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RESUMO

A análise do registro de eventos – conhecido como logs – em equipamentos e sistemas computacionais é útil para identificar o atacante, para 
delinear o modo de ataque e para expor as falhas que foram exploradas e por essa perspectiva os logs, também, são úteis para compor a análise 
forense. Há alguns trabalhos e pesquisas que demonstram a utilização dos registros de eventos para comporem o grupo de evidências utilizadas 
na apuração de uma investigação forense. A vantagem de se ter uma política de segurança da informação já definida na organização, é de 
fundamental importância para se manter os logs de comunicação em redes e sistemas computacionais, focando nas trilhas para uma possível 
intervenção forense, que é um conjunto de ações onde se inclui: a coleta, o armazenamento e o tratamento dos logs de equipamentos, de 
aplicações e de sistemas operacionais, dentro de um sistema de computação. A atuação forense na análise de eventos atua na coleta de 
elementos que possam individualizar comportamentos perigosos de usuários, internos ou externos, ou eventos de sistema que possam vir a 
comprometer o uso aceitável dos recursos computacionais ou a quebra da tríade da segurança da informação: a confidencialidade, a integridade 
e a disponibilidade. Percebe-se que, dentro do modelo de política de segurança adotado nos centros de operação (datacenters) das corporações, 
em sua imensa maioria, não utilizam o recurso de servidor de logs, ou tão somente atêm-se ao registro de eventos em seus sistemas e hosts, de 
forma individual e, sem o contexto da centralização e do tratamento dos registros dos eventos. O objetivo maior deste trabalho é estabelecer um 
modelo para a análise forense de logs, com o fim de identificar ações de usuários em uma rede com servidor de autenticação, aplicando a 
extração de informações úteis para o gerenciamento da segurança. A proposição deste trabalho é levada à execução via o uso de scripts no 
formato PS1 (Windows PowerShell), atuando sobre os arquivos de logs dos Eventos de Segurança (security.evtx) e gerando relatórios dos eventos 
relativos ao serviço de autenticação (Active Directory). Ressaltando que as funções implementadas pelos scripts não são disponibilizadas 
nativamente pelos sistemas Windows e, que o ferramental desenvolvido neste trabalho é de grande valor às atividades forenses.
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