en comptes d'altres entorns més pesats com 

KDE o GNOME, i sera capa~ de funcionar amb tao sois 96MB de memória RAM, i inclús menys. 

Els canvis principals respecte la versió original de Knoppix són els següents: arrenca per defecte 
en l'entom grAfic LXDE, esta configurat per utilitzar el mapa de teclat espanyol i uti1itza el gestor de 

finestres Metacity en comptes del per defecte Compiz. La resta de canvis consisteixen en la instal'lació de 
determinades aplicacions i la personalització de la distribució. 

El disc de FIBFORENSICS estara campos! per dues bandes, cadascuna per un propósit distinto 
La primera par! del CO consistira en un coojunt d'eines per la resposta inicial eo sistemes encesos, el qual 

inclou binaris estAndards de Linux compilats estAticament per processadors compatibles amb 
l'arquitectura X86, els quals estaran destinats per la recoHecció de dades "en viu". L'altra par! consistira 
en la distribució GNUlLinux LiveCO, compost per algunes eines comunes per l'anMisi de sistemes 
apagats, com s60 ara eines de duplicació forense i eines d'anillisi de sistemes de filxers. 

La par! del conjunt d'eines per la resposta inicial estarA furmat per les segUents utilitats binilries 
de confi~a: 

bash dmesg ifconfig netstat 

cat du last pB 

cryptcat find lB route 

date free lamod Bort 
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dd gawk lsof uname 

df grep rnd5sum w 

La part arrencable del LiveCD conté les segQents eines utilitats addicionalment a les 
aplicacions ineloses en Knoppix 6: 

Elnes forens .. • clamav 0.95.1 +dlSg·2 
• rkhlDlter 1.3.4 

• autopsy 2.10-1 
• dcfldd 1.3.4.1-2 Altre. udlllat. 
• foremost l.s.5 
• mdsdeep 3.1-1 • lshw 02.13-2 
• sleuthkit 2.52-1 • netcat 1.10-38 
• wipe 0.21-6 • cryptcat 20031202-4 

• hexedit 1.2.12-3 
Ideatifieacló de malware • IDlzip 5.52 

• p7zip 4.6s-dfsg.l-l 
• chkrootkit 0.48-10 • tcpdump 4.0.0-2 

4.2.2. Distribució base 

La distribució Linux base escoUida a partir de la qua! es produira FIBFORENS1CS és 'Knoppix 6.0 
Adriane', alliberada a finals de gener del 2009. 

Knoppix és un sistema Live arrencable que inclou una coHecció de software GNU/Linux, 
disposa de detecció automatica de hardware i suporta una gran varietat de dispositius com largetes 
gratiques, largetes de so, dispositius SCSI i USB, i a1tres periferics. És una de les distribucions més 
experimentades del món GNU/Linux i va ser una de les primeres en incorporar el sistema Live eD, molt 

conegut avui dia, pero realment revolucionari en el seu momento Molts usuaris de sistemes GNUlLinux 

van coneixer aquests sistemes gracies a un en de Knoppix. 

A continuació es troben les característiques i avantatges per les que es va seleccionar aquesta 
distribució [13]: 

• Knoppix 6.0 ha estat alliberada 8mb diverses noves actualitzacions i funcions. Incorpora un 
kernel de Linux recen!, 2.6.28, el qual millora la compatibilitat hardware i la seguretat del 
sistema. 

• Alta compaUbilitat amb la seva base Debian (Lenny), el que ofereix una gran quantitat de 
programes, Uibreries i actua!itzacions disponibles a través del repositori utilitzant el senzill 
gestor de paquets Apt. 

• Procediment d'arrencada del sistema acrelerat. S'empra un sistema de .. cripls SysV, pero amb 
moltes tasques d'arrencada del sistema que s'executen en paral·lel. S'ba reduIt el lemps 
d'arrencada aproximadament a la meitat respecte amb les versions S.x. 
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• S'empra LXDE com a entom grBJic. LXDE és \DI escriptori Ileuger i rapid basada en la llibreria 
Gtk2+, amb pocs requisits. 

• S'ha redurt la quantitat de programes iostal·lats en aquesta versió. Aixo fa que la imatge del CD 
ocupi \DIS 645MB, el que permetr8 remasteritzar aquesta distribució per tal d'afegir programes 
addicionals. 

4.2.3. Selecció d'eines 

S'ha seguit certs criteris a l'hora d'escollir les utilitats i aplicacions a incloure en el disc de 
FIBFORENSICS. Aquests criteria es basen en les eines utilitzades duran! el procés d'investigació i analisi 
forense. 

Així dones, en el conjunt d'eines per la recoHecció de dades"en viu" s'han inelos aquelles eines per 
recollir la informació necess8ria, sobretot la de tipus volatil, abans d'apagar la maquina compromesa. Les 
dades a recollir durant la recoHecció "en viu" ja es van tractor en el tema "Tecniques utilitzades en 
l'an8lisi forense". Fent un breu repas veurem que principalment necessitarem les segUents eines: 

Shell de confillll\'a: bash 

Data i hora del sistema: date 

Usuaris connectats: w 

Marques temps/data: l s 

Processos actuals: ps 

Sockets oherts: lsof 

Aplicacions escoltant als sockets: netstat 

Sisternes recents/actuaIs connectats: last 

Checksums de dades recollides: mdSsum 

Configuració de xarxa i interficies: ifconfig. route 

Copia i transferencia de fitxers obtinguts: cat, cryptcat, dd 

Cerques de fitxers i paraules claus: f ind, grep 

A par! de les eines anteriors, les segllents altres també poden ser interessants i útils per recollir altres 
tipus d'informació del sistema compromes i tractor els resultats obtinguts: 

Informació del Kernel i móduls carregats: dmesg, lamod, uname 

Espai lliure/ocupat del disc/mern6ria: df, du, free 
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Selecció i tractament de dades/resultats: gawk,sort 

Pcr altra banda, en quant a les aplicacions incloses en la part del Live CD. també hasant-nos en el 
tema ''Tecniques utilitzades en l'anMisi forense", seran necess8.ries eines per portar a terme duplicacions 
forenses i analitzar posteriorment les imatges realitzades de discos i particions. Aixi, algunes de les eines 
necessAries per aquestes i altres tasques seran les següents: 

Neteja i esborrat segur de discos: wipe 

Duplicació i imatge de discos: dcfldd 

AnAlisi de sistemes de fitxers: autopsy 

Identificació i restauració de fitxers: foremost 

Detecció de roo/ki/s: chkrootkit 

Descompressors de fitx.ers: p7zip 

4.2.4. Consideracions previes a la remasterització 

Abans de comen~ar amb la remasterització de Knoppix per produir FIBFORENSICS, s 'ha de realitzar 
proves separadament 8mb Knoppix per vcure quines consideracions previes s 'ha de tenir en compte a la 
hora de la remasterització. 

Aixi doncs, si previsualitzem i donem un cop d'ull a Knoppix 6 Adriane, observem que les 
caracteristiques per defecte d'aquesta distribució són les segUents: 

• Arrenea el sistema en una interficie de text limitada -anomenada ADRlANE- amb un menú 
parlan!, destinada a persones amb deficiencies visuals. 

• Si es posa la cadena "knoppix" com a opció en el menú d'arrencada inicial, el sistema arrenca en 
l' entorn gnlfic d'escriptori LXDE. En aquest cas, utilitza el gestor de finestres 'Compiz Fusion', 
el qual augmenta notablement el consum de memoria i CPU ja que entre altres coses afegeix 
erectes grafics 3D a l'escriptori. 

• El mapa de teclat és l'anglos, pel que molts deis cmeters que escrivim no correspondran a la 
disposició del teclat espanyol. 

• Afurtunadamen!, el sistema no s'uti1itza particions de swap que hi puguin haver a l'ordinador 
amfitrió ni tampoc es munten dispositius connectats. 

Per tan!, a més deis programes que afegim i les personalitzacions que haguem de fer duran! la 
remasterització, les principal s modificacions seran les descrites anterionnent. 

121 



Capítol 4. Open Source I Linux 

4.2.5. Procés de producció de FIBFORENSICS 0.1 

En aquesta seceió es descriura pas a pas lot el procés a seguir per produir la meta distribució 

FIBFORENSICS a partir de Knoppix 6 Adriane. En la primera secció d'aquest apartat es portara a tenne 
la compilació estatica de les eines de conlianya per la resposta "en viu". En la segona secció es mostran\ 

com realitzar la remasterltzació de Knoppix per produir la nostla propia distribució forense; aquesta 

segona par! també explica com integrar les eines de confi~a en la imatge ISO del CD de 

FIBFORENSICS. 

4.2.5.1. Compilació de les emes de eODftan~a 

Com ja s'ba comentat en temes anteriors, durant la recollida de dades "en viu" d'una maquina 

compromesa no ens podem fiar deis binaris del sistema perque poden haver estat modificats per troians 

amb I'objectiu de proporcionar· nos informació falsa. Una solució podría ser copiar els binaris d'un 

sistema original a un medi, el qua! es muntaria temporalment sobre el sistema a examinar. Peró els binaris 

deis sistemes moderns utilitzen IIibreries compartides. Per executar·los, estariem confiant en la integrltat 

de les IIibreries compartides del sistema sospitós. D'entlada, no voldrem confiar en cap cosa del sistema. 

Per tan!, baurem de compilar binaris estatics a partir de les mnts sobre un sistema de confi~a. Aquests 

poden ser emmagatzemats en Wllloc segm i m\Dltats sobre els sistemes a examinar. 

A continuaoió es procedira a obtenir els codis fonts de cadascuna de les eines comentades amb 

anteriorita!, necessaries per la recoHecció de dades "en viu", i compilar·los per obtenir fina!ment els 

binaris estatics [14]. La compilació s'baura de portar a terme sota una maquina o bé un sistema operatiu 

basat en I'arquitectura X86, és a dir per 32 bits. per tal de garantir que també funcionin sota arquitectures 

de 64 bits. Per cadascUD o conjunt d'eines s'indica on les podem obtenir i com compilar-los. 

bash (http://ftp.gnu.org/gnulbash/) 
./configure --enable-static-link --without-bash-malloc 
make 

free, pI, w (http://procps.sourceforge.net/) 
make SHARED:Q CC=lgcc -static' 

cat, date, dd, dI, du,ls, md5oulD, JOrt, UDame (http://ftp.gnu.org/pub/gnulcoreutils/) 
. /configure 
make CC="gcc -static" 

grep (http://directory.fsf.org/projectlgrepl) 
./configure 
make CC="gcc -static" 

¡rcodg, Detotat, route (http://www.tazenda.demon.co.ukIphillnet-toolsl) 
make config 
make CC="gcc -static" 

IJOr (http://gd.tuwien.ao .atl utilsl admin-tools/lsofi') 
./Configure linux 
make CC="gcc -static" 

cryptcat (http://sourceforge.netlprojects/cryptcatl) 
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make linux 

laot (http://www.e-fen.e.coml) 
# 

dmesg (http://ftp.kernel. or glp u b/linuxl util./ util-linux -ng/) 
./configure -without-ncurses 
cd sys-utils/ 
make cC=-gcc -static H dmesg 
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gcc -static -fsigned-char -9 -02 -o dmesg dmesg.o 

Ismod (http://www.kernel.org/pub/linuxlutils/kemel/module-init-toolsi) 
./configure 
make CC=ftgcc -static" 

fiad (http://ftp.gnu.orglpub/gnu/findutilsl) 
./configure 
make CC=-gcc -static" 

gawk (http://ftp.gnu.orglpub/gnu/gawk/) 
./configure 
make CC="gcc -static" 

Per verificar que els binaris generats no utilitzen llibreries compartides del sistema es pot 
utilitzar la comanda ldd: 

root@myhost:# ldd w 
not a dynamic executable 

Un altre forma de comprovar que es tracten de binaris compilats estAticament és utilitzar la 
comanda file: 

root@myhost:# file w 

Observacions 

W: BLF 32-bit LSS executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), 
statical1y linked, fer GNU/Linux 2.4.1, stripped 

Cal aplicar un pegat al paquet 'net·tool.' previament a la compilació per tal de corregir certs 
errors i perque compili correctament. 

La comanda 'last' es va obtenir a partir d'un paquet de binaris precompilats que oferia la 
organitzaci6 'e-fense'; en aquests moments aquesta empresa no ofereix suport ni tampoc aquests 
binaris de forma gratuita, pel que s'baura d'obtenir el codi font de la comanda 'la.!' i compilar. 
ho manualment. 

Per poder compilar el paquet 'dme.g' cal<lra abans tenir instal·lades certes llibrerie. que seran 
requerides al executar './configure'. 

És recomanable fer la compilació d'aque.tes eines sobre un Kernel i llibreries gcc 

actuals/recents per tal d'evitar certs error. (cap~aleres, etiquetes, etc.) en temps de compilació. 

S'ha provat i demoslrat el correcte funcionament d'aquests binaris generats tant en nulquine. de 32 
com de 64 bits; també .'ba demoslrat que funcionen .ota diverses versions del kernel Linux recents i 
actuals, tal com els 2.6.19/24/25/28. 
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4.2.5.2. Procediment de remasterltzació 

Finalment, en aquesta secció es desenvolupari la remasterització de Knoppix, el qua! inclou la 
instal·lació de programes, modificació i peI1IO!I8.Iització d'aquesta distribució per produir 
FIBFORENSICS [15]. Comja s'ha comentat anteriorment, les eines de confianl'" compilades en la secció 
anterior s'inclouran al disc de FIBFORENSICS, el qual es portara a terme en aquesta mateixa seceió. 

Reguisits minims 

Pel procés de remasterització i edició necessitarem UD equip que compleixi amb els següents requisits: 

I GB de memoria lliure (RAM + SW AP). Per exemple, 256 MB de RAM real + 750 MB de 
.'twap. 

4 GB lliures d'espai en una partició formalada amb el sistema de fitxers de Linux (ext2, ext3, ifs, 
... ). 

Estructura del CD 

El directori arrel del CD de FIBFORENSICS contindri els segUents directoris: 

bool: conté els fitxers associats al gestor d'arrencada ¿,olinux del Live CD. 

FlBFORENSICS: conté UD fitxer de més de 600MB anomenat FIBFORENSICS que correspon 
a la imatge comprimida de tot el sistema operatiu base, comen~ant pel directori arre!. 

stalle_blnarles: conté el conjunt d'eines de confian9a (binaris compilats estaticament). 

Preparació de I'estructura base de treball 

La remasterització es du a terme sobre UD equip actual, amb UD processador de doble nucli, 2 GB de 
RAM, i amb una partició d'una unitat de disc extern, rererenciada com /dev/sdfl, on es 
descomprimir&, personalitzara i es generara les imatges de les distribucions. Aquesta partició, de 6GB, 
esta formatada en ext3. 

Arrenear des del CD de 'Knoppix 6 Adriane' i passar les segUents opcions a la pantalla de 
benvinguda de l'arrencada de Knoppix, per 181 de que arrenqui en l'entom grilfic LXDE, utilitzi 
el mapa de teclat espanyol, i activi el mode DMA d'aceés al disc duro 

boot: knoppix lang=es dma 

Obrir una consola de comandes i aceedir al compte d'usuari root de la segUent forma (també es 
pot obrir alguna terminal en mode text amb Ctrl+Fl, F2, etc., i tornar després a la terminal 
grafica amb Ctrl+F5): 

sudo su -
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Configurar l'accés a Internet. Si es disposa de OHCP ja estara configurat. Executar ifconfig 

per comprovar -ho. Es pot configurar la targeta de xarxa executant netcardcon f ig. 

Muntar la partició on s'anira a treballar: 

mount -rw Idev/sdfl Imnt/sdfll 

Crear l'estructura de directoris de treball. El directori 'source' contindra la imatge 
descomprimida de Knoppix, la qua! anirem modificant i personalitzant; al directori 'master' 
s'anira coHocant tot el contingut de la imatge ISO del CO que produirem al final de tot el 
procés. 

mkdir Imnt/sdfl/fibf 
mkdir Imnt/sdfl/fibf/source 
mkdir Imnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICS 
mkdir Imnt/sdfl/fibf/master 

COpia deIs arxjus de Kooppix originals 

Copiar tots els arxius que componen la distribució: 

cp -a IKNOPPIX/* Imnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICs/; 
mv Imnt/sdfl/fibf/master/KNOPPIX \ 
Imnt/sdfl/fibf/master/FIBFORENSICS; 

Copiar el contingut en "ero" del CO, excepte el fitxer Imnt-system/KNOPPIX/KNOPPIX 
(/mnt-system és el punt de muntatge de la unitat de COl, que és el que té tot el contingut 
comprimit de la distribució, ja que aquest es generara de nou al realitzar la remasterització: 

cd Imnt-system/; find . -size -lOOOOk -type f \ 
-exec cp -p --parents {} Imnt/sdfl/fibf/masterl \; 

Preparació de l'entom de treball 

Per remasteritzar Knoppix és millor "deslocalitzar" la sessió ambo 

És molt important canviar 1 'arrel del sistema: 

chroot Imnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICsl 

Si es anem a accedir a Internet s'ha de muntar el sistema de fitxers proc en el nou eotorn arrel: 

mount -t proc /proc proc 

Per tal de que certs programes funcionin correctarnent i per evitar futurs problernes a 1 'hora 
d'esborrar els programes que ja venen instal'lats, també s 'haura de muntar el sistema de fitxers 
devpts en el nou entorn arrel: 

mount -t devpts devpts Idev/pts 
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Com que s'ha meneat en mode gnllic, s'haura d'assignar el valor de la variable DISPLAY per a 
que les aplicacions amb sortida gnllica es mostrin en la pantalla actual: 

export DISPLAY=127.0.0.1:0.0 

Amb la comanda dhclient podem sol·licitar autolDllticament la conliguració de xarxa al 
servidor DHCP. 

Instal'lació i desinstal'lació d'aplicacions 

En primer 110c s'haura d'actualitzar la base de dades de paquets. 

apt-get update 

Es pot veure una msta de paquets instaHats ambo 

dpkg-query -1 

El 11istat anterior es pot ordenar per mida mitjanl""'t: 

dpkg-query -W --showformat='${Insta11ed-Size} \ 
${Package}\n' I aort -n 

DesinstaHar paquets innecessaris amb 'apt-get remove' o amb 'dpkg': 

apt-get remove --purge nom_de1-paquet 

o 

Si es té ciar la msta de paquets a desinstal'lar es pot generar un lilxer de !ext i esborrar 
mitjan~ant: 

dpkg -P 'cat llísta' 

S 'ha optat per desinstaHar els següents paquets perque són els que més espai ocupen: 

#gimp; gimp-data; libgimp2.0; icedove# 

Instal'lar paquets de la forma habitual en Debian: 

apt-get install nom_de1-paquet 

Els paquets que s'han decidít instal'lar són els següents: 

Una mica de neteia 

#autopsy; dcfldd; furemost; mdSdeep; sleutbkit; wipe; chkrootkit; clamav; 
rkhunter; lshw; netcat; crypteat; hexedit; unzip; p7zip; tcpdump# 

Per esborrar la cau després de 'apt-get install': 
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apt-get clean 

Al desinstaHar paquets poden quedar llibreries que no són cridades des de cap aplicació. Es pot 
veure un Distat d'aquest paquets i esborrar·les de la segUent forma: 

apt-get autoremove 

o 

deborphan > /tmp/orphanlist 

dpkg -p 'cat /tmp/orphanlist' 

rm /tmp/orphanlist 

Sortir de l'entorn chroot, perO amb ordre: 

umount devpts 

umount /proc 

ctrl + D 

Eliminar el contingut de deterrninats directoris: 

rm -rf /mnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICS/tmp/* 
rm -rf /mnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICS/tmp/.* 
rm -rf /mnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICS/var/tmp/* 
rm -rf /mnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICS/var/tmp/.* 
rm -rf /mnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICS/var/log/* 
rm -rf /mnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICS/root/* 
rm -rf /mnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICS/root/.* 
rm -rf /mnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICS/etc/sysconfig/* 

ModjficacjÓ de les opcions d'arrencada del Kernel 

Modificar el fitxer isolinux. cfg per definir les opcions d'arrencada del Kernel. Per fer aixó 

es fimI servir les mateixes opcions d'una entrada existent que arreoca a l'entom gnlfic 

d'escriptori LXDE, peró modificant el mapa del tecia!, i indicant les opcions nomount i 

noswap per dirali que no munti ni utilitzi cap partici6 que hi pugui haver als discos connectats, 

encara que aixó últim no fa falta fer·ho perque aquesta versió de Knoppix per defecte no munta 
ni fa ús de cap partició existent: 

Modificar l'etiqueta DEFAULT dins d'aquest fitxer perque per defecte arrenqui amb les 
opcions que Ji indicarem en la nova entrada, i al final del fitxer afegir aquesta entrada/es 
amb les opcions d'arrencada del Kernel. 

vi /mnt/sdfl/fibf/master/boot/isolinux/isolinux.cfg 
DEFAULT fibforensics 

LABEL fibforensics 
KERNEL linux 
APPEND ramdisk_size=100000 lang=es , 
vt.default utf8=O apm=power-off vga=791 \ 
initrd=minIrt.gz nomce elevator=anticipatory \ 
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quiet loglevel=O pci=routeirq nomount noswap 

Modificació deIs scriPts d'arrencada 

Modificar el 8cript d'arrencada de KNOPPIX que es treba en un fitxer cpio comprimit: 

cd /mnt/sdfl/fibf/master/boot/isolinux/ 

gunzip minirt.gz 

mkdir minirtdir 

cd minirtdir/ 

cpio -ivu --no-absolute-filenames < .. /minirt 

vi init 

find 

cd 

#1. Modificar tota referencia i ruta al directori O filxer /KNOPPPIX per 
/FIBFORENSICS perque tan! la imatge comprimida de KNOPPIX com el 
directori que el conté passaran a aoomenar-se FffiFORENSICS. 

#2. Megir "mkdir /FIBFORENSICS &&" just davaot de "mount -r -t 
is09660 /dev/cloop /FIBFORENSICS". 

#3. Canviar les variables del nom de la distribució i el missatge de benvinguda, 
DISTRO i WELCOME, respectivament. 

I cpio -oH newc I gzip -9 > .. /minirt.gz 

rm -Rf minirtdir/¡ rm minirt 

cd $HOME 

Modificar el script d'inici de configuració bisica de sistema i hardware de Knoppix: 

vi /mnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICS/etc/init.d/knoppix-
autoconfig 

#Modificar la referencia al directori /KNOPPPIX per /FIBFORENSICS just 
davaot de "&& find var /run var /lock var /109 -type d". 

ModitiClció de la pmJ!J!l1. de benyinguda de l'mencada 

Canviar la imatge de la pantalla benvinguda. Es partirB d'una imatge en formatpng de 640 x 480 
pixels a 16 colors aoomenada 1090. png per després convertir-ho en format 188/6: 

rm /mnt/sdfl/fibf/master/boot/isolinux/logo.16 

pngtopnm <109o.png >109o.pnm 
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ppmtolss16 <lago.pnm >1090.16 

mv 1090.16 /mnt/sdf1/fibf/master/boot/iso1inux/1ogo.16 

Canviar el missatge de la pantalla de benvinguda: 

vi /mnt/sdf1/fibf/master/boot/iso1inux/boot.msg 

FIBFORENSICS VO.1-pre http://www.fib.upc.edu \ 
RELEASE: 2009-05-17 

Personalitzaci6 de ¡'entom del sistema operatiu Live 

Canviar el nom d'equip (hostname): 

vi /mnt/sdf1/fibf/source/FIBFORENSICS/etc/hostname 
fibforensics 

vi /mnt/sdf1/fibf/source/FIBFORENSICS/etc/hosts 
127.0.0.1 fibforensics localhost.localdomain \ 
localhost 

Crear el directori Desktop corresponent a l'escriptori: 

cd /mnt/sdf1/fibf/source/FIBFORENSICS/ 

mkdir /home/knoppix/Desktop 

chown knoppix:knoppix /home/knoppix/Desktop 

cd $HOME 

Crear el fitxer readme. txt a l'escriptori amb la informació que es vulgui incloure: 

cd /mnt/sdf1/fibf/source/FIBFORENSICS/, 

touch /home/knoppix/Desktop/readme.txt; 

chmod 444 /home/knoppix/Oesktop/readme.txt¡ 

chown knoppix:knoppix /home/knoppix/Desktop/readme.txt; 

cd $HOME, 

Definir i configurar el fons d'escriptori. Es parteix d'una imatge en formatjpg de 1024 x 768 
pixels anomenat f ibf . j pg: 

cp fibf. jpg \ 
/mnt/sdf1/fibf/source/FIBFORENSICS/home/knoppix/fibf.jpg, 

chmod 644 \ 
/mnt/sdf1/fibf/source/FIBFORENSICS/home/knoppix/fibf.jpg, 

cd mnt/sdf1/fibf/source/FIBFORENSICS/, 
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vi /home/knoppix/.config/pcmanfm/main.lxde 

wallpaper=/home/knoppix/fibf.jpg 

cd $HOME; 

Canviar el gestor de finestres 'Compiz Fusion' per 'Metacity' (més lleuger i nlpid): 

cd /mnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICS/ 

vi /home/knoppix/.config/compiz/fusion-icon 

active wm = metacity 

cp /usr/bin/compiz /usr/bin/compiz.bak 

vi /usr/bin/compiz 
#Comentar la condició"if I check_xgl; then" i també tota la seva 

avaluació; afegir a continuació "abort_with_fallback_wm". 

cd $HOME 

Netejar i esbolTar els fitxers innecessaris del directori HOME de l'usuari knoppix: 

cd /mnt/sdfl/fibf/source/FIBFORENSICS/ 
rm /home/knoppix/.gtkrc 
rm -Rf /home/knoppix/.mozilla/ 
rm -Rf /home/knoppix/.mozilla-thunderbird/ 
rm /home/knoppix/.xscreensaver 
cd $HOME 

Integració del conjunt d'eines de confianca 

Copiar el conjunt d'eines de confilllll'a (els binaris compilats estaticament) en el directori 

'/mnt/ sdf 1 / f ibf /master / static _ binaries/'. 

Assignar permisos d'accés al direetori, i permisos d'execució als binaris: 

chmod -R 555 /mnt/sdfl/fibf/master/static_binaries/ 

Calcular la suma MD5 per tots aquests binaris: 

cd /mnt/sdfl/fibf/master/static_binaries/ 

md5sum * > rndSsums.txt 

chmod 444 rndSsums.txt 

cd $HOME 

Modificació de diversos fitxers de text sobre la distribucjó 
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Adaptar els següents fitxers de text sobre llicencies, aspectes de segureta'4 i caracteristiques per 

la nova distribució generada: 

#/mnt/sdf1/fibf/master/F1BFORENS1CS/L1CENSE.txt 

#/mnt/sdf1/fibf/master/F1BFORENS1CS/README_Security.txt 

#/mnt/sdf1/fibf/master/F1BFORENS1CS/SOURCES.txt 

Esborrar el fitxer de suma MD5 existent de Knoppix: 

rm /mnt/sdf1/fibf/master/F1BFORENS1CS/md5sums 

Incloure tota la infonnació i descripció del CD de FIBFORENSICS en el fitxer README.txt 
dins del directori arrel del disco 

touch /mnt/sdf1/fibf/master/README.txt 

Creació de la jmatge ISO 

Creació del fitxer corresponenl a la imalge comprimida de la distribució FIBFORENSICS a 
partir del directori 'source' per acabar deixant-ho al directori corresponent 'master': 

mkisofs -input-charset 1SO-8859-15 
-no-split-symlink-components -no-split-aymlink-fields \ 
-R -1 -u -v "F1BFORENS1CS filesystem" -P \ 
"FIBFORENSICS www.fib.upc.edu" -hide-rr-moved \ 
-cache-inodes -pad /mnt/sdf1/fibf/source/F1BFORENS1CS \ 
I create_compressed_fs - 65536 \ 
> /mnt/sdf1/fibf/master/F1BFORENS1CS/F1BFORENS1CS 

Aclualitzar els ha .. hos deis tots els fitxers que constaran en el CD per poder comprovar la 
integrital de les dades d'aquests quan s'utilitzi la opció d'arrencada "testcd": 

cd /mnt/sdf1/fibf/master/; 

find -type f -not -name shalsums -not -name boot.cat \ 
-not -name isolinux.bin -exec shalsum '{JI \i \ 
> F1BFORENS1CS/sha1sums 

Creació de la imatge ISO: 

mkisofs -pad -1 -r -J -v -v "FIBFORENSICS" -no-emul-boot \ 
-boot-10ad-size 4 -boot-info-tab1e \ 
-b boot/isolinux/isolinux.bin -c boot/isolinux/boot.cat \ 
-hide-rr-moved -o \ 
/mnt/sdfl/fibf/fibforensics.iso /mnt/sdfl/fibf/master/ 

Finalment, la imalge ISO generada '/mnt/sdf1/fibf/fibforensics. iso' ja esta 
preparada per ser gravada en un disc compacte (CD o DVO). 
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L'objectiu d'aquest tema és repassar i posar en practica elo coneixements adquirits alllarg deis projecte 
aplicant-Ios en simulacres pn\ctics; entre altres coses, també s'aprendn\ a utilitzar eines enfocades a 
investigar ordinadors per determinar si aquests són sospitosos de contenir determinada informaci6. 
mitjanl'"l't metodes de descobriment eleclrónic com poden ser ara l'aoalisi de dades, futografies i 
traces/activitats d'Internet. 

Per a aixi>, es portara a terme l'estudi de dos casos d'investigació diferents. El primer d'ello 
consistiri. en muntar l'escenari d'un servidor Web. comprometre'l. i realitzar l'amilisi forense per 
determinar quí, quan i com es va produir la incidencia. En el segaD cas es partin\ de la imatge d'un disc en 
una unitat d'emmagatzernatge USB per realitzar un analisi per cercar, recuperar i identificar dades 
d'aquesta, amb la finalitat de determinar si conté evidencies digitals incriminatóries. com certs 
documents. fotografies, i activitats de navegaci6 per Internet. 

5.1. Servidor Web compro mes 

El servidor Web de la nostra organització, muntat recentment i el qua! ofereix servei Web i SSH, ha estat 
compromes poques hores després d'haver estat configura!, substituint la pagina principal de la Web per 
un altre. L'objectiu serA realitzar el procés complet d'analisi forense per tal d'investigar la incidéncia 
[16]. 

5.1.1. Descripció 

El servidor té instal'lat una distribució Linux, concretament Debian Lenny 5. 0.1 amb el Kernel 

2.6.26. A continuació s'expliquen més detalls de l'escenari. 

Cap a les 21: 3 Oh del 29-05-2009 s'acabava de muntar i configurar els accessos Web i SSH. 
En aquell moment el servei Web presentava el següent aspecte: 
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Slte In malntenancel 

IIMG 5.1-1/ Asp«te.,¡p.¡ tk '" W" 

Unes holOs més tan!, després de les 00 :00 del 30-05-2009, l'administrador de sistemes es 

dona compte de que la pagina principal de la Web ha canviat automalticament, sense cap avis ni cap 
autorització previa, tal i com s' observa a la segUent imatge: 

• ' 1< ",. a. 

-, . 
~~" .......... ~-..,------~-
-",~",~ - ~ ,,~"" ~,,,,,, .''''''"'~ "'''"'''"e """~} ..... ~ ""'1!:""'''~ ""~~,c ,-,~ •• \, 

IIMG 5.1-2/ A_ tk '" W.6 d ..... tk 1' .... 

Es decidev. portar amb malxima urgencia i tant aviat com es pugui una planificació preliminar de 
les accions aportar, realitzar una resposta inicial, i un posterior an8lisi forense del sistema. 

Per a tot aquest procés s'utilitzanl el següent material: 

Disc de FIBFORENSICS 0.1. 

Una estació de treball forense u ordinador auxiliar, al qua! s'ha assignat l'adre9" IP 

192.168. l. 100, on transferir les dades que es lOcullin durant la lOsposta "en viu". 

Un disc dur extem USB de suport, al qua! es lOrerenciaral com el dispositiu / dev / sdb, per 

ernmagatzemar la imatge del disc dur de la maquina compromesa. 
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5.1.2. Procediment 

RecoI-1ecciÓ de dades "en yiu" 

Pao 1: En la maquina compromesa identificar la unitat de COIDVD, inserir el disc de 

FIBFORENSICS i mW1tar-lo. 

#mount 

/dev/scdO on /media/cdromO 

#umount /media/cdromO/ 
#mount -o ro /dev/scdO -t is09660 /media/cdromO 

P .. 2: En la maquina compromesa executar W1 Shell de comandes segur. 

#/media/cdromO/static_binaries/bash 

Pas 3: En la maquina compromesa seleccionar lUla interflcies de xarxa per transferir les dades 
que es recullin cap a la estació forense. 

#/media/cdromO/static_binaries/ifconfig 

ethO 
inet addr:192.168.1.11 

'as 4: En la estació forense executar cryptcat en mode escolta per acceptar connexions de la 

maquina compromesa. 

#cryptcat -1 192.168.1.11 -p 2222 > date.txt 

'as S: En la maquina compromesa comen~ar la recollida de dades i transferir-les directament 
cap a la estació forense. 

#/media/cdromO/static_binaries/date I \ 
/media/cdromO/static_binaries/cryptcat 192.168.1.100 2222 

'as 6: Repetir els passos 4 i 5 per recollir i transferir les següents dades, recordant utilitzar la 

ruta completa a les eines de confian~a del CO: 

w,netstat -anpi lsof -i¡ ps aux¡ last¡ ifconfig¡ route¡ 
date; 

P .. 7: En la estació forense, assegurar-se de que totes les dades s'hagin transferit correctament, i 
calcular-ne els ha.,hos MD5 d'aquests. 

mdSsum * > mdSsums.txt 

P .. 8: Apagar la maquina compromesa desendollant-la de la xarxa electrica, per aixl preservar 

evidencies per amUisis actuals, sense contaminar~les. 
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El procés de recoHecla de dades ha tingut lloe aproximadament entre les 01: OOh i 01: 30h del dia 3 0-

05-2009. 

ExaminadÓ de les dades recollides en la resnosta inicial 

Les interllcies de xarxa presents, ethO i eth1 amb adreces IP 192 .168 .1.11 i 10.10.41. 253 

respectivament, estan correclament configurats i no presenten anoma1ies. Les taules d'enrutament, també 

semblen estar adequadament configurats, tal i com es mostra a continuació: 

Kernel IP routing table 

Destination Gateway Genmask Plaga Metric Ref Use Iface 

192.168.1.0 * 255.255.255.0 U o o o ethO 

10.10.41.0 * 255.255.255.0 U o o o ethl 

default 10.10.41.1 0.0.0.0 UG o o o ethl 

En quant als proeessos en execució i els que estan en escolta, a part deis re!acionats amb els 
serveis Web, SSH i alguns altres del sistema, no s'observa res que pugui ser sospitós. 

Segons la comanda w, actua1ment hi havien dos usuaris connectats, peró corresponen a les 

sessions iniciades per nosaltres, una que s'inicia per defecte en l'entom grific d'escriptori i l'altre en el 
terminal de text que estem utilitzant per portar a terrne la resposta inicial. 

01:12:59 up 3:58, 2 users, load average: 0.05, 0.03, 0.00 

USER LOGIN. IDLE JCPU pepu WHAT 

root ttyl 00:48 O.OOs 0.16s O.OOs /media/cdrom/static_binaries/w 

lcfib tty7 21:15 24:16 33.148 0.14a x-sess!on-manager 

Finalment, en l'historial deis últims usuaris connectats proporcionat per !a comanda last, 

s'observa una sessió de la que no en teniem. cap coneixement i que va ser iniciada sense permis ni 
autorització previa. Aquesta connexió s'ha iniciat des d'una maquina de la xarxa loeal i se situa en el 
possible rang d 'bores en que el servidor podria haver estat compromes: 

www-data pts/1 192.168.1.10 Fri May 29 23:11 - 23:25 (00:13) 

DuplicadÓ forense del dise 

Pu 1: Iniciar el Live CD de FIBFORENSICS 0.1 sobre la maquina compromesa. 

Pas 2: Conoectar el disc dur extem USB de supor!, netejar-!a, crear-ne una partició, i formatar-la 

en EXT3. 

dcfldd if=/dev/zero of=/dev/sdb bS=8k conv=noerror,sync 

fdisk /dev/sdb 

mkfs.ext3 /dev/sdb1 
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Pas 3: Muntar la partició creada en el pas 2, crear-ne dins una carpeta del cas investigat, i 
realilzar la imatge del disc compromes (/dev/sda); en aquest cas s'ha decidit fer només la 
imatge de la partició on hi havia instaHat el sistema operatiu compromes ja que era l'única 
partició present (a par! de la partició de swap), d'entrada no sembla que hi hagi hagut 
compromis a nivell de root, i no es considera que sigui necessan treballar amb una imatge tan 

gran com la del disc compromes. 

mkdir /mnt/ sdbl 

mount -o rw /dev/sdbl /mnt/sdbl 

mkdir -p /mnt/sdbl/eas-0001/evideneia-OOOl 

defldd if=/dev/sdal \ 
of=/mnt/sdbl/eas-0001/evideneia-0001/sdal.dd \ 
conv=noerror,sync hashwindow=O \ 
hashlog=/mnt/sdbl/eas-0001/evideneia-0001/sdal.md5.txt 

Pas 4: Donar pern1Ís de lectura a la evidencia i al seu corresponent hash. 

ehmod 444 /mnt/sdbl/eas-0001/evideneia-0001/sdal.dd 

ehmod 444 /mnt/sdbl/eas-0001/evideneia-0001/sdal.mdS.txt 

RecoHecció de dades de la imatge!dupllcat 

Pas 1: Preparar i muntar la imatgo/duplicat del disco 

ehmod 644 /mnt/sdbl/eas-0001/evideneia-0001/sdal.dd 

faek /mnt/adbl/eaa-0001/evideneia-0001/sdal.dd 

mkdir /mnt/loopO 

mount -o ro,noatime,noexec,nodev,loop \ 
/mnt/sdbl/eas-0001/evideneia-0001/sdal.dd /mnt/loopO 

Pas 2: Recollir les marques de data/temps de lot el sistema de fitxers. 

la -alRu /mnt/loopO/ > atime.txt 

ls -aIRe /mnt/loopO/ > etime.txt 

la -alR /mnt/loopO/ > mtime.txt 

Pas 3: Generar un fitxer amb la cronologia (a partir de la data del dia de la incidencia) de canvis 
de lot el sistema de fitxers utililzant Autopsy. 

autopsy 

[http,//10ealhost,9999/autopsy] ~ 

[Image] ~ [File Aetivity Time Lines] 

~ [timeline] 
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# Les operacions anteriors generaran un fitxer en format de text pla amb la cronologia al 
dúectori/var/lib/autopsy/caseOl/hostOl/output/timeline.txt. 

P •• 4: Recollir els registres (loga) pertinents. 

#/mnt/loopO/var/log/meaaagea 

#/mnt/loopO/var/log/syslog 

#/mnt/loopO/var/log/auth.log 

#/mnt/loopo/var/spool/cron/* 

#/mnt/loopO/var/log/acct 

#historials de Shell (. baah_hiatory, . hiatory, etc.) 

Pas 5: Buscar, obtenir, i revisar fitx.ers especials. 

#Fitxers amb noms de dUectoris. 

find /mnt/loopO/ -name '.*' I \ 
grep '\. [\.]*[A\! __ ] [A\I __ ]*' 

find /mnt/loopO/ -name "\.\.\." -print 

#Fitxers setuid/setgid roct. 

find /mnt/loopO/ -type f -user root -perm -4000 \ 
-exec la -1 {} \; 

find /mnt/loopO/ -type f -group root -perm -2000 \ 
-exec ls -1 {} \; 

#Fitxers de configuració 

#/mnt/loopO/etc/hoats.* 

#/mnt/loopO/etc/inetd.conf 

#Fitxers d'inici. 

#/mnt/loopO/var/apool/cron/ 

#/mnt/loopO/etc/rc*.d/* 

#fitxers d'inici deis dUectoris 'home' (.login, • bashrc, etc.) 

#Fitxers en el directori /mnt/loopO/tmp/. 

Pa16: Identificar comptes d'usuaris ilo grups no autoritzats. 

Pao 7: Comprovarpunts d'occés no autorilzats deis serveis presents (SSH, HTTP,etc.). 

#SSH:sshd_config.known_hosts,authorized_keys 

#HTTP:httpd.conf 
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Pao 8: Detecció de troians (binaris del sistema i fitxers de configuració modificats). 

chkrootkit -r /mnt/loopO/ 

Pao 9: Desmuntar la interficie de loop associada a la imatge/duplicat i el disc dur de suporto 

umount /mnt/loopO/ 

losetup -d /dev/loopO 

umount /mnt/sdbl/ 

Examinació de les dades recollides de la imatge/duplicat 

A continuació es mostra un extracte del fitxer auth. 109 ,on s'observa que després d'un parell d'intents 
d'autenticació via SSH fallits, s'aconsegueix accés a la mAquina amb l'usuari www-data, dintre del 
possible rang d'hores en que la maquina podria haver estat compromesa. Es pot apreciar el moment 
d'inicilfinalització de la sessió i la maquina des de la que es va connectar. També s'observa una segona 
sessió de 1 segon de durada iniciada pel eRON del mateix usuari, www-data. 

Hay 29 23: 11: 15 kuma sshd [4195]: Failed paesword for invalid user www from 
192.168.1.10 port 38887 BSh2 

Hay 29 23:11:39 kuma sshd[4198]: Failed pasBword for www-data from 192.168.1.10 

port 38888 BSh2 

Hay 29 23:11:40 kuma sshd[4198]: Accepted password fer www-data from 192.168.1.10 
port 38888 ssh2 

Hay 29 23:11:40 kuma sshd[4198]: pam_unix(sshd:session): seBeien opened for user 
www-data by (uid=O) 

Hay 29 23:25:17 kuma Bshd[4198]: pam_unix(ashd:session): session closed fer user 
www-data 

Hay 29 23:40:01 kuma CRON[4241]: pam_unix(cron:session): session opened for user 

www-data by (uid=O) 

Hay 29 23:40:01 kuma CRON[4241]: pam_unix(cron:session): session closed for user 
www-data 

Analitzant el conj un! de les entrades del fitxer de cronologia de Autopsy corresponent al rang 
d'hores que ens interessa, es pot distingir les entrades corresponents a fitxers modificats. Es veu 
clarament que es van modificar, possiblement creant·les previament, dos fitxers; un es tracta d'un fitxer 
de text pla al directori /tmp/, i l'altre és un executable al directori de configuració de Apache. Ambdós 
fitxers tenen nomenclatura de directoris, és a dir, un punt (.) o dos punts ( .. ), seguit d'un carActer en 
blanc, segurament per crear confusió i dificultar la seva detecció. Aquests dos fitxers també són 
identificats per la nostra anterior cerca de fitxers amb noms de directoris. Per acabar amb la cronologia 
obtinguda amb Autopsy, s'observa que hi ha hagut modificacions en el crontab, i que poc despres de 
l'hora en que l'usuari sospitós es desconnecta, es modifiquen certs fitxers del directori htdocs de 
Apache, corresponents al contingut de la pAgina Web. 
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Pri Mar 29 2009 23:18:13 

87 m.e -I-rw-r--r- www-data www-data 90939/tmpI. 

Fri May 29 2009 23:22:25 

169 me -I-rwxr-xr-x www-datawww-data207122 loptIapache-2.2.11/confJ .. 

Fri May 29 2009 23:25:01 

4096 m.c d/drwx-wx-T root crontab 24618 Ivar/spoollcronlcrontabs 

Fri Mar 29 2009 23:40:01 

15199 .. c -I-rw-e-c-- www-datawww-data207017 loptIapacbc-2.2.11lc0nf7 ... swp (deJetc:d-rcalloc) 

15199 .. c -I-rw-r--r-- www-datawww-da1a207017 lop1fapache-2.2.11/htdocs1ANTI-TAURlNOjpg 

87 me -I-rw-r--r- www-datawww-data2fY7121 loptlapachc-2.2.11Ihtdocs/index.html 

A continuació es mostren els continguts deis dos fitxers SOSpilosos. El primer d'ells sembla ser 
una plantilla HTML, i el segon un executable que se situa al directori htdocs, baixa un fitxer d'Internet 

anomenat ANTI-TAURINO. jpg <el qual es pot confinnar que es tracta d'una imatge en furmat JPEG si 

apliquem la comanda file sobre aquestl, i sobreescriu la Web principal amb la plantilla anterior. 

cat n 

cat n 

" 

<htmI> 

<bead;> 

<body> 

<lMGSRC="ANTI-TAURlNO.jpg" ALIGN:MIDDLE> 

<Ibody> 

<ibtmI> 

" 

#!lbinlbash 

cd loptlapache-2.2.11Ihtdocst 

wget bt1p://www.piazacastelar.com.files/2809-344948-imagcm/ ANTI-T AURlNO.jpg 

cp 1tmpI". " loptIapache-2.2.111htdocs/' ..... btml 

Per acabar, s'ba trobat un crontab de l'usuari www-data, el contingut del qual és el segilenl, 
que executa dilriarnent el fitxer executable vist anteriorment 

4023 • * * /opt/apache-2.2.11/conf/ w •• " 

En el fitxer syslog també queden evidencies de la edició i execució del crontab. 

May 29 23:22:31 luma crontah[4225]: (www-da1a)BEGIN EDIT (www-data) 

May 29 23:23:29 luma crontah[4225]: (www-da1a)ENDEDIT(www-data) 
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May 29 23,24,02 luma crontab[4229J (www-data)BOOIN EDlT (www-data) 

May 29 23,2S,ot kuma crontab[4229J' (www-data)ENDEDn'(www-data) 

May 29 2HO,01 kuma /USRlSBIN/CRON[ 4242J' (www-data)CMD (/opVapache-2.2.II/cou/I"' .. ") 

5.1.3. Resultat 

Finalment, després de tot ¡'estudi anterior, anibem a les següents conclusions sobre la incidencia 
produIda el dia 29 de maig de 2009: 

1. A les 23: 11h es produeix una connexió al nostre servidor des d'un equip de la xarxa local, 
192.168.1.10, el qua! aconsegueix accés com l'usuari www-data. 

2. A les 23: lah s'acaba de modificar el fitxer "/tmp/ _ ", el contingut del qual és una plantilla 

HTML. 

3. A les 23: 22h es modifica el fitxer "/opt/ apache-2. 2 .11/ conf/ .. ", el qual es tracta 

d'un script executable que baixa d'Internet un fitxer en format JPEG i sobreescriu el 

document principal de la Web amb la plantilla HTML, el qua! inclou un enlla~ al fitxer baixat. 

4. A les 23 :25h s'acaba d'editar el crontab de l'usuari www-dataperqueexecutidiariament, 

a les 23 :40,I'anteriorexecutable. 

S. A les 23 :25h l'usuari que s'havia connectat com www-data.tanea1asessió i es desconnecta 
del Dostre servidor. 

6. A les 23 : 4 Oh s 'executa la tasca anteriorment programada al crontab, el qual acaba baixant el 

fitxer d'extensió jP9 i reempla~t la plana principal de la Web al directori htdocs. 

En aquests moments, la primera mesura de seguretat a prendre és canviar la contrasenya o 
inbabilitació del compte d'usuari www-data; també s'bauria de plantctiar una revisió i canvi de 
contrasenyes deis altres comptes. Altres mesures que es podrien aplicar per evitar aquest tipus 
d'incidéncies, seria limitar l'aceés SSH al servidor Web per a certes mAquines o fins i lot limitar l'aceés 
només des del propi terminal de la maquina fisica. 

No es tractava d'un atac de fo~a bruta via SSH perque no s'han registrat grans quantitats d'intents 
d'autenticació fallides, el qual fa pensar que la persona que va portar a tenne la intrusió podria ser algú de 
la nostra propia organilzació ja que a més es va realilzar des d'una trulquina de la xarxa d'ma local, i que 
aquesta persona coneixia segurament la contrasenya d'accés pel compte d'usuari www-data. Caldria ara 
dones, comen~ar una nova linia d'investigació en la maquina que es va connectar al Dostre servidor Web. 
per aixi determinar finalment el que, qui, i com d'aquesta incidencia. 
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5.2. Cerca d'evidimcies digitals 

Tenim la imatgo d'una unitat d'emmagatzematge USB de 128 MB corresponent a 00 disc el qua! conté 
dades d'una instaHació del sistema operatiu M. Windows. Es vol portar a terme ooa investigació per 
determinar si el PC associat a aquesta imatgo era sospitós de centeoir determinada inforrnació [17]. 

5.2.1. Descripció 

PrincipaIment es reaIitzaran cerques de paraules clau a baix nivelI, recuperació i ideotificació basat en les 
signatures deis fitxers, cerca de fotografies i videos que puguin tenir relació amb pomografia infantil, i 
finaIment obtenir les traces, activitats i historiaIs d'lntemet deis navegadors Web Mozilla Firefox i 
Internet Explorer. 

Les pistes sospitoses de les qua!s partim eo aquesta investigació seran les segOents: 

Qualsevol cosa anomenada "forensic target ... " 

Tot lo relacionat 8mb "pira tes" 

Especificament, de la cadena "pira tes", s'ba decidit que ens interessa cercar els segQents extractes 
deis documents i bibliografies que venen a continuació: 

"Wolves ofthe sea" de RandalI Parrish "You are pirates" 

"In Search of the Castaways" de J ules Veme "piratea! piratea" 

"The Prince" de Nicelas Machiavelli "fearing no evil" 

"CryptonomiconCypherF AQ" "pizza delivery driver" 

C""I'Ó "the em/' de Tbe Doors "the end of everything" 

La imatgo del disc dur a investigar i amb la qua! trebalIarem esta dispomble a l'enlIa~ Web 
http://www.1nx4n6.be/Down1oads/usb-key-hack.1u-O.3.dd 

En tot aquesta investigació s·utilitzari. com a material el disc "FCCU GNU/Linux Forensic 
Boot CD 12.1" el qua! s'ba obtingut de la mateixa Web http://www.1nx4n6.be/.S·ba optat 
per utilitzar aquesta distribució Live forense perque conté 00 gran ventalI d'eines d'anAlisi foreose que 
ens seran útils pel tipus d'investigaci6 que iniciarem. 
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5.2.2. Procediment 

Duplicat del disc dur original 

En primer 1100 es descriu breument el suposat pas previ de duplicació del disc original per 
obtenir la imatge del qua! partirem la investigació. 

o Identificació de dispositius 

Infonnació general hdparm -i /dev/hda 

cat /proc/partitions hdparm -I /dev/hda 

lshw Dispositius HP AlDeo 

cat /proc/mem dmesg 

cat /proc/cpuinfo hdparm -I /dev/hdx 

dmesg disk stat /dev/hdx 

Dispositius ATAlIDE Dispositiu. 
USBlFire Wire/SATA 

ide info /dev/hdx 
cat /proc/scsi/scsi 

lshw 
scsiinfo -8 /dev/sda 

o Duplicat en xarxa 

En el pe sospitÓ.: 

dd if=/dev/sda conv=noerrors,sync I pipebench I \ 
netcat -1 -p 2000 

En un pe de confianl"': 

netcat 192.168.x.x 200x I pipebench \ 
> /mnt/forensic/usbkey.dd 

o 

netcat 192.168.x.x 200x I pv -i 1 -s 128m \ 
> /mnt/forensic/usbkey.dd 

o Verificació de la irnatge 

md5sum usbkey.dd 
md5sum /dev/hda 

o 

shalsum usbkey.dd 
sha1sum /dev/hda 
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Identifieaeió de partidons i del sistema de finers 

fdisk -lu usbkey.dd 

Disk usbkey.dd: o Ma, o bytes 

5 heads, 51 sectors/track, O cylinders, total O sectors 

Units : sectors of 1 • 512 512 bytes 

Disk identifier: OxOfece389 

Device Boot Start End Blocks Id System 

usbkey.ddl 
recovery 

51 256274 128112 le PartitionMagic 

També és pot obtenir aquesta informació i altres panlmetres utilitzant les segUents 
comandes/utilitats, els quals es diferencien i es caracteritzen en la forma en que presenten la 
informació i els tipus de particions que reconeixen. 

sfdisk -luS usbkey.dd 

mmls usbkey.dd 

disktype usbkey.dd 

Muntatge i informadó bastea del sistema de finers 

mount usbkey.dd /mnt/forensic/ -o 100p.offset~$((51*512)) -r 

ls -1 /mnt/forensic/ 

total 4 

dr-x------ 1 root root o 2005-10-09 04:56 Documenta and Settings 

dr-x------ 1 root root 4096 2005-10-09 05:17 Program Files 

dr-x------ 1 root root o 2005-10-09 06:20 System Volume Information 

dr-x------ 1 root root o 2005-10-09 05:13 tempfiles 

dr-x------ 1 root root o 2005-10-09 05:03 WINDOWS 

find /mnt/forensic/ -type f I wc -1 

1356 

df -h /mnt/forensic/ 

Filesystem Size Used Avail Uset Mounted on 
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/root/usbkey.dd 126M 90M 37M 72\ Imnt/forensic 

Cerca de paranles clan a bah niyeIl 

Crear Wl fitxer de text anomenat keywords . txt 8mb les paraules clau a cercar. 

segUen!: 

vi keywords.txt 

You are piratee 
piratee! piratee 
fearing no evil 
pizza delivery driver 
the end of everything 

La fonna simple de cercar indican! la posició/línia i ressaltan! amb color el !ex! coinciden! és la 

cat usbkey.dd 1 strings -td 1 egrep --color -i -f keywords.txt 

o 

cat usbkey.dd 1 strings -td 1 glark -N -i -f keywords.txt 

15393432 "You ara pirat •• 1 ft 

26619086 to death. Castruccio, f •• ring DO .vil, went to the governor in a 

39473367 "Pirat •• t pirat •• !" cried Glenarvan. 
DUNCAN 

"My crew massacred! my 

41624592 This la the end, beautiful friend This la the end, my only 
friend The end of our elaborate plana TJu¡ eud. ol averything that stands 

Glark és més len! pero funciona amb "1 less -r". Ara, per veure més con!ex! al voltan! de 
les línies seleccionades executarfem: 

cat usbkey.dd 1 strings -td 1 egrep -s --color -i \ 
-f keywords.txt 

No hcm d'oblidar cerques per altres codificacions, com els sistemes de fitxers basats en les 
taules "li ttle endian" i "big endian"' de 16 bits. 

cat usbkey.dd 1 strings -td -el 1 egrep --color -i \ 
-f keywords.txt 

cat usbkey.dd 1 strings -td -eb 1 glark -N -i -f keywords.txt 

Ara procedim a la extracció de fragments deis resultats: 

- "You are pirates" ha esta! troba! a l'offset lS393432. 

Podem extreure el contingut en l'anterior offset de la fonna en que es mostra a continuació. 
També podem redirigir la sortida per guardar-ho en fitxers, pero sense mtrar amb strings. 

dd if=usbkey.dd skip=$((lS393432/S12)) count=l 1 strings 

1+0 records in 
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1+0 records out 
512 bytes (512 B) copied, 1.S96ge-OS s, 27.0 Ma/s 
• by occasion of 
Captain Sanchez's wound, in full command. These are two of my 
officers--Senor Gatea, ene of your own countrymen, and Manuel 
Bstevan." 
"You are piratee?" 

Per saber si el resultat anterior esta en un fitxer o DO, podem utilitzar les eines i f ind i i s ta t 

de Sleulh Kit per trobar l'inode a partir de la unitat de elisc ¡mostrar detaUs d 'aquest inode, 

respectivament. 

ifind -o 51 -d $((15393432/512)) usbkey.dd 

1397-128-4 

istat -o 51 usbkey.dd 1397 "1397-128-4" I less 

Error statC!ng) image file (split_open - 1397 - No such file or 
directory) 

istat -o 51 usbkey.dd 1397 "1397-128-4" I egrep II .... Name: 11 

Error stat(ing) image file (split_open 
directory) 

1397 - No such file or 

Amb lo anterior deduim que el primer resultat de la cerca no es trobava dins d'UD fitxer. Ara cal 

provar el mateix amb els altres resultats de la cerca, amb el que veurem que dos d'aquests estan en fitxers. 

ifind -o 51 -d $((26619086/512)) usbkey.dd 

1469-128-4 

istat -o 51 usbkey.dd 1397 "1469-128-4" I less 

Error stat(ing) image file (split_open 
directory) 

ifind -o 51 -d $((39473367/512)) usbkey.dd 

1476-128-4 

1397 - No such file or 

istat -o 51 usbkey.dd "1476-128-4" I egrep II .... Name" 

ifind -o 51 -d $((41624592/512)) usbkey.dd 

2-128-1 

istat -o 51 usbkey.dd "2-128-1" I grep II .... Name" 

Name: $LogFile 

T ot seguit procedirem a cercar fitxers sobre el sistema de fitxers muntat. Comencem primer per 
buscar el document Wolves_of_the_sea.doc. i verificar \Dla cerca de paraula clau contra aquest fi.txer. 
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find /nmt/forensic/ -iname "wolves*" 

/mnt/forensic!Documents 
Documents/Wolves_of_the_Sea.doc 

and Settings/Rackham/My 

cat "/mnt/forensic/oocuments and Settings/Rackham/My\ 
Documents/Wolves_of_the_Sea.doc" I stringB I egrep -i \ 

--color -f /tmp/keywords.txt 

nyou are pirate.?M 

Per visualitzar en text pla un docwnent de MS Word fem el segUent (també funciona amb fitxers 

protegits sempre que sapiguem la contrasenya): 

cd "/mnt/forensic/Documents and Settings/Rackham/My Documental" 

wvText "Wolves_of the_Sea.doc" /tmp/wolves.txt 

less /tmp/wolves.txt 

The Project Gutenberg EBook of Wolves of the Sea, by Randall Parrish 
This eBook 18 for the use of anyone anywhere at no cost and with 
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or 
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included 

Disposem de més eines semblants per visualitzar altres formats de fitxers complexos: 

wvAbw wvLatex 
wvCleanLatex wvMime 
wvConvert wvPDF 
wvDocBook wvPS 
wvDVI wvRTF 
wvHtml wvSummary 

AItres formes de mostrar en text pla documents de MS Word són les següents: 

antiword "Wolves of the Sea.doc" - - -

catdoc "Wolves of the Sea.doc" - - -

Per obtenir infonnació útil (propietats. xifrat, dates) sobre fitxers MS Word: 

Metadata for Wolves of the Sea.doc: 
Editing Duration = 2009-04~22T19:26:48Z 
msole:codepage = 1252 
Generator = "Microsoft Off ice Word" 
Last Modified = 2005-10-08T08:25:00Z 
Creator = "Randall Parrish" 
Revision = "2" 
Number of Pages = 182 
Number of Words = 98074 

wvText 
wvVersion 
wvWare 
wvWml 

Title = "The Project Gutenberg EBook of Wolves of the Sea, by Randall 
Parrish" 

wvVersion Wolves of the Sea.doc - - -
Version: word8 or higher, Encrypted: No 

fccu-docprop Wolves_of_the_Sea.doc 2>/dev/null 
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other args : Nolves of the Sea.doc 
Title : "The Project -Gut;-nberg EBook of H'olves of the Sea, by Randall 
Parrish" 
Generator : "Microsoft Off!ce Word" 
Revisian : "2" 
Creator : "Randall Parrish" 
Template : "Normal.dot" 
Creation date: 2005-10-08T08:23:00Z 
Modification date: 200S-10-08T08:25:00Z 
Last print date : (null) 
Last save by : "." 

Per buscar tots els documents xifrats«. doc": 

find /mnt/forensic/ -iname " •. doc" -exec WVVersion I {} I '; I \ 

I egrep -v "Encrypted: No" 

Ara continuem amb la cerca del fitxer 

"In_Search_of_ the_ Castaways_by _Jules_ verne. doc", el nom del qua! vam obtenir durant 
la cerca sobre la imatge del disc, pero aquesta vegada sobre el sisteroa de fitxers muntat. 

find /mnt/forensic/ -iname "in_search*" 

La cerca anterior sobre el sistema de fitxers no ha prodult cap resultat perque segurament el que 
estavero buscan! es trobava en l'espai no assignat o residual de la imatge del disc duro 

Per extreure l'espai no assignat utilitzant Sleutb Kit i cercar sobre aques!: 

dls /dev/loopl > /tmp/unallocated.dd 

cat /tmp/unallocated,dd I strings I egrep -i \ 
-f /tmp/keywords.txt --color 

to death. Castruccio, feariag DO .vil, went to the governor in a 

"Pirat •• 1 pirat •• I" cried Glenarvan. "My crew massacredl my DUNCAN 

Per extreure ¡'espai residual i cercar sobre aquest: 

dls -s /dev/loopl > /tmp/slackspace.dd 

cat /tmp/slackspace.dd I strings I egrep -i \ 
-f /tmp/keywords.txt --color 

This ie the end, beautiful friend This ie the end, my only friend The end 
of our elaborate plane The eAd. of .-verythiag that stands 

Recuperació de fitxers esborrats 

Depenent del sistema de fitxers amb el que tractem, sera millor utilitzar una o un altre aplicació. 

NTFS -+ ntfsundelete 

FAT -+ The Sleuth Kit 

EXT2I3 -+ The Sleuth Kit 
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Per trobar els titxers esborrats, en aquest cas utilitzero / dev / 1 oop1: 

ntfsundelete /dev/loop1 

Inade 

1388 
1471 
1416 

Plaga tage Date 

FN .. 
FN .. 
FN .. 

100\ 2005-10-07 
100\ 2005-10-07 
100\ 2005-10-07 

Size Filename 

98401 forensic-target-l.jpg 
8093696 forensic-target-2.mpeg 
2710528 

Files with potentially recoverable content: 49 

Recuperem els fitxers que ens interessen i visualitzem-los: 

mkdir /tmp/recovered 

ntfsundelete /dev/1oop1 -u -i 1388 -d /tmp/recovered 

Inade Plaga 'age Date size Filename 

1388 m .. 0\ 2005-10-07 98401 foreneic-target-l.jpg 

Undeleted 'forensic-target-l.jpg' successfully. 

fbi /tmp/recovered/forensic-target-1.jpg 

ntfsundelete /dev/loop1 -u -i 1471 -d /tmp/recovered/ 

Inade Plaga 'age Date Size Filename 

1471 FN .. 0\ 2005-10-07 8093696 forensic-target-2.mpeg 

Undeleted ·forensic-target-2.mpeg' euccessfully. 

mplayer /tmp/recovered/forensic-target-2.mpeg 

Podem automatitzar el procés de recuperació de tots els tit"ers amb ntfsundelete de la 
segUent forma: 

ntfsundelete /dev/loop1 -p 100 I awk ,{ print $1 l' \ 
I egrep ""'[[:digit:]]" I while read inode ; \ 
do ntfsunde1ete /dev/loop1 -u -i $inode -d \ 
/tmp/recovered/ ; done 

Investigació de fotografies 

Podem utilitzar "fbin sobre el sistema de fitxers muntat per cercar i visualitzar fotografies presents; en la 

següent comanda estem especificant a més a més que només ens mostri aquells que ocupen almenys 
JOOKB.: 

find /mnt/forensic/ -iname "*. jpgll -size +100k \ 
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-exec fbi -a I { } I 1; I 

Utilitzant "mpIayer" podem també cercar i visualitzar pe¡'¡jcules: 

find /mnt/forensic/ -iname 11* .mp*" \ 
-exec mplayer -ao null I{}' 'ji 

Cal ara portar a terme una cerca més exhaustiva i precisa basada en les c8p9aleres i peus deis 

fitxers. Utilitzarem "magicrescue" por cercar sobre l'e&poi no assignat, per aixl maximitzar les nostres 
possibilitats. Ens deixara els fitxers recuperats al directori que li indiquem. 

mkdir /tmp/rescued 

dls /dev/Ioopl > /tmp/unaIIocated.dd 

magicrescue -r /usr/share/magicrescue/recipes/jpeg-jfif \ 
-r /usr/share/magicrescue/recipes/jpeg-exif \ 
-d /tmp/rescued/ /tmp/unaIIocated.dd 

Found jpeg-jfif at Ox44Da 
/tmp/rescued//000000004400-0.jpg! 1917 bytes 
Found jpeg-jfif at Ox4COa 
Itmp/rescued//000000004COO-O.jpg: 980 bytes 

fbi /tmp/rescued/* 

Tenim diversos programes per veure meta informacions en fitxers: 

extract -f /tmp/rescued/* 

size - 64x64 
resolution - 300x300 dote per inch? 
mimetype !mage/jpeg 
fileeize 1.92 Ka 
filename 00000000440Q-O.jpg 

#exif /tmp/rescued/* 

#exiftags /tmp/rescued/* 

#jhead /tmp/rescued/* 

Amb dupemap i magicsort podem eliminar i ordenar, respectivament, els fitxers. 

Una alternativa por identificar i recuperar fitxers basant· .. en cap98leres i peus és foremost. 

cp /etc/foremost.conf /tmp/ 

vim /tmp/foremost.conf 

# Dcscomentar tates les Iinies "jpg" 

mkdir /tmp/fresuIt 

foremost /tmp/unaIIocated.dd -o /tmp/fresuIt/ \ 
-e /tmp/foremost.conf 
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És important tenir en compte cercar fitxers compruDlts. per exemple "z ip". ja que poden 

contenir dades rellevants per la investigació. Utilitzem la comanda file per distingir el tipus de fitxer 

perque no eos podern fiar només per la extensió ja que pot haver estat modificada. 

find /mnt/forensic/ -type f -exec file I{}I 1;' egrep "zip" 

Imnt/forens!c/tempfiles/thisisDotapipe.dll: Zip archive data, at least 
v2 . O te extract 

unzip -1 /mnt/forensic/tempfiles/thisisnotapipe.dll 

Archive: /mnt/forensic/tempfiles/thisisnotapipe.dll 
Length Date Time Name 

79555 10-07-05 14:27 forensic-target-S.jpg 

79555 1 file 

unzip /mnt/forensic/tempfiles/thisisnotapipe.dll -d /tmp/ 

Archive: /mnt/forensic/tempfiles/thisisnotapipe.dll 

[/mnt/forensic/tempfiles/thisisnotapipe.dlll 
password: 

forensic-target-S.jpg 

Acabem de trobar un fitxer comprimit sospit6s el qua! conté un fitxer 8mb el Dom que cns 
interessava buscar, peró resulta que esta protegit per una contrasenya. Podem realitzar un atac de for9a 
bruta basat en diccionari per trobar aquesta contrasenya i poder finalment descomprirnir-ho. 

fcrackzip -D -p /usr/share/dict/french \ 
-u /mnt/forensic/tempfiles/thisisnotapipe.dll 

PASSWDRD FOUNO!I!!: pw == yaourt 

unzip /mnt/forensic/tempfiles/thisisnotapipe.dll -d /tmp/ 

Archive: /mnt/forensic/tempfiles/thisisnotapipe.dll 
[/mnt/forensic/tempfiles/thisisnotapipe.dlll forensic-target-S.jpg 
password: 

inflating: Itmp/forensic-target-s.jpg 

InvestigadÓ d'aJtres característigues de NTFS 

Una de les capacitats del sistema de fitxers NTFS és aquella denominada Al ternate Data Stream 
(ADS) que pennet associar Lm8 informació a W1 arxiu o inclús a un directori sencer, de manera que quedi 
ocultat per Windows. Aixi doncs, cal cercar també en ADS NTFS per veure quines dades en podern 
extrelU'c. 

fls -r /dev/loopl sed "S/:/;/II I egrep ":" 

r/r 8-128-1; 
+ r/r 25-144-2 i 
+ r/r 24-144-3 i 
+ r/r 24-144-2; 
+ r/r 26-144-2; 
r/r 9-128-8; 
r/r 9-144-11; 
r/r 9-144-14; 
+++ r/r 1470-128-5; 

$BadClus:$Bad 
$Objld,$O 
SQuota:$O 
SQuota:$Q 
$Reparse: SR 
$Secure:$SDS 
$Secure:$SDH 
$Secure:$SII 
attila.txt:borderline.dat 
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ffind /dev/loop1 1470 

¡Documente and Settings/Rackham/My Do~ntB/attila.txt 

ffind Idev/loop1 1470-128-5 

/Documente and Settings/Rackham/My Documents/attila.txt:borderline.dat 

icat /dev/loop1 1470-128-5 > Itmp/borderline.dat 

file /tmp/borderline.dat 

/tmp/borderline.dat: MPEG sequence, v2, program multiplex 

mplayer -ao null Itmp/borderline.dat 

Les carpetes comprimides NTFS SÓD suportats nativament pel controlador NTFS de GNUlLinux 
pero la cerca a baix nivell sembla compromesa. No obstant aixe), a continuació veurem que MS Windows 
deixa certes traces. Recordem que estavem buscant la cadena "fearing no evil" pel document 
"The Prince", el qual ha estat trobat en espai no assignat. 

find /mnt/forensic/ -iname "*.txt" -exec egrep -H -i --color \ 
-f Itmp/keywords.txt {} \¡ 

/mnt/forens!c/Documents and Settings/Rackham/My 
Documents/BvilTexts/'l11eprince. txt: te d.eath. Castruccio, fearing no evil. 
went to the governor in a 

fls -r Idev/loop1 I egrep -i "theprince.txt" 

++++ r/r 1469-128-4: ThePrince.txt 

istat Idev/loop1 1469 I less 

MFT Entry Header Values: 
Entry: 14 6 9 Sequence: 1 
$LogFile Sequence Number: 3824600 
Allocated File 
Links: 2 

$FlLE NAME Attribute Values: 
Flags7 Archive, Not Content Indexed 
Name: ThePrince. txt 
Parent MFT Entry: 1468 Sequence: 1 
Allocated Size: O Actual Size: O 
Created: Sun Oct 9 05:31:33 2005 
File Modified: Sun Oct 9 05:31:33 2005 
MFT Modified: Sun Oct 9 05:31:33 2005 
Accessed: Sun Oct 9 05:31:33 2005 

Attributes: 
Type: $STANDARD_INFORMATION (16-0) Name: N/A Resident size: 72 
Type: $FlLE NAME (48-3) Name: N/A Res!dent size: 90 
Type: $FlLE-NAME (48-2) Name: N/A Res!dent size: 92 
Type: $DATA (128-4) Name: $Data Non-Resident, Compres sed size: 
296951 
51445 51446 51447 51448 51449 51450 51451 51452 
51453 51454 51455 O O O O O 
51461 51462 51463 51464 51465 51466 51467 51468 
51469 51470 51471 O O O O O 
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En quant a les earpetes xifrades NTFS, els noms de fiuer són visibles. 

cd "/mnt/forensic/Documents and Settings/Rackham/My Documenta" 

la kryptonite/ 

CryptonomiconCypherFAQ.html 

cat kryptonite/CryptonomiconCypherFAQ.html 

cat: kryptonite/CryptonomiconCypherFAQ.html: Permission denied 

fIa -r /dev/loopl I egrep -i "kryptonite" 

+++ d/d 1472-144-1: kryptonite 

istat /dev/loop1 1472 less 

MFT Entry Header Values: 
Entry: 1472 Sequence: 1 
$LogFile Sequence Number: 7350102 
Allocated Directory 
Links: 2 

fla -r /dev/loopl I egrep -i "kryptonite ll 

+++ d/d 1472-144-1: kryptonite 

istat /dev/loop1 1474 less 

MFT Entry Header Values: 
Entry: 1474 Sequence: 1 
$LogFile Sequence Number: 7034690 
Allocated File 
Links: 2 

icat /dev/loop1 1474 

i¿~i¿~>i¿~11-iUCWi¿~i¿~eDi¿~1¿~i¿~~i¿~(D>i¿~Ji¿~i¿~5i¿~i¿~-
i¿~i¿*14i¿~i¿~ 

CroDologia del sistema de fitxers 

Podem obtenir una cronologia utilitzant fls per extreure les marques de temps MAC deis fitxers 

presents. i ils pels fitxers esborrats. FinaIment amb ajuda de mactime reconstruim una cronologia 
ordenada del sistema de fitxers seneer. 

fls -o 51 -m "E:" -r usbkey. dd > Itmp/body 

ils -o 51 -m usbkey.dd » /tmp/body 

mactime -d -b /tmp/body 9/08/2005-10/23/2005 I less 

Date,Size,Type,Mode,UID,GID,Meta,File Name 

Thu Sep os 2005 12:16:27,5562372,m .. ,-/-rwxrwxrwx,O,O,1404-128-

4,E:/Documents and Settings/Rackham/My Documents/trailer-700-VBR.mpg 
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Thu Sep 08 2005 14:36:00,67,m .. ,-/--wx-wx-wx, 0,0,1386-128-

1,E:/tempfiles/Temporary Internet Filee/desktop.ini 

Traces de navegació Web 

Per obtenir l'activita! de navegació Web d'Intemet Explorer: 

find /mnt/forensic/ -iname "index.dat" -exec paseo I {}, '; I 

History File: Imnt/forensic/tempfiles/Temporary Internet 
Files/Content.IES/index.dat VersloD: 5.2 

TIP' URL MODIFIED TIME ACeRBS TIME FlLENAMBDlRECTORYHTl'P HEADERa 

URL http://www.trinity-grafix.de/chicka.html 
09/08/2005 14:39:08 chicks[l] .html 

03/05/2005 20:16:23 

RMOF39S9 HTTP/l.O 200 OK ETag: "36285b8-eOb-896ad3cO" Content-
Length: 3595 Content-Type: text/html¡ charset=IS 

0-8859-1 X-Cache: MISS from localhost.localdomain X-Cache-Lookup: MISS 
from localhost.localdomain:3128 -U:christophe 

Filtrem per trobar pistes relacionades amb Webmai/: 

find Imnt/forensicl -iname "index.dat" -exee paseo ,{}, ';' \ 
I egrep -i --color mail 

URL http://webmail.skynet.be/p2002/pix/decrease.gif 07/13/2004 
08:25:5709/08/2005 14:52:29 decrease[l] .gifZBKNRSOH 
OK BTag: "167511-ac-40f39c95" Content-Length: 
image/gif X-Cache: MISS from localhost.localdomain 
from localhost.localdomain:3128 -u:christophe 

H'l"I'P/1.0 200 
172 Content-Type: 
X-Cache-Lookup: MISS 

REDRhttp://gmail.google.com/gaail?view=page&name=contacts&zx=3177c4018504 
60901925464081 

Es po! filtrar per analitzar si hi ba cap contrasenya visible: 

find Imnt/forensiel -iname "index.dat" -exec paseo '{}I 1;1 \ 
I egrep -i --color pass 

REDR 

http://us.rd.yahoo.com/reg/loginl/suli/login/us/ym/-http://login.y 
ahoo.com/config/login?tries=1&.src=ym&.md5=&.hash=&.js=1&.last=&promo=&. 
intl=us&.byp ••• =&.partner=&.u=fimd6edliOjvc&.v=0&.challenge=mBqgzbRJ06MSq 
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RIDDkryeAm3iGBB&.yplus=&.emailCode=&pkg=&stepid=&.ev=&hasMsgr=l&.chkP=Y&. 
done=http'3A//mail.yahoo.com&login=d-
fence&p ••• wd=b73c22c636823a336de6geascdbOa96f&.persietent=&.hash=1&.md5=1 

Una manera per trobar les cerques realitzades amb Google: 

find /mnt/forensic/ -iname "index.dat" -exec paseo '{JI 1;' \ 
I egrep -i --color "search\?" 

URL 

http://www.google.be/search?q=linuxt20chicks&svnum=lO&hl=fr&1r=&sa 
=N&tab=iw 09/08/2005 14: 39: 22 search(l] .htm ST416F6Z 

HTrP/1.0 200 OK Content-Type: text/html X-Cache: MISS frem 
localhost.localdomain X-Cache-Lookup: MISS from 
localhost.localdomain:3128 -U:christophe 

Filtrar 1 'anterior resultat per analitzar si hi ha interessos !erroristes: 

find /mnt/forensic/ -iname "index.dat" -exec paseo I {} 1 1; 1 \ 

I egrep -i --color "bomb" 

URL http://www.google.fr/search?sourceid~navclient&hl~fr&ie~UTF-

8&oe~UTF-8&q~artisanal+bombs 09/08/2005 14 :43 :49 search[2] .htm 
ELL63ETS HTl'p/l. o 200 OK Content-Type: text/html X-Cache: 

MISS from localhost.localdomain X-Cache-Lookup: 
localhost.localdomain:3128 -u:christophe 

URL http://www.google.fr/search?hl~fr&q~bombs+howto&meta= 

09/08/2005 14:44:06 search[1] .htm Q90NQ5USHTTP/l.0 

MISS from 

200 OK 
Content-Type: text/html X-Cache: MISS from localhost.localdomain X-
Cache-Lookup: MISS from localhost.localdomain:3128 -U:christophe 

URL http://www.google.fr/search?q=build+a+bomb&hl=fr&lr=&start=lO&sa=N 
09/08/2005 14 :45: 09 search [1] .htm 0353A2RX HTl'P/l. O 200 

OK Content-Type: text/html X-Cache: MISS from localhost.localdomain X-
Cache-Lookup: MISS from localhost.localdomain:3128 -U:christophe 

Per obtenir l'historial de Mozilla (vMid per versions antigues) i Internet Explorer també podem 
utilitzar la següent utilitat, amb el que tindrem la possibilitat d'exportar a htm/: 

find /mnt/forensic/ -iname "history.dat" -exec mork.pl I{}I 1;1 

1126191692 1 
http://www.despair.com/demotivators/150zcoffeemugs.html 

1126191613 1 http://www.thinkgeek.com/apparel/ties/57ff/ 
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Altres iDyestigacions 

Amb la segOent altre utilitat podem buscar i interpretar filxers d'esdeveniments. Permet exportar a htmI, 

pot ser útil per descobrir esdeveniments de dispositius removibles, i pot ajudar en la cronologia. 

find Imnt/forensic/ -iname "*.evt" \ 
-exec fccu.evtreader.pl '{JI ';' 

Record nb : 1 
Time Generated : Mon Jun 9 15:22:01 2003 GMT 
Time Nritten : Hon Jun 9 15:22:01 2003 GMT 
Evt ID : 1073742824 Evt type : 4 Evt category O 
Program : LoadPerf 
Computer CHRISWIN 
String O RSVP 
String 1 : QoS RSVP 

Per trobar virus sobre el sistema de filxers muntat: 

clamscan -i -r Imnt/forensic/ 

SCAN SUMMARY 
Known viruses: 370956 
Bngine version: 0.93.1 
Scanned directories: 48 
Scanned files: 1349 
Infected files: O 
Data scanned: 33.56 MB 
Time: 9.489 Bee (O m 9 sI 

1 fins aqu! arriba la nostra investigació. En l'actual Uve CD podem trobar moltes altres eines, 

pero aquests ja no els tractarem perque estan fora de l'abast deIs objectius d'aquest estudio Tot seguit 
trobem un resum breu sobre aquestes aitres eines: 

- Analisi forense de filxers de comptes i contrasenyes SAM amb "chntpw" 

- Conversió de filxers PST de MS Outlook amb "readpst" 

- "Ftimes", ma eina que ajuda en: cerca de paraules clau, cerca de fitxers Alternare Streams / 
ocults, i cronologia. 

- Eines de xarxa 

- Eines d'intrusió (Pen Te.,ting) 

- Eines de cracking de contrasenyes. 

5.2.3. Resultat 

A continuaci6 s'exposen les conclusions obtingudes després d'aquest procés d'estudi investigaci6 
d'evidencies digitals. 
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En quant a les cerques a baix nivell, s'han obtingut els següents resultats: 

"Wo/ves of/he sea" de Randall Parrish '"You are piratea" 

~S'ha trobat la cadena, pero no esta situada dins d'un fitxer. S'ha trobat el fitxer 
Wolves_of_the_Sea.doc. 

"In Search of /he Cas/aways" de J u1es Veme ''piratea! pirates" 

~S'ha trobat la cadena i esta situada dins d'un fitxer. Es troba localitzat en espai no assigna!. 

"The Prince" de Nicolas Machiavelli "fearing no evil" 

~S'ha trobat la cadena, pero no esta situada dins d'un fitxer. Es troba localitzat en espai no 
assignat. Ha estat trobada dins d'una carpeta comprimida NTFS. 

"Cryp/onomiconCypherF AQ" "pizza delivery driver" 

~No s'ha trobat la cadena perque estava situada dins d'una carpeta xifrada NTFS. S'ha trobat el 

correaponent fitxer anomenat CryptonomiconCypherFAQ. html. 

Can~ó "/he entl' de The Doors "the end of everything" 

~S'ha trobat la cadena i esta situada din. d'un fitxer. Es troba localitzat en espai residual. 

En la cerca, recuperació i identificació de fotografies s 'han trobat tres fitxers els quals tenien el 
nom que interessava trobar, "forensic target ... ", Aquest fitxers, els quals corresponen a dues 
fotografie. i un video, no tenen cap contingut relacionat amb pornografia infantil ni altres activitats 
iHegals, i són els següents: 

forensic-target-l.jpg 

foreosic-target-2.mpeg 

forensic-target-S.jpg 

Finalment, en les traces de navegació Web s'han trobat alguns resultats rellevants: 

Cerques en Google sobre com construir bombes. 
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6.1. Objectius assolits 

Ara, una vegada finalitzat el projecte es pot fer un balatll' entre els objectius plantejats inicialment i els 

complerts. Aixi, cal esmentar que els objectius principals han estat coberts satisfactóriament tal com es 

detalla a continuació. 

l. Definir els concepte., termlnologles 1 actlvitats de la informatica forense 

Aquest punl, el qua! era un tema introductori a l'an&lisi forense digital, ha estat 

completada amb el contingut indicat. 

2. Conelxer els aspectes legals lnvolucrats a tenlr en compte 
En aquest punl, el qual inicialment no centava cem un objectiu, a més de tractar amb els 

aspectes legals generals, s'ha detallat també les legisladons vigents les quals s'apliquen 
arreu del món, i més concretament a Espanya. 

3. Estudiar el procés I metodologla correcte a seguir en un cas d'anailsi forense 
Amb i'ajuda de diversos esquemes i grafics s'ha desenvolupat de furma explicativa la 

metodologia que se segueix en una investigació d'anAlisi forense. 

4. Estudiar le. tecniques I metode. d'investigació 

S'ha enfocat en la investigaci6 de sistemes Linux. Aquest terna esta compost per la 
recoHecció de dades en viu, la duplicació forense, l'amUisi de dades, i la investigaci6 

detallada de sistemes Linux. Cadascun d'aquests subtemes esta extensament 
desenvolupat. 

5. Ánailtzar la vlabilitat de I'ó. de slsteme. operatlu. basats en Linux per aquestes tasques 
S'ha analitzat ela avantatges de l'ús de Linux en i'arullisi forense de sistemes. També 

s'han estudiat les principals distribucions Live eD actuals orientades a aquestes tasques. 

6. Examinar el conjUDt del software Open SOllrce disponible per aquestes tasques 
S'ha fet un gran lIistat organitzat per seccions del software lIiure disponible per Linux 
en l'ombit de l'arullisi furense. 

7. Produlr una eiDa per la respost. davant a incidencies, tant per la investigadó de sistemes 
en vi" (en calent) com per examiDacions més a fons una vegada apagada la maquina 
compromesa. 

Aquest punl, tampoc estava planificat perque era només una idea i es va descartar, peró 

finalment es va incorporar com un objectiu més. S'ha produit aquesta eina, anornenada 

FIBFORENSICS 0.1, la qua! permet principalment la receHecció de dades volotils, la 
duplicadó forense i l'anMisi posterior. 

8. Estudl i aBalisi d'un cas real d'intrusió en un sl.tema. 

Per simular aquest escenari s'ha rnuntat un servidor Web Linux, posteriotment s'ha 

compromes mitjan~ una intrusió, i finalment s 'ha portat a terme la investigació. 
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9, E.tudll anallol d'un e .. real d'lnveotlgaeló de eerea d'evld~nele. digital. en un ordlnador 
personal, 

Per simular aquest escenari, s'ha obtingut d'Intemet una imatge d'un disc que contenia 
una instaHació de MS Windows la qual s'havia d'investigar per decidir si era sospitosa 
de contenir un determinat tipus de dades, i pcsteriorment s 'ha desenvolupat l'estudi, 
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6.2. Futures línies de treball 

En aquesta secci6 s'exposen algunes idees i propostes per futurs treballs a desenvolupar com a continurtat 

de !'actual projecte. 

• M~tode.1 t~cDiques d'aUlisl del traflc de una: quao la nostra organització ha estat atacada o 
potser un empleat intem envia correus electrónics distribuint secrets comercials a un altre 
company d'una corporació competidora, llavors la captura de comunicacions de xarxa són 
passos crltics i necessaris per investigar crims i abusos pretesos. En aquest poot sera necessari la 

monitoritzaci6 del contingut complet de la xarxa, analitzar-la per tal d'identificar indicis i 
alarmes d'activitat sospitosa, i deduir el que ha ocorregut. 

• IDveotigaeló de Ro",.,..: aquests poden ser el blanc d'un atac, i poden proporcionar informació 
valuosa i evidencies que permeten a l'investigador resoldre incidents de xarxa complexos. En 

aquest punt s'hauria d'estudiar la informació ernmagatzemada als routers, com és utilitzat per 
atacants i per investigadors. i proporcionar els detalls tecnics que es necessitaran respondre en 

incidéncies on s 'involucren routers. 

• Investigacló de slstemes Wlndows: existeix una bona par! de servidors que funcionen sota MS 
Windows. En aquests sistemes la realització de la resposta inicial és diferent ja que es necessiten 
certes eines especifiques que han de ser executades sota Windows per la recoHecció de dades 

volAtils, i d'altres eines per analitzar les evidencies d'aquests sistemes una vegada apagada la 
maquina. Així, en aquest punt cal estudiar les tecniques i eines per portar a terme la resposta 
inicial i la investigació detallada de les evidencies residents en sistemes Windows. 

• Millora de la elna PIBPORBNSICS: La versió actual no pretén ser una eina definitiva pels 
tipus d'investigació que s'han vist al llarg del projecte sinó que consisteix en una primera 
aproximació com a una eina per la resposta inicial i l'an81isi forense. Es pot millorar-la editant el 
contingut del CD-ROM corresponent milian9ant les segUents propostes: corregir prcblemes i 
errors que es puguin presentar actualment, incloure nous binaris que puguin resultar ser útils i 
altres eines tals com chkrootkit o tcpdump (e1s quals han d'utilitzar només binaris de 
confian9a) compilats estaticament en la par! d'eines de confianl"', i afegir noves eines d'analisi 
forense en la par! del sistema operatiu Live CD. 
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6.3. Valoració económica del projecte 

6.3.1. Revisió de la planificació 

En aques! aparta! es presenta la relació entre les hores planificades inicialmen! i les hores executades al 
finalitzar el projecte. Després, en aquesta mateixa secció es discutiran les raons de les desviacions 
respecte la planificació inicial. A continuació es mostra la taula comparativa amb les diatintes tasques 
principals que s'han desenvolupat. 

Tasca Hores planlficades Hores executades 

Estudl preliminar 1 deflnlcl6 del proJecte 32 60 

Coneeptes prevls O 56 

Introducció a I'analisi forense digital O 22 

Aspectes legals O 34 

Metodol .... a 1 t"cnlques d'lnvestllad6 14 165 

Open Source I Unux 62 221 

Open Source i Linux en I'analisi forense 62 87 

FIBFORENSICS 0.1 O 134 

Investlpcl6 de casos reals 120 SS 

Servidor Web compro mes 76 31 

Cerca d'evidencies digitals 44 24 

COneluslons IIInalltzacl6 de la membrla 160 24 

Total 458 581 

Claramen! s' observa que les hores reals dedicades al projecte superen les planificades. Ara 

s'cxposaran els motius d'aquesta desviació. 

Per comen(:8r, en la tasca ".atudi praliminar i deUnici6 del proj acta" es va 

haver de dedicar inicialment un ban temps en cercar infonnació, llegir llibres i articles, veure videos, i 
consultar llistes de correu i fOrums. 
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En la tasca "Cone.pta. previs" no es va preveure que es dediqués tant de temps en 
realitzar l'apartat d'introducció a l'anMisi forense. Tampoc es va planificar el tema d'aspectes legals peró 

després es va decidir incorporar·bo perque es considerava que era un tema important a tenir en compte 
durant les investigacions; va portar ternps en trobar infonnació relativa amb els aspectes legals i 
legislacions especifiques per Europa i Espanya. 

Durant el desenvolupament de la tasca "Xatoclologia i ticniquaa 

d' investigaci6" es va donar compte de que el tema de tecniques estava compost a la vegada per 
quatre subtemes els quals eren molt extensos de redactar. Com a conseqUencia en aquesta tasca també es 

va sobrepassar el temps planificat. 

El tema FI8FORENSICS 0.1 de la tasca "Opau Sourca i Linux" va ser el responsable 
en gran par! de la diferéncia notable entre les hores planificades i les e"ecutades ja que en un principi 
tampoc estava planificat perque es creia que no seria necessari a l'existir distribucions furenses, pero 
després es va incorporar com un objectiu més per donar més consistencia i valor al projecte, creant una 
nova distribució forense Live CD amb millors característiques i amb eines de confilllll'a. En aquest tema 

hi va haver molt de treball a desenvolupar: estudi, arullisis i proves previes amb la distribució base; 
generar la distribució objectiu descomprimint l'original i modificant-lo posteriorment; rer diversos tests 
per comprovar el funcionament; corregir errors en temps d' execució i tomar a remasteritzar; obtenir i 
compilar les eines de confian~a, integrar.los en el mateix disc, i tomar·les a provar; documentar tot el 
procés en la memória. A Iot ai"" se Ii han d'afegir els imprevistos i problemes que anaven sorgint, els 
quals s'havien d'interpretar i investigar por corregir-los, i ailÚ poder continuar amb el trebalJ. 

La tasca "Investigaci6 de casos real." s'ha intentat acabar quant abans possible 

pero completant-la, dedicant-Ii menys temps del previst ja que fins aquell moment ja s'havia e"cedit del 
temps planificat por tot el projecte. 

Finalment, en quant a l'última tasca, "Conclusions i finalitzaci6 da la 

memOria", s'ha aconseguit acabar-la abans del temps planificat grades a que a mesura que s'av8m;ava 

en el projecte s'anava redactant i documentant el contingut per la memoria. i no s'ha esperat fins l'últim 
moment por fer-ho. 

Resumin!, que 8mb les noves tasques i els continus imprevistos les hores executades han estat de 
581 bores, en comptes de les 458 hores planificades, e"cedint aixi de 123 hores de més. 

6.3.2. Cost economic 

En aquest apartat es realitza una estimació del cost economic del projecte. tenint en compte el nombre 
d'bores dedicades pels treballadors deis diversos perfils que puguin haver participat en aquest projecte. 

Concretament, els perfils involucrats en l'actual projecte són els segilents: 

Analista de sistemes: És el responsable de l'estudi previ, de definir la metodologia i tecniques 
d'mvestigació. de les eines a emprar, i de les decisions a prendre. 

Tecnic de sistemes: És el responsable de les execucions i de les proves, en aquest cas, de la 
producció de FIBFORENSICS, i de l'estudi i anMisi deis dos casos d'investigació de casos reals. 
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Capítol 6. Concluslons 

Aixi, a continuació tenim la distribució detallada de les hores de treball deis diferents perfils segons 
les tasques a les quals estan assignades: 

Analista de slstemes 
Tasca Hores 

Estudi preliminar i definició del projecte 60 

Conceptes previs 56 

Metodología i tecniques d'investigació 165 

Open Source i Linux en I'analisi forense 87 

Conclusions i finalització de ~a memoria 24 

TOTAL 392 

Tecnic de sistemes 
Tasca Hores 

FIBFORENSICS 0.1 134 

Investigació de casos reals 55 

TOTAL 189 

Finalment, la sogUent taula reflecteix les hores totals de treball de cada perfil, el preu per hora 
d'aquests, i els costos totals: 

Tecnlc de sistemes 189 25 € 4725€ 

Tatal 18445€ 
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Capitol 6. Conclusions 

6.4. Conclusions generals 

Arribats a aquest punl, és hora de fer balan9 de les conclusions que podem treure després d'haver 
desenvolupat aquest projecte. 

Aixl dones, l'an8lisi forense de sistemes és una de les arees de seguretat inforroatica que més ha 
evolucionat en els últims anys, sent a més una de les grans desconegudes. Un deIs seus principals 
objectius és respondre a les qUestions que es plantegen quan es descobreix que un atacant ha aconseguit 
accedir a un o diversos deIs equips dlma empresa o organització: Qui ha realitzat l'atac? Com es va 
realitzar? Quina vulnerabilitat es va emprar? Que va fer I'atacant quan va accedir al sistema? etc. 

Les fases de l'anMisi forense estan formades principalment pels passos d'identificació, 
preservació, recoHecci6, an8lisi, i presentaci6. Durant tot aquest procés, hem de ser metodics, 
minimitzant el maneig de la evidencia original, documentant els canvis, aplicant eines i tecniques que 
compleixln amb les regles d'evidencia, i no excedint del nostre coneixernent perque podriern arribar a 

contaminar la evidencia digital, destruir proves, i invalidar tota la nostra investigació. 

També és important anar amb compte i estar-De al dia deIs aspectes legals involucrats en un 
estudi d'arullisi forense digital ja que el cas d'investigació podria ser portat a1s tribunals de justicia, i 
tindríem certes complicacions si no hem actuat adequadament i estat rigorosos durant el procés. 

Les principals tecniques d'investigació sota Linux comprenen els passos de recoHecció de dades 

voliltils, la duplicació forense, I'anillisi de dades, i la investigació a fons del sistema. Per a tot aixó és 
important disposar d'un conjunt d'eines i un enlOm d'investigació adequat. 

Disposem d'una gran quantitat de software lliure que pot ser utilitzat per realitzar treballs 
forenses i d'investigació. L'ús de Linux és viable en organitzacions i empreses pels administradors de 

sistemes ja que compta amb un gran ventall de funcionaütats per tractar amb els casos d'investigació 

comuns. La naturalesa lliure, pública, i gratuita de les eines Open Source permet el seu accés a la 

comunitat academica, el qual fa que sigui una ajuda exceHent per ensenyar i aprendre, i adequat per 
entoms d'investigació oberts. 

L'anillisi forense de medis digitals esta adquirint una major importancia degut a I'augment de 
delictes informiltics i la sofisticació d'aquests. 
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Apimdix A. Estructura del CD-ROM 

Adjunt a la memoria del projecte es troba el CD-ROM de FIBFORENSICS 0.1. El ha.,h MDS 
corresponent a la imatge del CD-ROM és el segOent: 

ld42991dSOcOffb61dSd7cb48cbf1438 fibforen8ic8.i80 

A continuació es descriu breument el contingut del disco 

El directori arrel del disc esta format pels segOents directoris i fitxers: 

lll!m: directori que conté filxers corresponents al gestor d'arrencada i80linux del Live CD. 

FIBFORENSICS: directori que conté el filxer corresponent a la imatge comprimida del sistema 
operatiu base. 

static binaries: directori que conté el conjunt d'cines de confian~a compilades estAticament. 

README.lxt: filxer de text que conté informació general sobre la distribució i de les eines i 
programes que s 'inclouen. 
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Apendix B. Manual d'ús de FIBFORENSICS 0.1 

L'objectiu d'aquesta secció és descriure com utilitzar el disc de FIBFORENSICS per tal de tenir accés i 
poder fer servir correctament les eines que hi venen ¡ncIoses. 

B.1. Conjunt d'eines de confian~a per Linux 

El conjW1t d'eines de confi~a esta destinat per realitzar una resposta inicial "en viu" davant una 
incidencia sobre una maquina que ha estat o que pot haver estat compromes. Aquest tipus d'actuacions 
s 'han de fer quan la maquina en qUestió encara es troba en estat actiu o enees. 

Aquest co'liunt d'eines i utilitats es troba en el directori arrel del CD. Per utilitzar-les primer hem 
d'inserir el cn en la unitat de disc compacte de la maquina o~ectiu i muntar-ho de la forma que s'indica 

a continuació, assurnint que el dispositiu associat a la unitat de disc optic és / dev /hdc i que existeix el 

punt de muntatge /mnt/hdc : 

mount -o ro -t is09660 /dev/hdc /mnt/hdc 

Per recolIir les dades volatils i portar a terme la resposta inicial s'invocaran els executables del 

CD uti1itzant la ruta completa fins a squests. Una de les primeres coses a fer és uti1itzar un shell de 
colÚiaDl'a perqué els presents al sistema poden ser no segurs ja que cap la possibilitat que hagin estat 

modificats: 

/mnt/hdc/static_binaries/bash 

Ara, de la mateixa manera i evitant uti1itzar les comandes del sistema es procedira a la 
recoHecció de dades "en viu". Per exemple, per consultar la versió del kernel (més altre informació 
relacionada) sobre el qual treballa el sistema i obtenir el Uistat complet deIs processos que s'estan 
executant, executaríem respectivament el segUent: 

/mnt/hdc/static_binaries/uname -a 

/mnt/hdc/static_binaries/ps aux 

Podern veure el Uistat complet d'eines de confianya incloses en el cn executant: 

/mnt/hdc/static_binaries/ls /mnt/hdc/static_binaries/ 

Totes les dades recollides es poden transferir per xarxa utilitzant cryptcat (també inelosa 

entre les eines de confianya), una uti1itat semblant a netcat pero que uti1itza xifrat. Un altre alternativa 
és guardar les dades recollides en un dispositiu d'ernmagatzematge extern connectat a la maquina en que 
estem portant aquestes actuacions. 

En el tema "Técniques de l'analisi fOrense de sistemes" es detalla com i quines dades s'han de 
recolIir durant la resposta inicial. 
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B.2. Distribució Live eD 
La distribució Live esta destinada per ser utilitzada després d'haver realitzat les actuacions i resposta "en 
viu", una vegada apagada la maquina en qUestió. Aquest tipus d'an8lisi, també conegut com an8lisi post
mortem, el objectiu del qual és principalment realitzar duplicacions forenses i ana1itzar les dades dels 
discs durs, es pot portar a terme taot en una estació (computador) de treball forense preparada com sobre 
la mateixa maquina compromesa. 

En aquest cas, la distribució Live CD esta pensada per uti1itzar-se directament sobre la m8quina 
eompromesa També tenim la possibilitat d'extreure totes les unitats d'emmagatzematge que hi puguin 
haver en la maquina en qUestió, connectar-les a un altre equip informatic DOstre, ja sigui internament o bé 
utilitzant adaptadors USB, i inicialitzar el Live CD en aquest equip per dur a terme l'an8lisi. 

Per uti1itzar el Live CD, I'equip sobre el qua! es portara l'an8lisi ha d'estar configurat per a que 
arrenqui des de la unitat de discs óptics (CDIDVD). Una vegoda fe! aixó, s'introduinl el CD en la unitat 
corresponent i es reinicialitzara l'equip; tot seguit comen9ara I'arrencada de la distribució Live, el qua! 
trigara al voltaot d'un minut fins que hi puguem comen9&r a treballar. Si tot ha anat bé, s'haura carregat el 

sistema operatiu, iniciat sessió amb l'usuari knoppix i observarern el segUeot escriptori [IMG 8.2-2]: 

No obstaot aixó, durant la cmega de l'escriptori ens pot apareixer el segDent missatge d'error 

relacionat amb el monitor de fitxers i directoris FAM, el qua! deixo inutilitzable i en negre el propi rons 
d'escriptori: 

Per restaurar l' escriptori, només cal que inieiern el gestor de fitxers PCMan, elicant sobre la 
icona groga en forma de carpeta que apareix en la barra de menú de la par! inferior esquerre de la 
pantalla: 

172 



.......... 
IIMG 1.2-4/ B.,.. tú ..... ,¡ tú LXDE 

Comja es venia comentant, quan s'inicia el sistema X Window, s'autentica automaticament en 
la sessió del compre d'usuari knoppix, sense cap contrasenya. Aquest compre d'usuari esta destinat per 

les tasques de producció i tasques habituals amb el sistema operatiu. Tots els altres comptes d'usuari estan 
desactivats i també sense contrasenyes definides. Aixó és exactament igual que en altres distribucions 
Linux Uve forenses, on no es presenten problemes de seguretat informAtica ni es corren riscos importants 
ja que al tractar-se d'un Uve CD ens trobem sota un enlom amat i segur. 

Per les tasques d'administraci6 de sistema es necessitari. el compte de superusuari root. Per 
aixó es pot obrir una finestra de consola i executar 'sudo su -', o bé utilitzar un deis quatre terminals 
de \ext disponibles. 

En l'escriptori hi ha un fitxer de text anomenat readme. txt, en el que es pot trobar elllistat 

complet de programes inclosos destinades a tasques d'anilisi forense. Practicament l'ús de tots aquests 
programes estan basats en la interacció per linea de comandes, pel que si volem saber que és el que fan 
exactament i com s'utilitzen es pot consultar les pagines del manual d'aquests executant 'man 

programa' en un terminal. Certs programes, tals com autopsy, requereixen que s'cxecutin 8mb 
privilegis de superusuari, ja que d'altra forma produiran errors i no acabaran de funcionar correctamen!. 

FinaJment, s'ba observat un error (lnput/output error) a l'bora d'apagar el sistema que 
obliga apagar-bo manualment prement el botó d'engegada/apagada de la maquina. Aquest error no 
presenta ser un problema greu que afecti a la estabilitat i integritat del sistema i de les dades, ja que es 
produeix una vegada ja s 'han !ancat tots els processos, desmuntat Iots els dispositius, extret 
automAticament el CD de la seva unitat, i executat la instrucció HALT. 
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