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Предговор
Представљамо вам трећи специјал ЛиБРЕ! часописа. Да вас
подсетимо, до сада смо објавили два специјална издања Часописа
- то су „Мала школа: Сиџил 0.7.2” и „Мала школа: Скрибус 1.4”.
Сама форма часописа не дозвољава да велики туторијали буду
објављени у целини јер онда не би било места за друге садржаје у
Часопису. Стога је идеја прва два специјала била да обједини већ
објављене велике серијале на једном месту како би читаоци лакше
сагледали целину и суштину истих.
Међутим, то неће бити случај са трећим специјалом ЛиБРЕ!
часописа под називом „Слобода у служби утамничењу – вражја
работа?”. Из самог наслова се не може одмах закључити да је тема
овог специјала употреба ФриБСД оперативног система у
дигиталној форензици. Дигитална форензика није нешто са чиме
се срећемо често, као што ни ФриБСД није оперативни систем са
којим је просечан корисник слободног софтвера довољно упознат.
Претходно наведене ствари и дужина самог чланка навели су нас
на то да је најпогоднији облик за објављивање овог чланка управо
ЛиБРЕ! Специјал.
Тема чланка јесте мало напреднија, али уколико нисте упознати са
темом чланка коју овај обрађује, или можда чак нисте ни чули за
ФриБСД до сада - немојте да вас то обесхрабри. Чланак је управо
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писан са претпоставком да се читалац први пут среће са овом
тематиком и не бисте требали имати проблем да га разумете.
До читања,
ЛиБРЕ! Тим

Моћ слободног
софтвера
Број: специјал 03
Извршни уредник:
Никола Тодоровић
Главни лектор:
Адмир Халилкановић
Лектура:
Јелена Мунћан Сашка Спишјак
Александар Божиновић
Графичка обрада:
Дејан Маглов
Зоран Лазаревић

Aутор: Игор Вуковић
Почасни чланови редакције:
Жељко Попивода Стефан Ножинић
Владимир Попадић Жељко Шарић
Никола Харди
Александар Станисављевић
Контакт:
IRC: #floss-magazin на irc.freenode.net
Е-пошта: libre@lugons.org
Веб страна: http://libre.lugons.org

Дизајн: White Circle Creative Team
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Слободни у служби утамничења - вражја работа?

Слободни у служби утамничења, вражја
работа?
Аутор: Игор Вуковић

Драматични наслов је покушај да се суштина текста сажме у једну
реченицу употребом алузија на најочигледнију примену дигиталне
форензике, а то је кривични поступак, затим на употребу конкретног
слободног софтвера као средства, јер реч је о ФриБСД-у (енг. FreeBSD),
оперативном систему препознатиљивом по ђаволчићу на свом логу.
Коначно, у фокусу је питање да ли је то изводљиво, не само из моралних
разлога, о којима се неће расправљати, него из практичних. Идеја је да
се представе основе дигиталне форензике кроз призму слободног
софтвера, али подједнако и да се представи конкретан оперативни
систем са којим нема прилике да се често среће (посебно не на
Дистровоч листи) кроз визуру једне од могућих примена, у овом случају
дигиталној форензици. Уз ризик да се радећи истовремено две ствари не
уради ниједна, почиње се са алатом, како је ред.
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Основно о ФриБСД-у

ФриБСД није објављен под ГНУ Општом јавном лиценцом (ГПЛ) већ под
поједностављеном БСД лиценцом са две клаузуле и изјавом о
ограниченој одговорности (енг. disclaimer). БСД лиценца је први пут
употребљена 1980. године за унапређену верзију Јуникс оперативног
система названу Беркли софтверска дистрибуција (енг. Berkeley Software
Distribution) или скраћено БСД, која је настала на Универзитету
Калифорнија. Софтвер лиценциран по основној БСД лиценци која се
састојала од четири тачке данас се не признаје као слободан, бар не од
стране Иницијативе отвореног софтвера (енг. Open Source Initiative).
Да би се ФриБСД сматрао слободним и компатибилним са ГНУ ГПЛ,
основна лиценца морала је да еволуира и добије нове верзије. Преостала
ограничења се могу сумирати као:
1. не тврди да си написао софтвер ако га ниси сам написао и
2. не тужи аутора софтвера ако функционалност није попут очекиване
или жељене.
Из овог првог ограничења се може наслутити суштинска разлика између
БСДолике (БСД је пре стил него конкретна лиценца, о чему нешто више...
неко други) и ГНУ ГПЛ лиценце, те опуштене и обавезујуће слободе,
копирајта и копилефта, респективно (због свега наведеног ФриБСД и
његове компоненте често залутају у сферу власничког па се тако Епл ОС
Х поприлично напозајмљивао, док Сони плеј стејшн 4 покреће
модификована верзија ФриБСД-а).
ФриБСД је директан наследник БСД, па за разлику од Линукса који је
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инспирисан Јуниксом, ФриБСД води порекло из Јуникса, односно његове
дистрибуције. Након неколико покушаја којима се постепено БСД
„ослобађао“ кроз поступак деривације, односно замењивао се кôд који је
припадао Јуниксу (прецизније, АТ&Т Јункису), као и након портовања на
и386 архитектуру, прва верзија ФриБСД објављена је сад већ давне 1993.
године, а прва верзија у потпуности ослобођена Јуникс кода уз малу
судску мотивацију од стране поменутог америчког конгломерата, годину
дана касније. Осим лиценце ФриБСД се од Линукс дистрибуција
разликује и по централизованом моделу развоја, па поред језгра и
управљачких програма учесници ФриБСД пројекта одржавају и креирају
и остале компоненте основног система - другим речима, све што је
потребно да би се систем подигао и несметано функционисао за све
кориснике. Можда је ово боље појаснити кроз два очигледна примера.
Џи-зип (енг. Gzip) апликацију креирали су Жан-луп Гали (фран. Jean-loup
Gailly) и Марк Адлер, и она се развија у оквиру ГНУ пројекта, а Линукс
дистрибуције преузимају је као такву. Она је такође део основног
система ФриБСД, али је у њега уведена тако што је прво креиран фронтенд заснован на библиотеци зи-либ (енг. zlib) намењен НетБСД (енг.
NetBSD) оперативном систему, јер је библиотеку било могуће
редистрибуирати, а потом су вршена унапређења до приближне
компатибилности оригиналном производу и коначно портовање на
ФриБСД. Такође, тар (енг. tar) апликација, која је оригинално писана за
Јуникс до ФриБСД, и то чак од верзије 1.0, дошла је преко ГНУ
имплементације оригиналне апликације, али комплетном
реимплементацијом на основу библиотеке коју је такође било могуће
редистрибуирати. Већина осталих апликација из основног система, које
могу да препознају и корисници Линукса, воде порекло од Јуникса. Екс
сервер (енг. X server), КДЕ, Гном (енг. Gnome) и остали пакети који се
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развијају и ажурирају независно од ФриБСД пројекта воде се као додаци,
али се и они у различитој мери укалупљују и често у верзијама касне од
оних које се користе у Линукс дистрибуцијама. Принцип ког се екипа око
ФриБСД бескомпромисно држи јесте добијање утегнутог система и
максиме „ако нешто ради, не треба га поправљати“. Корисницима којима
је примарни циљ коришћење најновијих верзија било ког пакета или
управљачког програма Линукс дистрибуције су бољи избор.

Дигитална форензика укратко

Један од првих забележених случајева примене дигиталне форензике био
је 1986. године и истрага на чијој страни је учествовао Клиф Стол ( Cliff
Stoll), аматер у криминалистичком смислу са потребним техничким
знањима, док је осумњичени био немачки држављанин Маркус Хес
( Markus Hess), који је заједно са још двојицом саучесника „упадао“ у војне
и индустријске рачунарске мреже у Америци и Европи. Иако Маркуса
Хеса погрешно доживљавају као хакера, он је наводно прикупљене
информације продавао КГБ-у па се може рећи да се тиме
дисквалификовао. Оно што је битније истаћи везано за овај случај јесте
да се дигитална форензика од својих почетака базирала на ентузијазму,
па чак и данас када има своју традицију и форму у оквиру полицијских
јединица и других државних и приватних организација. Када је потребно
да се за кратко време учини све да би се прикупили дигитални докази,
неопходан власнички софтвер, али и потребна дообука, често
представљају ограничење које не може да се превазиђе ни издашним
буџетима развијених земаља. Стога је потребан додатни труд на
проналажењу техничких решења базираних најчешће на слободном
софтверу и константној самоедукацији.
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Суштина дигиталне форензике је дигитални доказ, односно издвајање
скупа података из мноштва информација у дигиталној форми са
различитих извора који могу да се изведу пред судом, односно употребе
у кривичном поступку. Другим речима, дигитални доказ је рачунарски
податак или рачунарски програм који има доказни кредибилитет и може
да укаже на везу између кривичног дела и учиниоца, кривичног дела и
оштећеног или жртве. Дигитална форензика је део криминалистичке
технике (али не још увек, судећи по уџбеницима правних факултета) која
се бави проналажењем, прилагођавањем, усавршавањем и применом
најпогоднијих метода из области техничких наука у циљу прикупљања
дигиталних доказа. Поступање са дигиталним доказима дуго је било
базирано на „најбољој пракси“, али је сада стандардизовано (ISO/IEC
27037:2012). Обзиром да право није најзанимљивија ствар на свету
(осећања су обострана и када су правници у питању) овде се неће даље
разматрати доказни кредибилитет и поступци који нису везани за
технички аспект процеса, иако су од пресудног значаја.
Извори дигиталних доказа и других информација су бројни па их је
практично груписати. Прву групу чине отворени рачунарски системи
(када се каже отворени, мисли се на могућност различите примене
таквих система) или оно што често зовемо десктоп рачунарима,
лаптоповима и серверима. Другу групу чине системи са уже одређеном
наменом који имају интегрисани рачунар, попут паметних мобилних
телефона, дигиталних камера, навигација, паметних сатова и друго.
Трећа група су традиционални телефонски, бежични телекомуника циони, рачунарски и други системи за комуникацију. Четврту групу
представљају различите екстерне меморије за чување података. У петој
групи су различити сервиси у облаку, друштвене мреже и интернет
уопште.
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Можда је груписање на овај начин дискутабилно због све нејаснијих
граница између отворених компјутерских система и оних са ужом
наменом, односно због застаревања одређених технологија попут
традиционалних телефонских система.
Прикупљање дигиталних доказа може се поделити у три фазе:

Прва фаза наглашава заштиту интегритета података применом
различитих блокатора уписа (хардверских, софтверских) над изворима
података, као и креирање форензичких копија (или радних, оба термина
користиће се равноправно) садржаја меморија, односно аквизиција
података. На форензичким копијама се наставља даљи рад и на тај начин
спречава нежељено компромитовање доказног материјала.

Потрага за доказима представља анализу великог броја података у
дигиталној форми, датотека, програма и др., и издвајање оних који могу
да послуже као доказ или информација за даљи рад.
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У фази реконструкције догађаја и презентације циљ је на основу
материјала издвојеног потрагом за доказима објаснити догађаје који су
се десили на одузетом рачунарском систему или на мрежи, односно у
облаку, а све у контексту извршења кривичног дела. Реконструкција је
блиско повезана са презентацијом којом се настоји све потребне податке
представити у приступачнијој форми за даље коришћење, пре свега од
стране корисника којима техничко образовање није основно, а
информисаност често врло површна (ипак овај пут без упирања прстом).
ФриБСД основни систем, а посебно проширен инсталираним
апликацијама, може да се користи у свим наведеним фазама у
различитим улогама.

Припрема за рад

Тренутно актуелно издање ФриБСД-a је 11.1-RELEASE (постоји и актуелно
и стабилно издање која су намењена за развој и напредне кориснике, при
чему је прво са најсвежијим кодом, док је друго већ са тестираним кодом)
и може се преузети са интернет презентације пројекта. Потребно је
изабрати одговарајућу архитектуру на сличан начин као код неких
Линукс дистрибуција, попут Дебиана (амд64 за 64-битне персоналне
рачунаре, и386 за старије 32-битне машине, армв6 за рачунаре изграђене
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на једној штампаној плочи попут Разбери-пај и тд.). Након тога се бира
формат инсталера - од најсведенијег мини-мемстика (енг. mini-memstick)
за подизање са флеш меморије (величине 209 мегабајта), до комплетне
инсталације која се преузима у облику ИСО датотеке величине 2,4
гигабајта. Ипак, препоручљиво је да се у циљу тестирања и упознавања
са ФриБСД ОС искористе (љубазно од стране ФриБСД пројекта)
преинсталирани прошириви виртуелни хард дискови у четири различита
формата. Систем преинсталиран на виртуелним дисковима представља
основу коју је даље потребно надоградити.
Уз помоћ Виртуелбокса (енг. VirtualBox), например, и преинсталираног
виртуелног хард диска за и386 архитектуру (величине свега 130
мегабајта, компресовано), пратећи основног чаробњака за додавање
нових ВМ, систем је у неколико корака спреман за употребу. Обзиром да
додатне апликације у овом случају морају да се преузимају преко
интернета, пре покретанаја ВМ потребно је изабрати подешавање
Виртуелбокса за одговарајућу машину, затим Мрежа, подесити Повезано
са: Бриџ адаптером (енг. Bridged Adapter), а под ставком Назив изабрати
одговарајући мрежни адаптер који се користи.
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Након подизања ВМ са уводног менија приказаног на слици бира се
Подизање у вишекорисничком моду (енг. Boot Multi User) притиском на
тастер Ентер или чекамо да истекне одбројавање и да се избор направи
аутоматски... И, ето, (фран. Le voilà ! ) систем је спреман за рад.
Из почетног менија такође треба споменути опцију за подизање система
у моду за једног корисника (енг. Boot Single User) јер омогућава да се
једноставно реше неке брљотине које су толико озбиљне да систем не
може да се подигне (не било примера, заборављена шифра или нека
грешка у конфигурационим датотекама које се читају приликом
подизања система и слично).
Систему се приступа са root корисничким налогом без шифре, а потом у
циљу довршавања успостављања интернет конекције, у зависности од
начина на који се она остварује, потребно је укуцати следеће:
echo ifconfig_em0=\"DHCP\" >> /etc/rc.conf

или
echo ifconfig_em0=\"inet xxx.xxx.xxx.xxx netmask 255.255.xxx.xxx \" >>
/etc/rc.conf
echo defaultrouter=\"xxx.xxx.xxx.xxx\" >> /etc/rc.conf
echo nameserver xxx.xxx.xxx.xxx >> /etc/resolv.conf

Уместо иксева уносе се вредности везане за ИП адресе из корисникове
мреже, при чему се иза inet пише ИП адреса рачунара, deafultrouter је
гејтвеј (енг. gateway), а иза nameserver је адреса ДНС сервера. Након
унетих линија рестартовати систем командом reboot или преко
Виртуелбокса-a.
Уколио је одлука да се систем ипак инсталира, преузима се датотека са
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Специјал 03

Припрема за рад
ИСО или ИМГ екстензијом која се потом нареже на оптички диск или се
креира бутабилни флеш. Након укључивања рачунара, на уводном
менију, који је идентичан оном приказаном на слици раније, поново се
бира опција за више корисника, али овај пут се уместо линије за унос
корисничког имена нуди избор да ли се жели започети инсталација,
изабрати опција Шкољка (енг. Shell) која омогућава коришћење алата из
командне линије ради припреме хард дискова пре инсталације или
опција живи ЦД (енг. Live CD) која је ту да би се пробао ФриБСД пре
инсталирања.

Инсталација је донекле линеарног типа, али је у питању текстуални
инсталер слично као код Слеквер оперативног система (референца је
упућена онима који су се дрзнули), али нуде се различита основна
подешавања и аутоматизације, например код партиционисања, па и ако
корисник није сигуран шта жели или ради опет је у прилици да доврши
инсталацију и да се систем на крају успешно подигне и буде
функционалан. По завршетку инсталације рад се одвија преко
интерфејса за унос командних линија, и то преко системске конзоле,
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пошто се по основним поставкама не инсталира систем прозора и
десктоп окружење (Алт + Ф2 до Ф8 омогућава коришћење још седам
виртуелних конзола у којима апликације могу да раде истовремено, Алт
+ Ф1 поново враћа корисника на системску конзолу).
Треба рећи да је у зависности од будуће намене рачунара потребно
водити рачуна о изборима приликом инсталације. Примера ради, ако се
жели инсталирати сервер на који ће се пребацивати форензичке копије
познате по томе да заузимају доста простора, и то простора који је
касније потребно повећавати додавањем нових дискова, бира се „З“
систем датотека (ЗФС), уместо Јуникс система (УФС) понуђеног као прва
опција. Обзиром да углавном постоји само једна прилика да се направе
форензичке копије потребно је конфигурисати ЗФС, у зависности од броја
расположивих дискова, тако да се успостави редундантни систем,
например избором Рејд-Зи3 (енг. RAID-Z3 ) конфигурације која дозвољава
конкурентно отказивање и до 3 диска. ЗФС такође укључује проверу
интегритета уписних података приликом читања и уколико се појави
грешка, а постоји редунданса података, систем ће аутоматски покушати
корекцију.

Презервација извора дигиталних доказа

Стерилизација медија на који ће се снимити форензичка копија је први
корак у фази презервације. У питању је важан корак нарочито ако је
медиј већ раније коришћен. Приликом рада са копијом и потраге за
доказима, пре свега у покушају да се опораве обрисани подаци, постоји
могућност да се поврате или анализирају у сировој форми
(хексидецималном облику) остаци датотека из ранијих случајева.
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Специјал 03

Презервација извора дигиталних доказа
Једноставо речено, циљ је да се од овога:

добије ово:

Прво треба проверити да ли је систем детектовао диск за смештање
форензичких копија. Уколико је у питању екстерни диск прикључен преко
УСБ-а, тада ће се одмах приказати порука са обавештењем, али уколико
се корисник не налази у системској конзоли порука ће му промаћи (иначе
ове поруке система могу бити разлог због чега корисник није био у
системској конзоли јер знају да досађују). Провера се може извршити
увидом у датотеку /var/run/dmesg.boot (испред наведене путање
згодно је додати команду less која приказује садржај текстуалне
датотеке и омогућава једноставно кретање кроз садржај када он прелази
оквире броја линија конзоле) или увидом у садржај директоријума /dev. У
примеру на слици у питању је нови виртуелни хард диск означен као
ada1 величине 2 гигабајта, док је ada0 виртуелни диск са
преинсталираним ФриБСД-ом, преузет са интернет презентације
пројекта.
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Да би се садржај диска који је намењен форензичкој копији преписао
нулама, потребно је унети команду dd са следећим параметрима:
dd if=/dev/zero of=/dev/ada1

Параметри су улазна датотека, што је у овом случају специјална
датотека zero која омугаћава да се цео капацитет медија препише
нулама, и излазна датотека ada1 која представља медиј намењен
форензичкој копији. Уместо специјалне датотеке zero, може да се
користи random , односно urandom при чему би се на медиј уписивали
псеудо-случајно генерисани карактери.
Након стерилизације, медиј је потребно припремити за рад, што
подразумева форматирање. У примеру ће се користити систем датотека
ФАТ32, чиме ће се омогућити рад са различитим оперативним системима
између осталих и са Виндоузом (ово је пре свега због алата за претрагу
или апликација којима су креиране датотеке, а који немају алтернативу у
слободном софтверу). Поступак припреме медија је следећи:
gpart create –s mbr ada1
gpart add –t fat32 ada1
newfs –U /dev/ada1s1
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На целој површини медија креирана је партиција са ФАТ32 системом
датотека, а пре тога је изабрана МБР (енг. Master Boot Record) шема
складиштења података о партицијама. У зависности од случаја, а
обзиром на ограничења која има ФАТ32 па и сама МБР шема, могућа су и
другачија решења (посебно када су извори података већег капацитета,
односно када је медиј намењен форензичкој копији капацитета преко 2
терабајта које ФАТ32 систем не може да адресира). Диск намењен копији
сада треба монтирати на креирану тачку монтаже (енг. mount point):
mkdir -p /mnt/kopije
mount /dev/ada1s1 /mnt/kopije

Након припреме медија може се прећи на израду форензичке копије. У
питању је датотека у којој се по приниципу „бит по бит“ смешта цео
капацитет предметног хард диска или неке друге меморије (употребљен
је термин капацитет уместо садржај јер садржај може да се доведе у
везу само са додељеним делом меморије (енг. allocated space), који не
представља увек и цео простор, у овоме се иначе налази једна од
разлика између форензичке и било које друге копије). За потребе
примера биће креиран још један виртуелни диск у Виртуелбоксу
величине 512 мегабајта, форматиран ФАТ32 системом датотека, мало
коришћен са Дебиан оперативним системом и имаће улогу предметне
УСБ флеш меморије. Медиј на који се снима форензичка копија увек мора
да буде већи од предметне меморије јер поред самог садржаја потребно
је урачунати и простор који заузима систем датотека самог медија.
Извор дигиталних доказа, у овом случају виртуелни флеш потебно је
прикључити на систем и проверити на већ описан начин да ли је систем
детектовао уређај. На слици испод види се како ФриБСД детектује УСБ
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флеш меморију (али и Скази (енг. SCSI) дискове; исти је шаблон
означавања), за разлику од ИДЕ и САТА дискова ( ada ... или раније само
ad ...) или оптичких уређаја ( cd ...).

Пре почетка израде форензичке копије врши се калкулација на основу
које се од улазних вредности, а то је комплетан садржај предметне
меморије, добија сума (тзв. хеш вредност – енг. hash или checksum )
коришћењем неког од познатих алгоритама ( md5 , sha1 , sha256), ради
касније провере да ли је форензичка копија верна слика (у форензичком
свету форензичка копија се зове имиџ - енг. image) предметне меморије.
Команда у ФриБСД која се може искористити за ову намену:
openssl dgst -md5 /dev/da0

Команда openssl има другачију основну намену, јер за разлику од Линукс
дистрибуција које имају у сврху израчунавања хеш вредности меморије
команде попут md5sum , sha1sum итд., ФриБСД у оквиру основног
система такво нешто нема. Постоје команде md5 , sha1 , sha256 само за
израчунавање суме датотеке, али не и за целу меморију уређаја.
Након добијања хеш вредности уређаја, прелази се на израду копије и
поново се користи dd команда:
dd if=/dev/da0 of=/mnt/kopije/radna_kopija.dd bs=4096 conv=sync,
noerror
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За разлику од стерилизације медија, улаз сада представља предметна
меморија, излаз је датотека овде названа „radna_kopija.dd “ која ће се
снимити на монтираном диску намењеном за форензичке копије. Ту су и
додатни параметри који у суштини омогућавају да се процес убрза у
односу на основну поставку команде, затим да се не прекида уколико се
појаве грешке на улазу, као и да се подаци који због грешке недостају
замене НУЛ бајтовима чиме се чувају оригиналне позиције исправних
бајтова.
Када се копирање заврши, добија се датотека чија величина одговара
производу броја сектора и величине једног сектора - реч је о подацима
који се виде у dmesg.boot датотеци.

Коришћењем команде hd (скраћеница од енг. hexdump) може се видети
почетак датотеке radna_kopija.dd и уочити да се ради о МБР, односно
првом сектору меморије.
hd /mnt/kopije/radna_kopija.dd | less
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Другим речима, копија је направљена од почетка до краја предметне
меморије (физички, а не логички гледано). Остаје још да се провери да ли
је реч о верној слици, овај пут уз употребу команде md5 .
Након израчунавања и утврђивања да је радна копија верна слика
предметне меморије преостаје још да се омогући рад са копијом као да
се ради о самом предметном уређају. За ту сврху ФриБСД користи
меморијске дискове, односно md псеудо-уређаје (једна од намена је и
рад са ИСО датотекама директно, без нарезивања садржаја на оптички
медиј). Потребно је унети следеће:
mdconfig -a -t vnode -f /mnt/kopije/radna_kopija.dd

Излаз mdconfig команде је назив псеудо-уређаја, а директоријум /dev
сада садржи нови датотеку md0 или више њих уколико постоје
партиције на уређају. Уређај се монтира на следећи начин.
mkdir -p /mnt/flash
mount -t msdosfs -o ro /dev/md0 /mnt/flash

Извор доказа је сада заштићен. Више се не користи у раду већ само
његова копија, и сада је све спремно за следећу фазу, а то је потрага за
доказима. Треба нагласити да су све команде, односно апликације до
сада коришћене део основног система ФриБСД-a.
Уколико се захтева хитан рад на предмету, презервација може да се
сведи само на један корак, а то је монтирање предметне меморије са
опцијом ro (енг. read- only), што би у суштини био софтверски блокатор
уписа, али би требало избегавати да то постане рутина.
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Још понешто о ФриБСД систему
Постоји још један распрострањен формат за снимање форензичких копија
поред сировог формата који обезбеђује команда d.d . - то је тзв. Експерт
витнес (енг. Expert Witness) формат. Експерт витнес омогућава, између
осталог, компресију копије ради уштеде простора. За израду форензичке
копије у овом формату потребно је инсталирати додатак libewf.

Још понешто о ФриБСД систему

Корисници Линукс дистрибуција до сада су могли да примете одређене
сличности и разлике у поређењу са ФриБСД. Рецимо, структура
директоријума и њихова намена је слична, што је било и за очекивати
обзиром на везе са Јуникс оперативним системом. Већина команди је
препознатљива и њихова функционалност је приближна. Ипак, ту су и
специфичности које не би било лоше напоменути.
Специфичности везане за означавање уређаја су раније назначене, али
следећи примери приказују још неке особине ФриБСД-a. Када је у питању
дигитална форензика, непрестано се на систему за рад измењују чврсти
дискови и друге меморије (што предметне, што оне за чување радних
копија) и када је означавање у питању треба обратити посебну пажњу.
Например, корисник може да се сретне са следећом ознаком:
ada0s2b

Читајући од позади наведени пример овде се ради о другој партицији ( b),
друге кришке ( s2 ) на првом САТА диску ( ada0) и ту се, например, налази
swap простор који обезбеђује виртуелну радну меморију.
da1s2e
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Други пример показује пету партицију ( e) на другој кришци ( s2 ) на
другом Скази диску ( da1 ).
Оно што други оперативни системи називају партицијом, ФриБСД назива
парчетом или кришком (енг. slice, ознака s) указујући на део целине и
означава их бројевима почевши од 1, за разлику од уређаја који се
нумеришу од 0. Кришке се даље деле на партиције које се означавају
словима од a до h . На хард диску, слично примарним партицијама, могу
бити четири физичке кришке, али и више логичких, од којих се прва
логичка означава са s5 .
Ознака диска ada0p1 говори о томе да је примењена ГПТ (енг. GUID
Partition Table) партициона табела уместо МБР и да је овде реч о првој
партицији ( p1 ) на САТА диску.
Једно од могућих изненађења корисницима Линукс дистрибуција који
први пут инсталирају ФриБСД јесте то што по основној поставци шкољка
(енг. shell) није Баш (енг. Bash ), чак Баш није ни део основног система већ
додатак који је потребно накнадно инсталирати. ФриБСД за root
кориснике намени tcsh шкољку као основну (у питању је унапређена
верзија Берклијеве Јуникс Ц шкољке - csh , са додатком слова T у називу
због Тенекс и Tопс-20 оперативних система којима је био фасциниран
аутор tcsh -a, што је ирелевантна информација за тему, али део антике
који се спомиње из поштовања), а sh шкољку за остале кориснике која је
Борн компатибилна, али са мање могућности од Борн шкољке ( sh је за
Јуникс прво написао Кен Томсон 1971. године, затим је замењена Борн
шкољком 1977., а верзија коју користи ФриБСД написана је од почетка
1989. године под БСД лиценцом). Приликом додавања новог корисника
може се изабрати одговарајућа шкољка иако је sh по основној поставци.
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Шкољка је важан део радног окружења, пре свега због скрипти којима
се, примера ради, фаза презервација у свакодневном раду може свести
само на унос путање до извора података. Са друге стране ту је и
чињеница да по основној поставци tcsh , csh , sh шкољке чувају историју
унетих команди до следећег рестартовања рачунара (што зна да буде
неугодно сазнање), па је препоручљиво да се Баш инсталира пре почетка
даљег рада са системом.
Провера радног окружења може се извршити командом линијом echo
$SHELL. Шкољка се може променити командном линијом chsh -s /bin/sh
где је параметар путања до шкољке, при чему промена ступа на снагу
након рестарта система и важи за убудуће. Уколико се жели одмах нова
шкољка, довољно је покренути њену извршну датотеку нпр. /bin/tcsh .
Обзиром на цену губљења радне копије (предметна меморија није више
доступна или постоји квар због кога се не може поновити процес
креирања форензичке копије. Са друге стране, чак и када је све у реду,
потребно је доста времена да би се копија поново направила) мора се
спречити ненамерно брисање датотека са копијом. Посебно би то могло
да буде симптоматично када је у питању ФриБСД команда rm, којом се
бришу датотеке и директоријуми, јер систем не поставља питања нити
приказује поруке о брисању које је започето, већ се то одмах извршава.
Да би се спречило ненамерно брисање, поред стандардних и
симболичких дозвола (енг. permissions), ФриБСД обезбеђује додатни слој
заштите у виду постављања одређеног атрибута датотеке (енг. file flags)
којим се спречава чак и root корисник да обрише радну копију. Атрибут
поставља root корисник командом chflags.
chflags sunlink /mnt/kopije/radna_kopija.dd
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Да би се видело за које датотеке је атрибут постављен користи се
команда ls и параметри lo.

Брисањe датотеке се третира као недозвољена операција, а уколико се
покуша брисање директоријума у коме се налази датотека са
постављеним атрибутом, систем обавештава да директоријум није
празан и не дозвољава брисање. Иако и за директоријум може да се
постави атрибут, уколико га немају и датотеке у њему, командна линија
rm -R назив_директоријума , обрисаће се све датотеке, а сачуваће се
само директоријум. Уколико је датотеку ипак потребно обрисати, тада се
са командом chflags користи параметар nosunlink, а затим назив
датотеке.
Живот у Србији обогаћује нас са два писма... и отприлике то је то.
Ћирилица и латиница не дозвољавају у потпуности комоцију рада у
конзоли, и захтевају одређене кораке ка локализацији ФриБСД
оперативног система. Одмах ће се прећи на пример који показује изазове
са којима се среће дигитална форензика и специфичан начин на који се
могу превазићи коришћењем ФриБСД-а.
Уколико се командом ls излиста садржај директоријума grad/ на
предметној меморији која је монтирана на уобичајен начин, може се
видети да последња датотека у називу има знак питања.
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Када је, например, параметар команде strings назив датотеке добијен
довршавањем назива употребом ТАБ тастера на тастатури, систем
приказује поруку о грешци у којој се каже да датотека не може бити
пронађена и самим тим команда извршена, јер је наведени параметар
неисправан. То је са аспекта дигиталне форензике неприхватљиво, пре
свега јер се називање датотека коришћењем латинице (па и ћирилице)
не може третирати као изузетак, већ се показује посебно
карактеристично за „обичне“ кориснике који чине већину.
Прво што је потребно урадити јесте монтирати диск на следећи начин:
mount_msdosfs -L sr_YU.UTF-8 -D UTF-8 /dev/md0 /mnt/flash

Овде је за монтирање коришћења команда mount_msdosfs, коју ФриБСД
нуди као још један начин за рад са ФАТ системом датотека, заједно са
параметрима везаним за локални сет карактера (ради конверзије назива
датотека за ДОС) и кодну страну.
Сада се промена види већ код коришћења тастера ТАБ за довршавање
назива датотеке.
Уместо знака питања ту су две бројне
вредности које означавају мало латинично
слово „ж“, а команда strings се извршава без
проблема и на следећој слици се сада може
видети пример потписа датотеке са видео
садржајем МП4 формата (потписи датотека су
од великог значаја за дигиталну форензику и о
њима ће свакако бити речи):
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Уколико се изврши локализација корисничког окружења, што је
једноставан посао и састоји се од измене датотеке за подешавање
покретања шкољке одређеног корисника (например, за Баш шкољку то је
.profile у директоријуму корисника) додавањем следећих редова:

Корисник чије је окружење локализовано у примеру је dzigi, а крајњи
резултат се види у
приказу назива
последње датотеке
на слици:
Оштро око на претходној слици је приметило да се више не ради о
конзоли већ о емулатору из графичког окружења, али засада доста о
томе.
Инсталација додатака, апликација које нису део основног система,
такође представља једну од специфичности везаних за ФриБСД, али
заслужује засебан простор.

Потрага за доказима употребом основног
система

Монтирањем предметне меморије (што, опет, није препоручљиво), или
форензичке копије коришћењем меморијског диска (псеудо-уређаја,
попут loop), може започети потрага за доказима употребом различитих
команди, пре свега оних из основног система. Тачка монтирања у
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примеру је и даље директоријум /mnt/flash .
Први корак је преглед садржаја предметне меморије (термин предметна
меморија већ је коришћен у више наврата и описује меморију, односно
уређај који је предмет анализе, али можда није опште прихваћен, што
објашњава ово појашњење) навигацијом кроз директоријуме. У ту сврху
користимо команду ls:
ls -alRTt /mnt/flash | less

Параметри команде ls редоследом из примера омогућавају да се
прикажу све датотеке (чак и скривене), у форми листе са детаљима, из
свих директоријума, са потпуном информацијом о времену
модификовања, сортирано по том времену. Додавањем параметра u
добила би се листа са временом последњег приступа датотекама
сортирано по том времену, али обзиром да је предметна меморија у
примеру форматирана ФАТ32 системом датотека, од параметра u би било
само делимичне користи (ФАТ32 памти датум, али не и време последњег
приступа).
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Команда grep је од великог значаја у потрази за доказима, посебно у
комбинацији са „регуларним изразима“ (енг. regular expression ) којима се
дефинишу шеме за претрагу. Надовезујући се на пример, grep команда
може се искористити ради приказивања података само о датотекама са
екстензијом jpg , чиме се претрага сужава на слике.
ls -alRTt /mnt/flash | grep -i .jpg | less

Параметар i занемарује осетљивост команде grep на велика и мала слова
у тексту.
Кориснику јуниксоликих оперативних система којима екстензије не значе
много (ни кориснику ни оперативном систему) за одређивање типа
датотеке кориснија је команда file којом се може утврдити тип датотеке,
али се могу добити и одређени, врло корисни, метаподаци. У контексту
претходног примера, где се траже докази везани за фотографије,
потребно је унети следећу линију:
find /mnt/flash -type f -exec file {} \; | grep JPEG | grep Exif | less

Као резултат добија се листа са информацијама о ЈПЕГ датотекама које
садрже И-екс-ај-еф (енг. Exchangeable Image File Format) податке и сами
метаподаци попут произвођача и модела уређаја којим је фотографија
направљена, време на уређају када је креирана, или софтвер и време
када је модификована и друго.
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На примеру се види још једна, у форензичком смислу корисна команда, а
то је find , као и начин на који се добија листа свих датотека са
апсолутном путањом која даље може да се искористи као улазни
параметар за друге команде. Једна од тих команди је strings која
парсира регуларни Аски (енг. ASCII ) текст из било које датотеке. На
флеш меморију, чија је форензичка копија направљена и анализира се у
примерима, ископиран је садржај home директоријума Дебиан
дистрибуције са којом је коришћена. Употребом команде strings може се
проверити да ли је било претрага појма „belgrade“ употребом
претраживача Гугл (иначе се ове информације не би тражиле на флешу).
find /mnt/flash -type f -exec strings {} \; | grep ‘www.google. | grep
q=belgrade | wc -l

Команда strings се овде користи јер се тражени подаци налазе у
бинарној датотеци Си-кју-лајт (енг. SQLite) базе података интернетпрегледача. Уколико би се уместо команде wc која броји пронађене
линије употребила less команда, могао би се видети и контекст
претраге. Ако би се команде strings и/или grep примениле на датотеку
са радном копијом, тада би био обухваћен и простор који није додељен
актуелном систему датотека предметне меморије, затим простор у коме
се налазе обрисани подаци, као и у датом тренутку неискоришћени
простор од краја датотеке у последњем кластеру до краја самог
последњег кластера, такозвани „слек“ простор (енг. slack). Оваква
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примена strings и grep команди била би у суштинском смислу
форензичка и један од разлога због чега се радна копија прави на описан
начин.
Иако моћна grep команда понекад сама може да обави цео задатак,
рецимо да претражи текстуални садржај који се може наћи у бинарним
датотекама у једном кораку, у примерима који ће се користити помажу
јој друге команде да би се сагледала функција што више њих.
Врло корисна команда код анализе података који имају одређену
структуру попут логова на серверима јесте awk ( awk није само команда
већ цео програмски језик намењен обради текста). Примена ове команде
може се видети и на једноставном примеру где се желе приказати само
одређене колоне ls команде ради боље прегледности и лакше анализе
(команда awk може да нађе своју примену и у фази презентације, а не
само потраге за доказима.
ls -laRTth /mnt/flash | awk ‘{s=$5”\t”$7”.”$6” “$9”. “$8”
(“substr($1,0,1)”)”; for(i=10;i<=NF;i++) s=s$i” “; print s}’ | less

Уместо уобичајеног излаза команде ls са задатим параметрима

32

Специјал 03

Потрага за доказима употребом основног система
добија се облик приказан на слици испод:

Један од честих поступака којима се бави дигитална форензика јесте
повраћај обрисаних датотека. Обзиром да се анализом информација
система датотека може пронаћи локација датотека које су обрисане,
овде је реч о кораку даље, о покушају да се „изрезбаре” датотеке о чијој
локацији више не постоје подаци у систему. Поступак се зове „карвинг“
(енг. carving).
Користиће се пример у коме ће се тражити слика и да би се пронашла
употребиће се потпис датотеке (енг. file signature) који се разликује за
различите типове датотека, а у овом случају је „FFD8“ хексидецимално.
Уместо самог хексидецималног потписа тражиће се „JFIF“ Аски
интерпретација бинарног низа у чијој се близини налази потпис када су у
питању датотеке које садрже слике, односно фотографије (прегледање и
анализа речи које команда strings пронађе у бинарној датотеци може да
буде корисно у циљу проналажења потписа, што није згорег поновити).
За проналажење познатог потписа датотеке, односно реч „JFIF”
користиће се команде hd (скраћено од енг. hexdump) и grep.
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Када се пронађе потпис, на левој страни се може уочити хексидецимална
вредност позиције потписа у односу на почетак радне копије (енг. Offset),
и ту вредност је потребно превести у децималну вредност.
Након проналаска почетка датотеке која садржи слику, односно
фотографију, сада је потребно пронаћи и крај, а потпис који означава
крај датотеке јесте „FFD9“.
Потребно је поново превести хексидецималну вредност позиције у
децималну и на то додати још 12 да би се укључио и потпис (вредност на
левој страни излаза команде hd је позиција почетка линије, док се потпис
налази 10 бајтова даље).
Вредности две позиције је потребно одузети да би се добила величина
датотеке у бајтовима, а затим уз помоћ команде dd из радне копије
изрезбарити тражену датотеку. Параметри dd команде говоре да је
потребно прескочити 14.952.448 бајтова од почетка радне копије да би се
дошло до тражене слике, а затим укључити у излазну датотеку 13.868
бајтова колико је величина слике у блоковима од једног бајта (bs=1).

Ако се узме у обзир фрагментација, као и чињеница да уместо речи „JFIF“
велики број слика садржи „EXIF“, те да крај обрисане датотеке лако може
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бити преписан и немогуће га је пронаћи, конкретан пример и примењена
метода има врло ограничену примену и чисто едукативан карактер. Ипак
када се преиспитује метода на суду и примена неког софистициранијег
алата за повраћај обрисаних датотека, овај пример је начин на који се
поступак може објаснити.
Да је метода исправна обзиром да се ради преко конзоле и да слике не
могу да се прикажу, израчунаће се и упоредити хеш вредности
оригиналне и повраћене датотеке.

Инсталација додатака

Када се превазиђу могућности основног система, прелази се на додатке
и ту на сцену ступају портови. Портови су колекције датотека
неопходних за компајлирање изворних кодова и инсталацију апликација
смештени у директоријуму на путањи /usr/ports. Термин „порт” се
користи или може се рећи потиче од процеса портовања, односно
прилагођавања софтвера оперативном систему у овом случају ФриБСД-у.
Преинсталирани виртуелни диск не долази са стаблом портова, како би
се структура поддиректоријума у директоријуму ports још могла
назвати, већ га је потребно преузети и отпаковати на следећи начин:
portsnap fetch
portsnap extract
portsnap fetch update

Последња командна линија је пример како се више операција може
задати одједном, иначе се практикује након прве екстракције портова, а
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пре инсталирања неке апликације ради провере да ли постоје промене,
односно да ли су додати нови портови или нове верзије постојећих.
Након преузимања портова и нешто дуже провере интегритета и
екстракције датотека, у директоријуму /usr добија се нови
поддиректоријум ports. Стабло портова садржи по категоријама - као
што су: графика, наука, безбедност, мреже, системски алати, текстпроцесори, базе података, финансије, мултимедија и десетине других груписане апликације које се могу инсталирати. Уколико је познат назив
апликације, одговарајући порт могуће је пронаћи на два начина:
whereis naziv_aplikacije

ili
echo /usr/ports/*/*naziv_aplikacije*

Постоји и уграђени механизам за претрагу портова:
cd /usr/ports
make search name=naziv_aplikacije

ili
cd /usr/ports
make quicksearch name=naziv_aplikacije

Ако се приликом претраге појави порука да је потребан „INDEX“ (ради се
о датотеци на којој је заснована претрага уграђеног механизма),
потребно је унети командну линију: make fetchindex.
Када се одговарајући порт пронађе, тада је потребно лоцирати се у
директоријуму порта и задати:
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make install clean

Систем ће повести рачуна о зависностима и инсталирати потребне
библиотеке пре инсталације жељеног порта.
Ово је тренутак да се занемари све до сада речено о портовима и пређе
на менаџер бинарних пакета пре него што и најупорнији ентузијасти
дигну руке од ФриБСД-а. Иако портови имају своје предности, пре свега
могућност прилагођавања апликације потребама корисника у току
инсталације, али и условљавање одређених лиценци да апликација не
може да се дистрибуира коришћењем бинарних пакета - преинсталирани
бинарни пакет поједностављује процес и не захтева преузимање целе
колекције портова, као и често дуг процес компајлирања (посебно када
се ради о великим апликацијама попут графичког окружења, интернетпрегледача, пакета за канцеларијско пословање и сл.) и одмах се
прелази на инсталацију.
Да би се користио менаџер пакета, потребно га је преузети и
инсталирати, а од корисника се тражи само да унесе “y” као „да“ на
енглеском да би дао сагласност након команде која следи:
/usr/sbin/pkg

Инсталација уз помоћ pkg менаџера биће демонстрирана инсталацијом
графичког окружења и то Екс-еф-си-и (енг. Xfce ). Дигитална форензика
се храни ресурсима рачунара којим се врши анализа предметне
меморије. Коришћење Екс-еф-си-ија је један од начина да преостане
довољно меса или соје, по вољи. Постоје и „лакша“, чини се, не и
једноставнија, решења od Екс-еф-си-иа, али овај текст просто вапи за
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мало шаренила.
Инсталација се започиње командом pkg install иза које се наводи назив
апликације.
pkg install xfce

Менаџер пакета ће прво обновити каталог репозиторијума да би се
проверило да ли су пакети актуелни, а након тог приказати списак
пакета које је потребно инсталирати са питањем да ли се жели
наставити са инсталацијом. Након потврдног одговора започеће
преузимање и инсталација пакета.
Покретање Екс-еф-си-и графичког окружења из конзоле врши се
командом startxfce4, али ће у случају да се користи преинсталирани
виртуелни диск ФриБСД оперативног система или свежа инсталација
приказати порука о грешци приликом покушаја стартовања Екс сервера
јер не може да се изврши xinit обзиром да га нема. Наравно, потребно га
је инсталирати:
pkg install xinit

Након инсталације иницијализатора Екс система прозора и поновног
покушаја да се покрене Екс-еф-си-и, добија се порука са грешком да

38

Специјал 03

Инсталација додатака
иницијализатор нема сервер који би покретао. Зато:
pkg install xorg

Команда startxfce4 сада покреће графичко окружење без проблема.

На слици се види изглед Екс-еф-си-и графичког окружења након
локализације. Обрнути редослед приликом инсталације у примеру са
графичким окружењем је намерно изабран да би се показао начин како
се употребом менаџера могу инсталирати све потребне апликације у
случају када је кориснику познат само циљ. Ипак, за већину апликација
довољно је покретање једне инсталације, например за цео пакет Либре
офиса (енг. LibreOffice):
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pkg install libreoffice

Брисање апликација pkg менаџером врши се на сличан начин као и
инсталација, само уместо install пише се delete.
Број додатака за ФриБСД креће се тренутно око 25.000 (што, мора се
признати, звучи скромно у односу на репозиторијум рецимо Линукс
дистрибуције Минт са преко 70.000 пакета), али постоји могућност
компајлирања и апликација које нису обухваћење портовима или
бинарним пакетима; наравно, у том случају без гаранција за успех.

Дигитална форензика изван основног система

За дигиталну форензику графичко окружење је важан додатак основном
систему јер се у неком тренутку одређена мултимедијална или ПДФ
датотека свакако мора погледати. Али, уместо да се систем подиже
директно у графичко окружење, ефикаснија опција би било задржати
интерфејс за унос командних линија као примарни, а по потреби
прелазити на графички интерфејс. У примерима је коришћена виртуелна
машина којој је додељено 128 мегабајта РАМ меморије и сви послови
преко командне линије обављали су се без проблема. Скромно графичко
окружење какво је Екс-еф-си-и и отворен само један прозор - интернетпрегледач или Либре офис Калк (енг. LibreOffice Calc) и рад губи
комоцију. Постоји велики број додатака који омогућавају да се потрага за
доказима настави у конзоли, чиме фокус остаје на перформансама.
Уколико се жели увид у садржај ПДФ датотеке, која није настала
скенирањем документа, већ је генерисана - то се може учинити
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инсталацијом ЕксПДФ (енг. Xpdf) пакета.
pkg install xpdf

ЕксПДФ пакет пружа неколико корисних команди у раду са ПДФ
датотекама, па тако команда pdfinfo приказује различите информације о
датотеци, попут аутора, датум креирања, броја страна документа и
слично.

Команда pdftotext омогућава да се садржај, барем текстуални, прегледа
и претражи без коришћења графичког окружења, а низ команди који
следи један је од начина да се садржај свих ПДФ датотека претражи. У
конкретном примеру тражиће се да ли се у неком документу јавља име
Гиоргос Керамидас - и не, није реч о грчком певачу од кога наше
звездице краду музику, већ човеку који доприноси документацији
ФриБСД-а, која ће, између осталог, бити претражена.
mkdir -p /root/analizaPDF
find /mnt/flash/ -type f -regex “.*.\.\(pdf\)” -exec cp {}
/root/analizaPDF \;
find /mnt/flash/ -type f -exec /usr/local/libexec/xpdf/pdftotext {} \;
cat *.txt | grep -i ‘giorgos keramidas’
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Коришћењем „регуларних израза“ све ПДФ датотеке биће прекопиране у
директоријум за анализу, на путањи /root/analizaPDF, а затим
конвертоване у текстуалну датотеку и назване по оригиналу који се
конвертује. Команда cat на крају омогућава да се све текстуалне
датотеке прегледају или претраже као један непрекидни текст. Примена
strings или grep са бинарном ПДФ датотеком донеће мали или никакав
успех.
У примеру на наредној слици показан је начин како да се претраже
појмови на ћирилици. Преузето је неколико ћириличних издања часописа
ЛиБРЕ у којима се, између осталог, говори о уговору заверника
социјалисте у служби непатворене капиталистичке силе (е то би била
истински ђавоља работа), а циљ је да се утврди колико се пута у ком
броју часописа јављао појам „уговор“ написан ћирилицом (на први поглед
бесмислен циљ, али само зато што јесте).

Треба нагласити да је приликом конверзије неопходно истаћи како је
документ кодиран, за разлику од претходног примера који је био на
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енглеском (додатни параметар команди pdftotext je -enc UTF-8). Након
конверзије текстуалне датотеке су претражене уз помоћ команде grep,
при чему је игнорисана величина слова и као резултат приказује се назив
датотеке и погодак траженог појма у облику какав је у тексту (негде реч
„уговор“ почиње великим, а негде малим словом). Резултат је затим
сортиран по називу датотека и елиминисан је реп иза две тачке који чини
тражена реч (то је постигнуто командом cut). Уклањање репа има за циљ
да се у следећем кораку добије укупан збир погодака, а не посебно
појављивање речи са великим и малим словом на почетку). На крају је уз
помоћу команде uniq извршено пребројавање и добијен је тражени
резултат.
Слично примерима са ПДФ документима могу се ефикасно претражити
или прегледати коришћењем конзоле уместо одговарајућих апликација и
остали популарни формати датотека, пре свега Мајкрософтови Ворд и
Ексел. Конверзија Ексел (енг. Excel) датотека у текстуални формат може
се извршити командом ssconvert из пакета Џи-нумерик (енг. Gnumeric),
док за Ворд (енг. Word) документа згодна алатка је catdoc .
Још један додатак који има честу примену јесте sqlite3 захваљујући коме
се може приступати Си-кју-лајт датотекама које користи велики број
различитих апликација, пре свега популарни интернет-прегледачи.
Већина информација везаних за коришћење прегледача попут посећених
интернетских страница, кључних речи које су претраживане, датотеке
које су преузимане и сл., чува се у датотекама Си-кју-лајт базе података.
У примеру на слици приказани су називи посећених интернетских
страница и време последње посете добијени применом Си-кју-ел (енг.
SQL ) упита.
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Да би се приказани упит поставио, потребно је као параметар команде
sqlite3 додати назив Си-кју-лајт датотеке. У примеру је коришћена
датотека places.sqlite интернет-прегледача Мозила Фајерфокс (енг.
Mozilla Firefox).
sqlite3 /mnt/flash/home/.mozilla/firefox/ozq...default/places.sqlite

Последњи додатак ФриБСД оперативног система о коме ће бити речи је
уједно и једини који се може назвати суштински форензичким, пре свега
због намене, затим аутора који је из струке, назива који између осталог
означава и детектива, и због чињенице да ради директно са
форензичким копијама без потребе за псеудо-уређајима и сличним
триковима. У питању је колекција алата за конзолу која омогућава
анализу хард дискова и друге меморије и повраћај датотека са њих под
називом Слут кит (енг. Sleuth Kit) легендарног Брајана Керијера (ако
ништа, легендарног бар у форензичким круговима). Сам пакет, заједно са
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својим корисничким интерфејсом под називом Отопси (енг. Autopsy) је
тема за себе, али неизбежно је да буде споменут.
pkg install sleuthkit

Једна од команди која даје доста
информација о самом систему
датотека предметне меморије чија
радна копија је израђена јесте
fsstat.
fsstat /mnt/kopije/radna_kopija.dd

Команда fls, уколико се посебно не
нагласи другачије, показаће
садржај датотека коренског ( root)
директоријума. Уз параметре -Frd
команда ће приказати све
(параметар r је од рекурзивно) обрисане датотеке (параметар F је од
датотека, а d је од обрисано) пронађене на радној копији о којима постоје
подаци у „коренском директоријуму“ (овај пут се мисли на енг. Root
Directory, део ФАТ система са информацијама о датотекама и
директоријумима, попут назива, временских одредница и сл.).

Ако се као параметар уз команду istat дода број 29 који се види на
претходној слици поред датотеке belgrade2.jpg и који представља
редни број записа у „коренском директоријуму“ ФАТ система, као
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резултат добијају се детаљи о датотеци.

Команда icat као излаз даје садржај датотеке чији се број уписа у
„коренски директоријум“ ФАТ система наведе као параметар, па се тако
комбинацијом са командом hd садржај може приказати у
хексидецималној форми ради даље анализе.

icat radna_kopija.dd 29 | hd | less

46

Специјал 03

Дигитална форензика изван основног система
Ако се узме у обзир да поред екстензије и приказ команде hd потврђује
да је реч о слици, као и да је датотека коришћена за пример обрисана, уз
помоћ команде icat она се може повратити и након тога прегледати у
оквиру графичког окружења, даље анализирати (на пример применом
команде exif која даје нове детаље о слици, или калкулацијом хеш
вредности и провером кроз постојеће базе података када је у питању
дечија порнографија) или презентовати.
icat radna_kopija.dd 29 > /home/dzigi/prezentacija/slika_29.jpg
exif /home/dzigi/prezentacija/slika_29.jpg
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Презентација доказа

Након проналажења дигиталних доказа, следи подједнако кључна фаза,
а то је реконструкција (утврђивање порекла пронађених доказа, начин
њиховог коришћења, у каквој су вези са извршењем кривичног дела или
осумњиченим и тд.) и презентација. Реконструкција је нешто што нема
директне везе са применом било ког алата у форензичке сврхе, па ни
ФриБСД-а, већ је везана за знања којима располаже криминалистички
техничар или вештак информатичке струке. Оно што прати већину
извештаја техничара или вештака јесте презентација доказа у дигиталној
форми која најчешће велики број датотека и података о њима треба да
обједини у лако доступну и прегледну форму. Због присутности
интернет-прегледача на свим рачунарима, али и своје робустности и
једноставности, као начин презентације намеће се ХТМЛ, односно ХТМЛ
странице.
У наредном примеру користи се Баш скрипта која садржи до сада
спомињане команде и две нове, једна из основног система, а друга из
репозиторијума са додацима. Уколико Баш до сада није инсталиран, сада
је прилика.
pkg install bash
chsh -s /usr/local/bin/bash
pkg install imagemagick

Задатак скрипте је да пронађе све слике (фотографије) из предметне
меморије које се налазе у простору додељеном систему датотека, да
прикупи податке о њима и систематизовано их прикаже, да „извуче“
слике из форензичке копије, као и да креира њихове умањене верзије
(оне ће бити приказане на ХТМЛ страници и у исто време служиће као
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веза ка „оригиналним“ датотекама). На крају ће бити извршен превод
енглеског текста, јер је потребно мислити на крајње кориснике
презентације.
#! /usr/local/bin/bash
#funkcija izvestaj() služi upisivanju izlaza ostalih komandi u HTML
datoteku
izvestaj() { while read line; do echo $line>> $naziv; done; }
#naredne dve funkcije upisuju tagove koji idu na početak i na kraj HTML
datoteke
#potrebno je naglasiti tag “meta” obzirom da će prezentacija imati i
ćirilični tekst
html_zaglavlje(){ echo "<html><head><meta charset=\"UTF8\"></head><body><table>" | izvestaj; }
html_kraj(){ echo "</table></body></html>" | izvestaj; }
#funkcija add_exif dodaje EXIF podatke iz slika koje ih sadrže
add_exif(){ exif $1 | grep -i софтвер | izvestaj; echo ", " | izvestaj;
exif $1 | grep -i "датум и време" | izvestaj; echo "<br>" | izvestaj; }
#funkcija datoteka() obavlja glavni posao, prikuplja podatke o slikama,
kopira slike iz radne kopije
#u pomoćni direktorijum, kreira umanjene verzije slika namenjene
prezentaciji i sticanju brzog uvida
#o sadržaju slike
datoteka()
{
inode_broj=$(echo $2 | cut -f1 -d":");
istat $image $inode_broj | head -n 10 | while read LINE; do echo
$LINE"<br>" | izvestaj;done
icat $image $inode_broj >> $dir"/"$inode_broj".jpg";
md5 -q $dir"/"$inode_broj".jpg" | { read text; echo "MD5: "$text"<br>";
} | izvestaj;
echo "<i>Exif</i>: " | izvestaj;
add_exif $dir"/"$inode_broj".jpg";
#Kreiranje umanjenih verzija slika korišćenjem komande “convert” iz
dodatka “ImageMagick”
convert $dir"/"$inode_broj".jpg" -resize x100
$dir"/"$inode_broj"dgm.jpg";
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echo "<a href=\""$dir"/"$inode_broj".jpg\" target=\"_blank\"><img
src=\""$dir"/"$inode_broj"dgm.jpg\"></a>" | izvestaj;
}
#Naredne linije služe za preuzimanje podataka prosleđenih preko
parametara skripte,
#zatim za brisanje postojećih izveštaja istog naziva da se podaci iz
nekog starog slučaja
#ne bi pomešali sa novim, što je veći greh nego brisanje nečega što je
trebalo sačuvati
image=$1; naziv=$2".html"; dir=$2"_dir"; rm $naziv; rm $2"_c.html"; rm
-r $dir; mkdir -p $dir;
#Pozivanje funkcije za upisivanje tagove kojim počinje HTML datoteka
html_zaglavlje;
#Filtriranje datoteka sa JPG ekstenzijom, izdvajanje rednog broja zapisa
korenskog direktorijuma
#i prosleđivanje broja funkciji datoteka()
fls -Frp $image | grep -ih ".jp*g" | while read LINE;
do echo "<tr><td bgcolor=\"#F5D0A9\">" | izvestaj;
echo $LINE | awk '{s="";for(i=3;i<=NF;i++) s=s$i" "; print "<b>File
path: ~/"s"</b><br>" }' | izvestaj;
datoteka $LINE;
echo "</td></tr>" | izvestaj;
done;
#Pozivanje funkcije koja upisuje podatke kojim se završava HTML datoteka
html_kraj;
# Prevod podataka sa engleskog vrši se komandom osnovnog sistema “sed”
# koja vrši zamenu teksta u datoteci željenim
sed 's/Created/Време креирања/g' $naziv | sed 's/Written/Време
модификовања/g' | sed 's/Accessed/Време последњег приступа/g' | sed
's/MD/МД/g' | sed 's/Directory Entry Times/Системски подаци о времену/g'
| sed 's/Name/Назив датотеке (ДОС)/g' | sed 's/File Attributes/Атрибути
датотеке/g' | sed 's/File/Датотека/g' | sed 's/Archive/Архива/g' | sed
's/ path//g' | sed 's/Directory Entry/Broj zapisa/g' | sed
's/Allocated/Из додељеног простора/g' | sed 's/Size/Величина/g' >>
$2"_c.html";

Приказана скрипта се покреће тако што се иза назива скрипте уносе два
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параметра, један је путања до радне копије, други је назив извештаја у
дигиталној форми, односно назив презентације.
./script.sh

/mnt/kopije/radna_kopija.dd

jpg_izvestaj

Као резултат добија се помоћни директоријум jpg_izvestaj_dir у коме се
налазе слике и њихове умањене копије, као и датотека jpg_izvestaj.html
чији је део садржаја приказан на следећој слици.
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Уколико је ради реконструкције догађаја и презентације потребна
демонстрација неког поступка, додатак као што је recordmydesktop је
практично решење обзиром да омогућава видео и аудио снимање
активности форензичара на радној површини.

Уместо закључка

Неколико ствари за крај, којима ту није обавезно и место.
Фазе дигиталне форензике могу да се извршавају на активним
системима, који из различитих разлога морају да наставе да
функционишу, или након искључивања. Затим, може да се врши
екстракција података преко мреже или да се врши форензика мреже.
Може се вршити форензика на лицу места у току претресања стана или
непосредно по наступању инцидента и тако даље. У свему наведеном
могу да се нађу елементи за поделе дигиталне форензике, али доста је
било подела.
Може се приметити да се у примерима махом користи root корисник, што
наравно није препоручљиво ни на ФриБСД-у, као ни на Линукс
дистрибуцијама, али обзиром да је у форензичком раду често потребно
инсталирати нове пакете и непрестано монтирати нове предметне и
друге меморије, често су неопходне root привилегије. Иначе,
препоручљиво решење је инсталација и коришћење sudo додатка.
Иако ФриБСД прати слоган „Моћ да служи“ ( The Power To Serve), у случају
дигиталне форензике погоднији израз би била способност, а не моћ.
ФриБСД је одличан, поуздан и безбедан оперативни систем, са врло
употребљивом документацијом, намењен напреднијим корисницима и
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професионалцима, али Линукс дистрибуције су практичније из
перспективе форензичара. Прво, разлике које постоје између
оригиналних ГНУ ГПЛ апликација и оних портованих на ФриБСД основни
систем или додатке - иако сличне функционалности, различите су у мери
која изискује компромисе и извесне компликације. Друго, већ постоје
различите, у већој или мањој мери форензичке дистрибуције (најчешће у
комбинацији са безбедносним алаткама), које се могу ефикасно
користити и прилагођене су потребама специфичног корисника као што
су учесници у кривичном поступку. Треће, дигитална форензика
прижељкује што актуелнија решења за нове проблеме и изазове па
конзервативни приступ ФриБСД-а није увек пожељан.
Циљ је био да се у једном замаху приближи ФриБСД и дигитална
форензика, као и да се у одређеној мери сагледају могућности примене
слободног софтвера и заокруживања комплетног процеса у раду у једној
области, у овом случају криминалистичке технике. До краја се дошло, а
ниво остварености циља доживљава се субјективно.

53

