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Samenvatting

Digitaal forensisch onderzoek is het veiligstellen, reconstrueren en analyseren van
informatie opgeslagen op digitale gegevensdragers, met als doel het beantwoorden
van juridische vragen. Exponentiële toename in opslagcapaciteit en netwerkband-
breedte, alsmede de groei in het gebruik van digitale apparaten en diensten, hebben
ertoe geleid dat handmatige inspectie van alle potentieel relevante informatie on-
haalbaar is geworden in vrijwel alle situaties. Een oplossing voor dit probleem ligt
in geautomatiseerde digitaal forensische techniek, het gebruik van software voor het au-
tomatisch uitvoeren van grote hoeveelheden van het digitaal forensische onderzoek,
waardoor sneller resultaten kunnen worden bereikt.

Er bestaan diverse softwaretechnieken om oplossingen te implementeren die
voldoen aan de eisen voor snelheid en schaalbaarheid in digitaal forensisch onder-
zoek. Helaas is er nog een belangrijke eis die de toepassing van deze technieken
bemoeilijkt: het omgaan met de hoge variabiliteit van manieren waarop informatie
wordt opgeslagen. De hoeveelheid verschillende apparaten, netwerken, platforms
en toepassingen is zeer groot en continu in beweging. Dit leidt tot een constante
stroom van vereiste aanpassingen aan digitaal forensische software, om ervoor te
zorgen dat er zo veel mogelijk sporen worden gevonden.

Het loskoppelen van de veranderende aspecten van een oplossing, zodat deze
onafhankelijk van de stabiele onderdelen kunnen evolueren, is een veronderstelde
kracht van model-gedreven software ontwikkeling. Deze scheiding van aandachtsge-
bieden wordt gerealiseerd door gebruik van een domein-specifieke taal, een op
maat gemaakte notatie om de frequent wijzigende aspecten van een oplossing te
beschrijven. Veranderingen uitgedrukt in deze taal worden automatisch doorge-
voerd door gebruik van transformatoren zoals code generatoren, die zorg dragen
voor vaste eisen zoals snelheid en schaalbaarheid.

Dit proefschrift presenteert analyses en experimenten die zijn uitgevoerd om de
voordelen en kosten van het toepassen van model-gedreven software ontwikkeling
te ontdekken, specifiek op het gebied van ontwikkeling en onderhoud van geau-
tomatiseerde digitaal forensische techniek. De bijdragen zijn als volgt:
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• Een beschrijving van de resultaten van domeinanalyses om technische eisen
vast te stellen, op het gebied van geautomatiseerde digitaal forensische tech-
niek, datareconstructie en aspecten van binaire bestandsformaten.

• Ontwerp en implementatie van een domein-specifieke taal om binaire be-
standsformaten te beschrijven, inclusief toepassing ervan in een forensische
datareconstructie-applicatie (een zogenaamde file carver). Experimentele eval-
uatie laat zien dat de voorgestelde model-gedreven aanpak geen negatieve
gevolgen heeft voor de resultaten op het gebied van snelheid en datarecon-
structie, maar dat het wel leidt tot een duidelijke scheiding van aandachtsge-
bieden en minder regels code om te onderhouden.

• Toepassing van modeltransformatie om de gebruiker de mogelijkheid te geven
om precisie van datareconstructie te ruilen voor snelheid, zonder dat een
software ontwikkelaar nodig is. Experimentele evaluatie op een op maat
gemaakte benchmark laat zien dat de snelheid met een factor drie kan toene-
men, in ruil voor een verlaging van de precisie met 8% en recall met 5%.

• Ontwerp van een experimentele aanpak om de onderhoudseigenschappen
van een domein-specifieke taal te observeren, door realistische onderhouds-
scenario’s te genereren uit een corpus van representatieve invoeren. Toepas-
sing van deze aanpak op de ontwikkelde domein-specifieke taal laat zien dat
deze in staat is om al het te verwachten onderhoud te verwerken en welke
functies meerwaarde kunnen hebben als toevoeging aan de taal.

• Ontwerp en ontwikkeling van een geïntegreerde ontwikkelomgeving die de
gebruiker van de domein-specifieke taal een volledig gesynchroniseerd beeld
geeft van alle relevante informatie tijdens het ontwikkelen en onderhouden
van forensische software. Dit gesynchroniseerde beeld omvat de statische
bestandsformaatbeschrijving, de dynamische staat van het datareconstruc-
tieprogramma en de invoerdata.

Tenslotte, het onderzoek in dit proefschrift vormt een uitgebreide case study
in de toepassing van model-gedreven software ontwikkeling in het domein van
geautomatiseerde digitaal forensische techniek, op basis van de Rascal metapro-
grammeertaal. Het beschrijft concreet bewijs voor de succesvolle toepassing van
model-gedreven software ontwikkeling in geautomatiseerde digitaal forensische
techniek en draagt bij aan kennis over toepassing van model-gedreven software
ontwikkeling in het algemeen. De compacte en flexibele implementaties laten zien
dat Rascal uitermate geschikt is voor de toepassing van model-gedreven software
ontwikkeling.
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