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Computação Profissional - Introdução à Computação
Forense
Dada a ignorância
ger al,
hoje
vou
abordar brevemente o
que é computação
forense e quais são
especialistas
em
informática
e
os
chamados "detetives
digitais".
Computação forense é
nada além de um
conjunto de técnicas
científicas e analíticas
no campo da ciência
da
computação,
identificar, preservar,
recuperar, analisar e
apresentar dados que são válidos dentro de um processo legal.
Esta especialidade não é apenas sobre o uso de tecnologia, mas a exigência de uma alta
especialização na área de sistemas de computador para detectar o que aconteceu.
O processo ME consiste em 4 etapas :
Identificação . Trata-se de conhecer os antencedentes, status atual e estratégia de pesquisa é
continuar a determinar o delito sob investigação.
Preservação . Ele consiste em fazer imagens forenses em que para realizar a análise, sem alterar
o fato investigado. Nunca deve executar qualquer ação direta sobre as provas do fato.
Análise . Isso envolve a aplicação de um conjunto de científicos e analíticos sobre os meios
preservados a fim de determinar além de qualquer dúvida de que certos comportamentos ocorreu
técnicas. Pelos comportamentos acima, podemos determinar que a investigação teve lugar ou não
.
feito.
Apresentação . É coletar todas as informações utilizadas para preparar um relatório e
apresentação à parte contratante de uma forma facilmente compreensível. Se for determinado,
um relatório pericial para ser apresentado ao juiz seria gerado.
.
Na Espanha, o exercício da atividade pericial é determinado pelo Código de Processo Civil . No
artigo 340, define as condições que devem satisfazer os especialistas:
1. Os peritos devem ter o título oficial adequado ao assunto da opinião e da natureza do mesmo.
Se você tem o caso das matérias que não estão incluídos no qualificações profissionais oficiais
serão nomeados de entre pessoas qualificadas nesses assuntos.
Fevereiro. Opinião também podem ser solicitados academias e instituições culturais e científicas
que lidam com o estudo de materiais relevantes, a fim de especialização. Eles também podem
emitir parecer sobre questões específicas das empresas legalmente autorizados a fazê-lo.
Março. Onde seção anterior, a instituição é responsável perante a opinião expressa no que a
pessoa mais cedo ou pessoas directamente responsável pela preparação, que juramento ou
afirmação será exigida no âmbito do segundo parágrafo do artigo 335 .
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O perito deve certificar de que o evento ocorreu ou não investigado . No
entanto, o "detetive digital" é responsável por detectar o evento e fornecer as
orientações de especialistas e evidências necessárias para fazer seus
trabalhos.
Um detetive deve conhecer o modus operandi através de uma série de provas
físicas, como DNA, para comparar o crime com o criminoso e começar a capturá-lo.
O detetive digitais encargargará para capturar uma série de "impressões digitais" para
determinar um definitivo "corpus delicti", estabelecendo um padrão.
Crimes digitais são infinitas , mas vou citar alguns dos mais comuns:
O assédio em redes sociais.
Pedofilia.
Roubo e tráfico de material sujeito a propriedade industrial e intelectual.
Atividades terroristas.
O acesso e / ou roubo de informações pessoais.
Negação de serviço.
Spam.
Fraude.
Estes são os crimes mais comuns de computador. Quero deixar claro que o termo "anonimato
internet" é totalmente errado . cada ação realizada no Red deixa uma pegada digital .
Absolutamente tudo. A questão é que é mais ou menos complexo para obter a "impressão
digital" que nos permite provar o crime sob investigação.
O trabalho de detetive digital é complexo . Enquanto ele não exige tão profundo como o
especialista em computador, se necessário conhecimento avançado de sistemas de
computadores, a fim de encontrar e devidamente preservar as "impressões digitais" para a
.
acusação em ciência criminal.
Permitam-me citar alguns exemplos de impressões digitais :
Código MIME que compõem os e-mails . Com isso, podemos determinar de forma inequívoca
o remetente da mesma em casos de fraude ou de assédio de spam.
Os IDs de usuários internos toda rede social a eles referenciados . Com isso, podemos
identificar o endereço IP do perseguidor, mas deve obter uma ordem judicial para o
administrador de rede que nos fornecer.
.

Endereços IP em vários hits maciços. Isso nós podemos identificar individualmente
cada ataque de negação de serviço de atividade.
.
Converse registros com conversas completas e usuários. A partir daqui, podemos obter
administrador IPs dos usuários com boa ordem judicial para solicitar os dados, seja
para confiscá-los e proceder ao fechamento.
Nos casos de pedofilia, o melhor é a introdução de um cavalo de Tróia marcação várias
imagens digitalmente . Em seguida, avance para inseri-lo na rede de pedofilia para
investigar e acompanhar seus movimentos.
Esta é apenas uma pequena amostra. Em artigos futuros vou expandi-los todos esses
aspectos. Novos crimes exigem novas técnicas de investigação.
Fonte: http://www.indalics.com/blog/inform%C3%A1tica-profesional-introducci%C3%B3n-lainform%C3%A1tica-forense
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Atualmente a sede matriz do IFIC
está situada na QSA 10 Lote 09
Sala 203, Edifício Joaquim
Trindade, Taguatinga Sul, Brasília,
DF, CEP 72.015-100, contatos
através do telefone: 61-3048-0227.
E - m a i l :
i f i c inteligenciacivil@hotmail.com

Fonte: Willian Braga Magalhães
L im a - if ic-in te lige n c ia c ivil
h t t p : / / i f i c inteligenciacivil.webnode.com.b
r/inicio/
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Ofícios e profissões
A diferença entre o
trabalho e a profissão é
que o trabalho é mais
sobre arte, onde o
trabalhador deve ser
muito hábil para executar
uma tarefa específica.
Normalmente, o trabalho
é aprendido, trabalhando
diretamente com a
matéria, isto é, o fruto da
experiência
é
empiricamente aprendida.
Exemplos de negócios :
sapateiro,
padeiro,
relojoeiro, etc.
Enquanto a profissão é
e n s i n a d o
n a s
universidades
ou
institutos,
exigindo
perícia. Um profissional
tem o apoio acadêmico
para
um
trabalho
específico. Exemplos de
profissão : médicos,
engenheiros, jornalistas,
arquitetos, etc.
Fonte: http://situacionesdidacticasjdn123.blogspot.com.br/p/blog-page_5582.html

Vamos ajudá-lo a formar uma EQUIPE DE DETETIVE PET em sua comunidade!
Alguma vez você já desejou que poderia fazer mais para ajudar cães e gatos em sua própria
comunidade? Agora você pode através de um programa de treinamento da equipe de detetive
de animais, inovador chamado "MAR", ( Missing
Animal Response Services) que significa "Serviço
de busca de animais desaparecido"
O programa de treinamento MAR "pet detective"
era algo que eu imaginava no caminho de volta
em 1997, depois de meu bloodhound polícial, AJ,
foi perdido na mata. Depois de usar um outro cão
de caça para localizá-lo, decidi experimentar para
ver se outros cães podem ser treinados para
encontrar animais de estimação perdidos. Aqui
está um clipe daqueles anos iniciais (1999),
quando eu tive meu primeiro pequeno grupo de
cães em treinamento, através Hunters Pet.
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Em 2005 que lancei o primeiro curso de formação MAR, de 5 dias e, finalmente,
treinou mais de 125 detetives de animais em todo o EUA, Canadá, e até mesmo
do México, Japão, Irlanda e Itália. A maioria dos que participaram do curso foram
os indivíduos que tinha lido minhas memórias ( The Lost Pet Crônics) e pensei que eles
queriam se tornar detetives de animais individuais. Alguns sim, a maioria não. Os poucos
que se aventuraram a oferecer serviços de detetive de animais geralmente focadas
apenas no uso de cães de rastreamento. Nenhum dos estudantes passou a desenvolver
qualquer tipo de conceito de equipe.
Depois, veio a recessão em 2008. Crescimento do curso MAR chegou a um impasse devido à
economia em baixa. O MPP foi usar esse tempo (2008 a 2012) para se concentrar no
desenvolvimento de um pedido de uma equipe operacional baseado na comunidade pet de busca
e salvamento aqui em Seattle. Testamos novas idéias e técnicas antigas refinados.
Agora que a economia está em ascensão, estamos prontos para começar a treinar as equipes da
América do Norte. Os indivíduos ainda estão convidados a participar a nossa formação, o nosso
foco com o nosso curso MAR, é o ensino de habilidades de equipe e técnicas de recuperação
para procurar e capturar os cães e gatos perdidos.
.
Embora eu tenha começado como um detetive de animais individual (em 1997), eu tenho
aprendido, que em muitos casos, simplesmente não é suficiente ter na comunidade somente um
detetive para contratar um detetive de animais, que vai aparecer com um cão de rastreamento,
cobrar uma taxa ( $ 12.000 em um caso ), e, em seguida, deixar a cidade porque eles estão tendo
que ir trabalhar fora no próximo caso, em outra comunidade. Detetives Pet com cães de busca
são excelentes ferramentas , mas o que também é necessária em muitos casos é uma equipe de
voluntários locais que podem ajudar com a vigilância, interceptação, os alertas de interseção, e
outras técnicas que necessitam de várias pessoas e de tempo. Assim MPP está vendo para
treinar equipes de base comunitária de voluntários, que podem passar longos períodos de tempo,
o tempo pode levar até sete semanas, que levaram os voluntários MPP usar câmeras de
vigilância e soltar rede para capturar Sophie ou o caso verdadeiramente notável , onde a nossa
equipe de voluntários levou quatro meses para capturar gato.
.
Para saber mais sobre as habilidades específicas e técnicas de recuperação cobertos em nosso
curso MAR, clique em cada um dos links abaixo:
1. Scent levando cães usados para rastrear a trilha de cheiro de cães perdidos, já que este clipe
de 1999 demonstra o bloodhound AJ, como ele farejou o cheiro de um cão perdido chamado
Bubba.
2. Cães farejador de gato usado para procurar e detectar a presença de gatos perdidos, como
demonstrado no show do Animal Planet " Must Love Cats ".
3. Câmeras de vigilância e operações utilizados para detectar e capturar gatos em pânico, assim
como os que foram usados nas buscas por Lil 'Miss Kitty , Binky.
4. Câmeras de vigilância e operações utilizados para detectar e capturar de forma humana, e em
pânico, cães nervosos, assim como Bill fez por mais de um ano!
5. Operações para capturar os cães que simplesmente não podem ser capturados em uma
armadilha humana, da mesma forma como MPP pegou Sophie .
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MPP Voluntários
configurar "gota líquida"
construído com pop up
tenda, duas redes de
costuradas, e ganchos
magnéticos

6. cães ímã , e os sinais de calmantes usados para atrair e capturar quando em pânico, os cães
nervosos que comandado a partir de pessoas, mas facilmente podem chegar a um cão amigável,
como MPP fez para recuperar Mack o pit bull .
7. Inserção de Alertas e "marcação" de carros para chamar a atenção dos transeuntes, a fim de
ajudar e recuperar um cão perdido, como fez no MPP a triste recuperação de Lena , um cão que
escapou de sua dona no aeroporto de SeaTac.

"Marcar" janelas de carro
para as pessoa ver sobre o
cão perdido (Lost Dogs)

8. Usar armadilha e outras técnicas de captura exclusivos, usados para capturar os cães e gatos
quando armadilhas humanas normais não funcionam, assim como MPP para recuperar Ruffles,
Ike e Vivian .
9. Desenvolvimento de abrigo de animais perdidos, programas de recuperação de animal de
estimação, como 4 º dos Tabernáculos Perdido Recuperação Pet e abrigo animal de serviços
de detetive de animais durante todo o ano, como os atualmente em desenvolvimento por meio do
“Pet Parceria “ programa "Missão Reuna" (em colaboração com Regional Serviços de King
County abrigo localizado em Kent, WA).
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10. E, finalmente, MPP educa os alunos nos aspectos críticos do animal e os
comportamentos humanos, que muitas vezes impedem animais de estimação
perdidos sejam recuperados, como "O Fator de silêncio" que mata muitos gatos
perdidos, como o triste caso de Monet .
Nossa equipe MAR em Seattle recebe 3-7 chamadas por dia de donos de animais
pedindo ajuda na recuperação de animais de perdidos. No ano passado, registrados mais de 600
casos. Agora que nós desenvolvemos a nossa equipe em Seattle e estruturado desenvolvido a
nossa equipe, estamos prontos para retomar nosso programa de treinamento MAR! MPP está
buscando parcerias com grupos de resgate de animais, sem abrigos, abrigos de animais e
grupos que querem formar equipes de busca e resgate de animais perdidos em suas próprias
comunidades.
MPP Voluntários na captura de cães " solto por 6
semanas (com Snappy Snare)
Atualmente, a MPP está trabalhando para
desenvolver um sistema de resposta animal
Faltando 6 semanas para estar on-line (web site) o
curso de formação que pretendemos lançar no
segundo semestre de 2012. Para se preparar para
o curso MAR e para saber mais sobre como treinar
um gato MAR cão de busca e / ou um cão MAR ,
obtenha uma cópia do meu livro cães Detectives:
Treine seu cão para encontrar animais
perdidos .
.

Para mais detalhes sobre como se inscrever para o MAR, ir no
site MPP página de treino .

16 de março de 2012 | Categoria
: Bloodhounds & Scent , animal de estimação perdidos
Comportamentos , falta de Parceria Pet Stuff , Caso de
Detective PET.

Fonte: katalbrecht.com/blog
http://katalbrecht.com/blog/?p=1126
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Como se tornar um detetive de homicídios
Um detetive de homicídios é a pessoa certa no meio de uma investigação de
assassinato. Ele ou ela trabalha em conjunto com policiais, médicos legistas e
especialistas forenses. Na maioria dos casos, os detetives começam como oficiais de
patrulha e trabalham seu caminho através da força policial.
.
Para qualquer um que considera cse tornar um detetive de homicídios, há uma série de coisas a
considerar.
Os Passos

1 - Completar os requisitos de educação de detetive de homicídios básicos necessários. Na
maioria dos departamentos de polícia, detetives de homicídios são obrigados a ter pelo menos
um grau de bacharel. Os campos de estudo que se prestam bem a este campo são a justiça
.
criminal, da ciência e da administração da justiça polícial.
Talvez o elemento mais importante do treinamento academia é curso focado em ensinar o
detetive a como questionar e subjugar suspeitos.
Antes de trabalhar como um detetive de homicídios ou qualquer outro tipo de policial, você deve
completar a formação em uma academia de polícia ou outra instituição similar. Aqui, você vai
aprender essas habilidades básicas como controle de tráfego, o uso de armas de fogo, defesa
.
pessoal, primeiros socorros e resposta a emergências.
Você também irá provavelmente ser treinados em disciplinas como direito constitucional e os
direitos civis.
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2 - Faça um auto-inventário honesto e decidir se este é o campo ideal para você.
Aqueles que fazem o bem neste campo possui características como a honestidade, bom
senso, integridade e senso de responsabilidade. Estas características são fundamentais
considerando que um detetive de homicídios analisa cenas de crime, examina as provas
forenses, faz entrevistas de testemunhas e suspeitos e realiza os interrogatórios. Eles
carregam armas, porque eles freqüentemente se deparam com criminosos violentos.
Além disso, é preciso lembrar que o melhor que um detetive de homicídios pode esperar é ver
justiça ser feita. Detetives de homicídios são submetidos a cenas de crimes sangrentos. Este
não é um campo para todos. Antes de colocar o tempo e esforço em treinamento, você
precisa ter certeza de que você será capaz de lidar com o trabalho emocionalmente,
mentalmente e fisicamente.

Esta matéria continua na edição 18
Fonte: http://albanianjournalism.com/privateinvestigators-and-your-home-security/

