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Περίληψη 

Η χρήση συσκευών που βασίζονται σε Android ολοένα και αυξάνεται κάνοντας 

χρήση διαφόρων εφαρμογών. Πολλές από αυτές τις σχετικές εφαρμογές είναι 

κρίσιμες, καθώς με αυτές πραγματοποιούνται συναλλαγές με τράπεζες (mobile 

banking), πληρωμές κ.α. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μία αναλυτική 

περιγραφή των τεχνικών και εργαλείων για εντοπισμό ψηφιακών πειστηρίων (digital 

forensics) σε έξυπνα τηλέφωνα (smartphone) λειτουργικού συστήματος Αndroid. 

Συγκεκριμένα, περιγράφεται η αρχιτεκτονική του υλικού και του λειτουργικού 

συστήματος. Ακόμη, παρουσιάζεται μια μεθοδολογία εντοπισμού πειστηρίων, καθώς 

και σχετικές τεχνικές και εργαλεία για κάθε φάση. Τέλος, πραγματοποιείται  

πειραματική υλοποίηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων με σχετική ανάλυση, 

σχολιασμό και σύγκριση. 

Λέξεις κλειδιά: έξυπνα κινητά, ψηφιακά πειστήρια, android
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Abstract 

The use of devices based on Android increasingly growing using various applications. 

Many of these related applications is critical, as well as those carried out transactions 

with banks (mobile banking), payments etc. This thesis presents a detailed description 

of the techniques and tools to identify digital forensics in smartphones based on the 

operating system of Android. It describes the architecture of hardware and operating 

system. It also includes a detection method for mobile forensics, and relevant 

techniques and tools for each phase. Lastly, there are presented a pilot implementation 

and presentation of the results with underlying analysis, commentary and comparison. 

Keywords: smartphones, digital forensics, mobile forensics, android
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1 Εισαγωγή 

1.1 Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

     Στη σημερινή εποχή, οι κινητές συσκευές έχουν μετατραπεί από ένα απλό μέσω 

επικοινωνίας σε κινητοί υπολογιστές με ικανότητες πολύ περισσότερες από τους 

ίδιους τους υπολογιστές. Τα έξυπνα τηλέφωνα (smart phones) είναι συσκευές με 

ικανότητες ενός τηλεφώνου και ενός υπολογιστή μαζί. Μαζί με τις τελευταίες 

εξελίξεις στον τομέα της ασύρματης επικοινωνίας και της δημοτικότητας του 

διαδικτύου, τα κινητά τηλέφωνα έχουν αλλάξει ριζικά την σύγχρονη επικοινωνία με 

τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι συσκευές να αντικαταστήσουν μέχρι και το πορτοφόλι 

που κουβαλούσαν οι άνθρωποι πριν λίγα χρόνια.  

     Οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτομίες έχουν οδηγήσει στη δημιουργία νέων 

έξυπνων κινητών με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, ικανά να εκτελούν 

πολλαπλές διεργασίες. Μία τέτοια κινητή πλατφόρμα είναι το λειτουργικό σύστημα 

Android. Το Android είναι μία πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα ανοιχτού κώδικα, 

που διαχειρίζεται η Open Handset Alliance (OHA). Η OHA είναι μία κοινοπραξία με 

επικεφαλείς την Google και άλλες κορυφαίες εταιρίες του κλάδου, για την ανάπτυξη 

ανοικτών προτύπων της κινητής τηλεφωνίας. Τα κινητά τηλέφωνα Android έγιναν 

τόσο δημοφιλή στους χρήστες των κινητών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και ήδη 

κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των λειτουργικών συστημάτων για 

κινητά. (Speckmann, 2008) 

     Τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει μία πολύ χρήσιμη συσκευή στην τσέπη του 

καθενός, όμως την ίδια στιγμή έχουν γίνει επίσης και εργαλεία για εγκληματικές 

ενέργειες. Τα νέα χαρακτηριστικά των κινητών, όπως ενημέρωση της τοποθεσίας, 

GPS και Bluetooth αποτελούν τον πιο εύκολο τρόπο για τους εγκληματίες να 

πράξουν εγκληματικές ενέργειες. Οι εγκληματίες μπορούν εύκολα να εγκαταστήσουν 

ένα rootkit στο λειτουργικό σύστημα του κινητού και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

αυτό, συμπεριλαμβανομένου της οθόνης και του πληκτρολογίου. Αυτό υποδεικνύει 

ότι οι εγκληματίες μπορούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στα κινητά 

τηλέφωνα των θυμάτων και μπορούν να τα επεξεργαστούν για όσο χρονικό διάστημα 

επιθυμούν. 

     Τα ψηφιακά πειστήρια σε συσκευές Android αποτελούν μέρος της ψηφιακής 

εγκληματολογίας και προσφέρουν πολλές δυνατότητες και προκλήσεις. 
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Παρατηρώντας τον αριθμό των νέων συσκευών Android και την κατάχρηση αυτών 

των συσκευών από εγκληματίες, προκύπτουν ερωτήματα κατά πόσο επιτυχημένα 

μπορούν να συλλεχθούν και να αναλυθούν τα ψηφιακά πειστήρια. Έτσι απαιτούνται 

απαραίτητες γνώσεις τόσο της πλατφόρμας όσο και των εργαλείων ψηφιακών 

πειστηρίων για να μπορεί κάποιος να εξετάσει και να αναλύσει τα δεδομένα ενός 

κινητού. 

 
1.2 Σκοπός – Στόχοι 

     Υπάρχουν πλέον πολλά εργαλεία τόσο εμπορικά όσο και ανοιχτού κώδικα για την 

ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων σε κινητά τηλέφωνα, ωστόσο δεν υπάρχει μία βασική 

μεθοδολογία για την διαδικασία της ανάλυσης αυτών. Είναι απαραίτητο για αυτά τα 

εργαλεία να είναι σε μεγάλο βαθμό αποτελεσματικά αφού σχετίζονται με ανάλυση 

σημαντικών δεδομένων. Με την αξιολόγηση των εργαλείων αυτών, είναι δυνατό να 

βρεθεί η αποτελεσματικότητα τους με διάφορες παραμέτρους. Στόχος της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας είναι να αξιολογήσουμε τέτοιου είδους εργαλεία που 

απευθύνονται σε κινητά Android. Αυτό επιτυγχάνεται αναλύοντας σημαντικά 

κομμάτια στον κλάδο των κινητών τηλεφώνων και της ψηφιακής εγκληματολογίας 

όπως: 

• Να  γίνει έρευνα και αναφορά στην βιβλιογραφία πάνω στο κομμάτι των 

ψηφιακών πειστηρίων σε κινητά τηλέφωνα και συγκεκριμένα λειτουργικού 

συστήματος Android, 

• Να αναγνωριστούν οι καλύτερες πρακτικές που υπάρχουν σήμερα για τα ψηφιακά 

πειστήρια σε κινητά 

• Να καθοριστούν τα μετρήσιμα κριτήρια και τα επιθυμητά αποτελέσματα που 

απαιτούνται στην ανάλυση των δεδομένων σε Android κινητά, 

• Να αναπτυχθεί μία μεθοδολογία για την αξιολόγηση των εργαλείων ψηφιακών 

πειστηρίων 

 

1.3 Διάρθρωση της μελέτης 

     Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο λογισμικό σύστημα του Android. 

Αποτελεί ένα βασικό υπόβαθρο για τον αναγνώστη ώστε να κατανοήσει τη δομή του 

λειτουργικού συστήματος. Γίνεται μία αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής του 

Android με αναφορές στα πέντε βασικά επίπεδα που αποτελείται. Επίσης 
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παρουσιάζονται οι εκδόσεις της πλατφόρμας Android αλλά και η δομή των αρχείων 

του συστήματος, όπως και ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα καταχωρούνται σε 

έξυπνα κινητά Android. 

     Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα ψηφιακά πειστήρια. Αρχικά επισημαίνεται 

ποια δεδομένα του κινητού μπορούν να θεωρηθούν ψηφιακά πειστήρια. Τα δεδομένα 

αυτά αναπτύσσονται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, όπως δεδομένα 

κάρτας SIM, δεδομένα εσωτερικής μνήμης κινητού και δεδομένα εξωτερικής μνήμης 

SD. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζονται και οι βασικές αρχές για την 

ανάλυση των κινητών τηλεφώνων Android. 

     Το τέταρτο κεφάλαιο συζητά τις μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχτεί ως σήμερα 

για τον τρόπο που εξάγονται τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα. Έτσι γίνεται μία 

αναλυτική περιγραφή της βασικής μεθοδολογίας ως προς την ανάλυση της 

εξωτερικής μνήμης SD, της λογικής ανάλυσης, της τεχνικής ανάλυσης και της 

ανάλυσης του κυκλώματος του κινητού. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται επίσης 

τα εργαλεία ψηφιακών πειστηρίων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην διπλωματική 

εργασία.  

     Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η εξέταση και η ανάλυση του κινητού 

Samsung Galaxy S III mini για την εξαγωγή των δεδομένων του. Τέσσερα βασικά 

προγράμματα που διανέμονται δωρεάν στην αγορά έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

διαδικασία αυτή. Τα προγράμματα αυτά, Paraben’s Device Seizure, MOBILedit 

Forensic, Oxygen Forenisc, AFLogical viaExtract, περιγράφονται αναλυτικά ως προς 

τον τρόπο και τον χρόνο που χρησιμοποιούν για την εξέταση του κινητού. Στο παρόν 

κεφάλαιο εξετάζεται το κινητό τόσο στην εσωτερική του μνήμη, όσο και στην 

εξωτερική μνήμη SD. 

     Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται και εξετάζονται τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την εφαρμογή των προγραμμάτων για ψηφιακά πειστήρια σε κινητά 

τηλέφωνα Android. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων που κατάφερε να 

εξάγει το κάθε πρόγραμμα και μέσα από γραφικές απεικονίσεις μπορούμε να 

συγκρίνουμε τα αποτελέσματα αυτά. Επίσης τα προγράμματα συγκρίνονται μεταξύ 

τους ως προς την αποτελεσματικότητα τους, ώστε να καταλήξουμε στο ποιο 

θεωρείται ιδανικότερο για μελλοντικές εξετάσεις και αναλύσεις δεδομένων μέσα από 

κινητά τηλέφωνα Android.   

 
14 



2 Λειτουργικό σύστημα Android 

2.1 Λογισμικό Android 

     Το Android αποτελεί ένα λειτουργικό σύστημα που συναντάται κυρίως σε 

ενσωματωμένα συστήματα όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα tablet αλλά και άλλες 

κινητές συσκευές. Το γεγονός ότι αυτές οι συσκευές συνήθως τροφοδοτούνται από 

μια μπαταρία τις κάνει να απαιτούν από το λειτουργικό σύστημα που διαθέτουν να 

είναι σχεδιασμένο ώστε να μην καταχράται τους πόρους του υλικού καθώς και να μην 

είναι ενεργοβόρο. Το Android είναι σχεδιασμένο έχοντας λάβει υπ όψιν αυτούς 

ακριβώς τους περιορισμούς. Δεδομένου ότι το λειτουργικό σύστημα λειτουργεί βάση 

αυτής της φιλοσοφίας το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι εφαρμογές που τρέχουν σε 

αυτό. 

     Ο πυρήνας του Android είναι βασισμένος στον πολύ γνωστό και αρκετά 

δοκιμασμένο πυρήνα του Linux. Κληρονομώντας όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 

του Linux και όλες τις διαχειριστικές τεχνικές μνήμης και επεξεργαστή που αυτό 

διαθέτει, το Android, καθίσταται ένα αρκετά αξιόπιστο λειτουργικό σύστημα. Το 

Android, παρότι νέο σε ηλικία, φέρει μαζί του εμπειρία χρόνων από την ανάπτυξη 

του πυρήνα του Linux. Επιπλέον, λόγω του ότι το Android αλλά και το Linux είναι 

λογισμικά ανοιχτού κώδικα, ο καθένας που το επιθυμεί, μπορεί να τα προσαρμόσει 

στις δικές του ανάγκες και στο δικό του υλικό. Αυτό είναι που κάνουν και οι 

διαφορετικές εταιρίες που παράγουν κινητές συσκευές που τρέχουν Android. Πέρα 

απ την δυνατότητα προσαρμογής του Android σε διαφορετικό υλικό, δίνεται η 

δυνατότητα στον προγραμματιστή να επέμβει και στο εσωτερικό των ανώτερων 

επιπέδων του λειτουργικού συστήματος αλλά ακόμη και να χτίσει πάνω σε αυτό. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι διεπαφές χρήστη που προσφέρει κάθε εταιρία 

που παράγει συσκευές Android. 

     Όντας ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα, το Android, δεν θα μπορούσε 

παρά να διαθέτει και ένα σύνολο εργαλείων ανάπτυξης που επίσης είναι ανοιχτού 

κώδικα ή διατίθενται δωρεάν. Με μηδενικό κόστος εργαλείων ανάπτυξης δίνεται η 

δυνατότητα σε οποιονδήποτε να δοκιμάσει την ανάπτυξη εφαρμογών για Android με 

μοναδικό ρίσκο τον χρόνο που θα επενδύσει για την εξοικείωσή του με το 

περιβάλλον. Επιπλέον, λόγο της μεγάλης διάδοσης των χρησιμοποιούμενων 

εργαλείων και τεχνολογιών στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών γενικότερα, 
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υπάρχει στο διαδίκτυο μια μεγάλη βάση βοήθειας για τα περισσότερα προβλήματα 

που θα συναντήσει κανείς στα πρώτα, και όχι μόνο, βήματα του με το Android. 

(Deitel, 2011) 

     Όπως αναφέραμε, το Android αποτελεί μια πλατφόρμα που συναντάται σε κινητές 

συσκευές. Το μερίδιο του Android στην αγορά κινητών συσκευών αγγίζει, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2.1, το υψηλότατο ποσοστό του 78.9% έναντι του iOS της 

Apple, της Microsoft και άλλων. Επομένως, με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι 

αποτελεί το πιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα κινητών συσκευών σήμερα. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι καθημερινά ενεργοποιούνται περίπου εννιακόσιες χιλιάδες 

συσκευές Android παγκοσμίως. 

 
Εικόνα 2.1 Μερίδιο αγοράς Android συσκευών για το 2013 

Πηγή: http://techblog.gr/mobile/android-market-share-growth-2013-2300/ 

     Παρόλο τη ραγδαία εξέλιξη του Android τα τελευταία χρόνια, σαφώς και είναι 

υπαρκτά και αρνητικά στοιχεία.  

     Το Android, όπως ήδη αναφέρθηκε είναι βασισμένο στον πυρήνα του Linux και 

αυτό του δίνει την δυνατότητα να τρέχει σε μια πληθώρα διαφορετικών συσκευών. 

Αυτό αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας ανάπτυξης εφαρμογών γιατί πλέον ο 

προγραμματιστής πρέπει να λάβει υπ όψιν του κατά την σχεδίαση της διεπαφής 

χρήστη την μεγάλη ποικιλία μεγεθών και αναλύσεων που μπορεί η εφαρμογή του να 

συναντήσει. 

     Τέλος, το περιβάλλον πώλησης εφαρμογών της Apple είχε πολύ μεγαλύτερο 

ποσοστό κέρδους από ότι το αντίστοιχο της Google (ενός δις έναντι εκατό 

εκατομμυρίων). Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες του iOS παρότι λιγότεροι είναι 

περισσότερο πρόθυμοι να πληρώσουν για να αγοράσουν μια εφαρμογή. Αυτό 

καθιστά τις εφαρμογές για iPhone περισσότερο πιθανές να αποφέρουν κέρδη. Εδώ 

φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα νούμερα αυτά αλλάζουν μέρα με την μέρα προς 
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όφελος του Android και μόνο ο χρόνος θα δείξει ποιο λειτουργικό σύστημα θα 

επικρατήσει του άλλου. 

 

2.2 Εκδόσεις Android 

     Η ιστορία του λειτουργικού συστήματος Android ξεκινά τον Νοέμβριο του 2007 

με την πρώτη δοκιμαστική (beta) έκδοσή του. Η πρώτη εμπορική έκδοση του 

Android κυκλοφόρησε έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2008. Έκτοτε το 

Android έχει περάσει από πολλές εκδόσεις οι οποίες έχουν διορθώσει ατέλειες του 

και έχουν προσθέσει μια πληθώρα νέων χαρακτηριστικών. Στην Εικόνα 2.2 βλέπουμε 

μια σύντομη ανασκόπηση στις διάφορες εμπορικές εκδόσεις του λειτουργικού 

συστήματος. 

 
Εικόνα 2.2 Εκδόσεις του λογισμικού Android 

Πηγή: http://www.engadget.com/2014/01/11/android-device-share-january-2014/ 
 

2.3 Αρχιτεκτονική 

     Όπως προαναφέραμε το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα. Σαν λειτουργικό 

σύστημα σκοπός του είναι να παρέχει ένα επίπεδο αφαιρετικότητας ανάμεσα στο 

υλικό και τον χρήστη. Με απλά λόγια ο ρόλος ενός λειτουργικού συστήματος είναι να 

δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιεί τους πόρους του συστήματος 

προς όφελος του με μια διεπαφή περισσότερο κατανοητή προς τον άνθρωπο. Για να 

το καταφέρει αυτό, το Android, αποτελείται από μία στοίβα λογισμικών τμημάτων με 

ξεκάθαρους και αυστηρά καθορισμένους ρόλους. (Καλλέργης, 2013)  
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Εικόνα 2.3 Αρχιτεκτονική του λογισμικού Android 
Πηγή: http://elinux.org/Android_Architecture 

     Η αρχιτεκτονική του Android περιλαμβάνει τα εξής επίπεδα, πηγαίνοντας από το 

χαμηλότερο στο υψηλότερο (Speckmann, 2008): 

2.3.1 Πυρήνας του Linux 

     Το Android βασίζεται στον πυρήνα Linux έκδοση 2.6 για βασικές υπηρεσίες 

συστήματος όπως ασφάλεια, διαχείριση μνήμης, διαχείριση διεργασιών, στοίβα 

δικτύου και οδηγούς συσκευών. Ο πυρήνας λειτουργεί επίσης ως ένα ενδιάμεσο 

επίπεδο αφαίρεσης μεταξύ της στοίβας του λογισμικού και του υλικού. 

     Ο πυρήνας του Linux είναι γνωστός για την μεγάλη ποικιλία αρχιτεκτονικών 

επεξεργαστών με τις οποίες είναι συμβατός. Χτίζοντας, λοιπόν, τα υπόλοιπα τμήματα 

του Android πάνω από τον πυρήνα του Linux επιτυγχάνουμε την συμβατότητα του με 

μια ευρεία γκάμα αρχιτεκτονικών και άρα συσκευών που μπορούν να το 

υποστηρίξουν. 

     Όλα τα υπόλοιπα επίπεδα της στοίβας μπορούν να μείνουν ως έχουν μιας και αυτά 

βασίζονται αποκλειστικά στο κατώτατο επίπεδο του πυρήνα του Linux και καθόλου 

στο υπάρχον υλικό. Στο επίπεδο αυτό ανήκουν οι οδηγοί για την οθόνη, για τις 

κάρτες μνήμης που μπορεί να διαθέτει η εκάστοτε συσκευή, για τον ήχο, για το 
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υποσύστημα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο (Wi-Fi), για την κάμερα και για 

όποιο άλλο περιφερειακό συναντάμε σήμερα στις σύγχρονες κινητές συσκευές. 

     Εκτός από το επίπεδο αφαιρετικότητας που προσφέρει ο πυρήνας, το Android, 

επωφελείται και από τις μεθόδους διαχείρισης μνήμης, διαχείρισης ενέργειας και 

διαχείρισης διεργασιών που ακολουθεί το Linux. Οι παραπάνω μέθοδοι έχουν 

τροποποιηθεί για να χρησιμοποιηθούν στο Android κυρίως γιατί το Android αποτελεί 

ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο καλείτε να “τρέξει” σε κινητές συσκευές οι οποίες 

εξ ορισμού έχουν περιορισμένους πόρους. Οι αλλαγές που έχουν γίνει μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε: διορθώσεις σφαλμάτων του πυρήνα, προσθήκες για βελτίωση 

της αποδοτικότητας στο πεδίο του χρήστη, εισαγωγή νέων δομών διαχείρισης και 

επέκταση της υποστήριξης σε νέες αρχιτεκτονικές. 

2.3.2 Επίπεδο Βιβλιοθηκών 

     Στο επίπεδο ακριβώς πάνω από τον πυρήνα του Linux βρίσκονται οι βασικές 

βιβλιοθήκες του συστήματος. Εδώ βρίσκονται οι υλοποιήσεις για βιβλιοθήκες 

γραφικών, για συστήματα βάσεων δεδομένων, η βασική βιβλιοθήκη της γλώσσας 

προγραμματισμού C και άλλα. Όλες αυτές οι βιβλιοθήκες “τρέχουν” στον πυρήνα του 

Linux. Το επίπεδο αυτό προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η 

υλοποίηση του Android Runtime, του βασικού μηχανισμού, δηλαδή, που απαιτείται 

για την εκτέλεση των εφαρμογών που αναπτύσσονται για το περιβάλλον του Android. 

2.3.3 Επίπεδο Android Runtime      

     Το Android Runtime περιλαμβάνει την εικονική μηχανή (virtual machine) που 

διερμηνεύει τις εφαρμογές Android καθώς και την υλοποίηση των βασικών 

βιβλιοθηκών της Java που προσφέρονται στον προγραμματιστή κατά την διαδικασία 

ανάπτυξης των δικών του εφαρμογών. 

     Οι εφαρμογές του περιβάλλοντος Android καθώς και πολλές από τις βιβλιοθήκες 

υψηλού επιπέδου (στο επίπεδο του Application Framework) είναι γραμμένες στην 

γλώσσα προγραμματισμού Java. Ως γνωστόν προγράμματα που είναι γραμμένα σε 

αυτήν την γλώσσα απαιτούν την ύπαρξη ενός διερμηνευτή Java για την εκτέλεσή 

τους. Στο Android δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο τυπικός Java διερμηνευτής για 

ενσωματωμένα συστήματα Java ME αλλά υλοποιήθηκε ένας διερμηνευτής ειδικά για 

το Android που είναι βελτιστοποιημένος για μικρά ενσωματωμένα συστήματα με 
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περιορισμένους πόρους. Το χαρακτηριστικό αυτό του Android το διαφοροποιεί από 

όλα τα άλλα ανταγωνιστικά λειτουργικά συστήματα κινητών συσκευών που 

χρησιμοποιούν γλώσσες όπως C, C++ και Objective C. 

     Στο επίπεδο του Android Runtime βρίσκονται και οι βασικές βιβλιοθήκες της Java 

οι οποίες όμως είναι γραμμένες ειδικά για τον διερμηνευτή του Android. Το όνομα 

του διερμηνευτή του Android είναι Dalvik και ονομάστηκε έτσι από τον 

προγραμματιστή που τον ανέπτυξε. Κάθε εφαρμογή στο Android εκτελείτε σε ένα 

δικό της στιγμιότυπο του Dalvik απομονώνοντας την από τις υπόλοιπες εφαρμογές 

διασφαλίζοντας έτσι την ευστάθεια και την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος. 

2.3.4 Επίπεδο Application Framework 

     Βασιζόμενο στο Android Runtime και στις βασικές βιβλιοθήκες του συστήματος, 

το προτελευταίο επίπεδο είναι το ονομαζόμενο Application Framework. Είναι το 

επίπεδο της στοίβας του Android που ενδιαφέρει περισσότερο τον προγραμματιστή 

εφαρμογών. Το επίπεδο αυτό παρέχει μια πληθώρα από API τα οποία δίνουν την 

δυνατότητα στον προγραμματιστή να ενσωματώσει στις εφαρμογές του δυνατότητες 

όπως συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, δημιουργία διεπαφών χρήστη, πρόσβαση στα 

αποθηκευτικά μέσα της συσκευής και άλλα. Όλες οι βιβλιοθήκες του επιπέδου αυτού 

είναι γραμμένες στην γλώσσα προγραμματισμού Java και αξιοποιούν τις δυνατότητες 

που προσφέρει το Android Runtime και οι βασικές βιβλιοθήκες του λειτουργικού 

συστήματος. Ο τρόπος που είναι οργανωμένα τα API στο επίπεδο αυτό ακολουθεί 

την λογική του διαχειριστή (manager). Για κάθε υπηρεσία που προσφέρει το επίπεδο 

αυτό υπάρχουν διαχειριστές που οι εφαρμογές μπορούν να καλέσουν για να τους 

παρασχεθεί η αντίστοιχη υπηρεσία. Οι εφαρμογές πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το 

σχήμα επικοινωνίας με τις βιβλιοθήκες του συστήματος και να μην χρησιμοποιούν 

απευθείας τις βασικές βιβλιοθήκες. Έτσι το Android έχει την δυνατότητα να επιβάλει 

περιορισμούς στο ποιες λειτουργίες μπορεί κάθε εφαρμογή να εκτελεί. 

2.3.5 Επίπεδο εφαρμογών 

     .     Τέλος, το ανώτερο επίπεδο της στοίβας είναι το επίπεδο όπου βρίσκονται οι 

εφαρμογές για το περιβάλλον του Android. Σε αυτό το επίπεδο αναπτύσσονται οι 

εφαρμογές και μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες που μας προσφέρουν 

τα δυο προαναφερθέντα επίπεδα. Το Android εξαρχής περιέχει ένα σύνολο από 
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βασικές εφαρμογές που περιλαμβάνουν ένα email client, ένα πρόγραμμα για SMS 

μηνύματα, ημερολόγιο, χάρτες (google maps), περιηγητή ιστού, πρόγραμμα για 

δομημένη αποθήκευση των επαφών και άλλα. Όλες οι εφαρμογές είναι γραμμένες 

στη γλώσσα προγραμματισμού Java. 

 

2.4 Αρχεία συστήματος Android  

     Τα αρχεία συστήματος είναι ο χώρος που οργανώνονται τα δεδομένα με 

αποτελεσματικό τρόπο. Υπάρχουν διαφορετικά αρχεία συστήματος για υπολογιστές 

και για κινητά τηλέφωνα. Η αποδοτικότητα των αρχείων εξαρτάται από το πόσο 

γρήγορα μία εφαρμογή μπορεί να διαβάσει, εγγράψει και να ανακτήσει τα δεδομένα. 

To Android βασίζεται στα αρχεία του συστήματος Linux και πολλά από αυτά 

χρησιμοποιούνται για να ξεκινήσουν και να τρέξουν τη συσκευή. Χρησιμοποιεί 

τύπους αρχείων EXT, FAT32 και YAFFS2 για την εκκίνηση αλλά και την 

καταχώρηση των δεδομένων. Τα αρχεία συστήματος FAT και FAT32 είναι γνωστά 

από το λειτουργικό σύστημα των Windows. Το Android υποστηρίζει αυτόν τον τύπο 

αρχείων κυρίως στην εξωτερική του μνήμη, παρόλο όμως που χρησιμοποιούνται 

συχνά δεν θεωρούνται ασφαλή. Τα αρχεία συστήματος τύπου YAFFS2 (Yet Another 

Flash File System 2) σχεδιάστηκαν για τη μνήμη flash. Το πρόβλημα όμως με αυτού 

του είδους τα αρχεία είναι ότι τα εργαλεία ψηφιακών πειστηρίων δεν είναι συμβατά 

μαζί τους. (Di Cerbo, 2010) Όμως σύμφωνα με τον Andrew Hoog πολλές συσκευές 

Android ήδη χρησιμοποιούν αρχεία συστήματος της μορφής EXT4. Αυτή η αλλαγή 

προήλθε από την ανάγκη του συστήματος να υποστηρίζει διπύρηνους επεξεργαστές 

και πολυεπεξεργαστές καθώς και στη χρήση εξωτερικών καρτών μνήμης. (Hoog, 

2011) 

     Άλλοι ερευνητές περιγράφουν διαφορετικό διαμοιρασμό στα αρχεία συστήματος, 

όπου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή της συσκευής. Ο τυπικός 

διαμοιρασμός φαίνεται στην Εικόνα 2.4 παρακάτω. Υπάρχουν κανονικά έξι 

διαμοιρασμένα τμήματα  στις συσκευές Android.  
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Εικόνα 2.4 Πληροφορίες διαμερισμάτων Android συσκευών 

Πηγή: Toward a general collection methodology for Android devices (Vidas, 2011) 

 

2.5 Καταχώρηση δεδομένων στα Android 

     Οι συσκευές Android καταχωρούν τα δεδομένα σε έξι μέρη. Οι ερευνητές 

ψηφιακών πειστηρίων ελέγχουν για δεδομένα στα πέντε από τα έξι μέρη που 

καταχωρούνται. Αυτά τα μέρη είναι η εσωτερική μνήμη, η εξωτερική μνήμη, η βάση 

δεδομένων SQL lite, το δίκτυο και η βιβλιοθήκη μέσων Sharedpreferences.  

     H Sharedpreferences επιτρέπει στον προγραμματιστή να καταχωρεί ζεύγη κλειδιού 

και τιμής βασικών δεδομένων σε ένα αρχείο XML. Τα αρχεία αυτά καταχωρούνται 

σε έναν φάκελο ‘shared_pref’. (Lee, 2010) 

     Αρκετά από τα δεδομένα των συσκευών Android αποθηκεύονται στην εσωτερική 

μνήμη και συγκεκριμένα στον φάκελο /data/data. Αυτός ο φάκελος είναι 

προσβάσιμος μόνο αν έχουμε δικαιώματα διαχειριστή.  

 
Εικόνα 2.5 Φάκελοι δεδομένων 

Πηγή: Android Forensics (Hoog, 2011) 
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     Οι κάρτες SD χρησιμοποιούνται συνήθως ως εξωτερική μνήμη και φορτώνουν με 

αρχεία συστήματος FAT32. Σύμφωνα με όσα αναφέραμε παραπάνω αυτή η μορφή 

αρχείων συστημάτων δεν θεωρείται και τόσο ασφαλής σε σχέση με τις μορφές EXT3, 

EXT4, YAFFS2. 

     H βάση δεδομένων της SQLite κυριαρχεί στις περισσότερες κινητές συσκευές. Τα 

αρχεία της καταχωρούνται κυρίως στην εσωτερική μνήμη και συγκεκριμένα στη 

διαδρομή /data/data/<packageName>/database. 

     Τέλος και το δίκτυο των κινητών συσκευών είναι ικανό να καταχωρήσει και να 

ανακτήσει δεδομένα. (Vijith, 2012) 
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3 Ψηφιακά πειστήρια 

3.1 Κινητές συσκευές 

     Οι κινητές συσκευές έχουν γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας 

του ανθρώπου. Τα κινητά χρησιμοποιούνται σε κάθε είδους μορφής επικοινωνία 

όπως τηλεφωνικές κλήσεις, αποστολή μηνυμάτων, αποστολή e-mail, επικοινωνία με 

την οικογένεια και τους φίλους μέσα από διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(facebook, twitter) ή εφαρμογών άμεσων μηνυμάτων (viber, whatsapp). Η χρήση των 

κινητών τηλεφώνων δεν περιορίζεται μόνο στην βασική επικοινωνία αλλά και στην 

εξυπηρέτηση άλλων αναγκών όπως το e-banking, αεροπορικές κρατήσεις εισιτηρίων, 

αγοραπωλησίες προϊόντων, γεωγραφική πλοήγηση περιοχών, παρακολούθηση 

ταινιών και πολλών άλλων. Ήταν σχεδόν αδύνατο να σκεφτεί κανείς τη ραγδαία 

εξέλιξη αυτών των έξυπνων συσκευών λίγα χρόνια νωρίτερα. Σε αυτές τις έξυπνες 

συσκευές ανήκουν πλέον τα κινητά τηλέφωνα, όπως και τα tablet, PDAs, αναγνώστες 

eBook κ.α. (Mislan, 2008) 

     Τα κινητά που βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Android είναι υβριδικές 

συσκευές, ικανές να κάνουν τη δουλειά ενός τηλεφώνου και ενός υπολογιστή. Όμως 

η συνεχώς αναπτυσσόμενη δύναμη αυτών των συσκευών που βασίζονται σε 

πλατφόρμες Android και iOS εισήγαγε και νέες μεθόδους εγκληματικών ενεργειών. 

Οι συσκευές αυτές καταχωρούν μεγάλο αριθμό δεδομένων που δεν περιορίζονται 

μόνο σε τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα, αλλά πληροφορίες που συνδέονται με 

διάφορες ενέργειες και συμπεριφορές του κάθε κινητού. Επομένως οι ερευνητές 

βλέποντας την αξία αυτών των δεδομένων στα κινητά έχουν αυξηθεί αστραπιαία 

δημιουργώντας έτσι τον κλάδο των ψηφιακών πειστηρίων σε κινητές συσκευές. 

 

3.2 Ψηφιακά πειστήρια σε κινητά τηλέφωνα  

     Με τον όρο ψηφιακή εγκληματολογία κινητών τηλεφώνων (mobile forensics) 

εννοούμε την επιστήμη ανάκτησης στοιχείων από τα κινητά τηλέφωνα υπό 

συγκεκριμένες τεχνικές και αναλύσεις χρησιμοποιώντας αποδεκτές μεθόδους. 

(Wayne Jansen, 2007). 

     Υπάρχει πληθώρα ερευνών που διεξάγονται στον τομέα των mobile forensics, από 

τις οποίες κάποιες αναφέρονται γενικά στα ψηφιακά πειστήρια κινητών συσκευών 
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και κάποιες αναφέρονται συγκεκριμένα στα ψηφιακά πειστήρια κινητών βασισμένων 

σε λειτουργικά Android και iOS. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα 

αναφερθούμε αποκλειστικά στα ψηφιακά πειστήρια των κινητών τηλεφώνων με 

λειτουργικό Android. Η συνεχής εξέλιξη των κινητών καθιστά δύσκολο να 

δημιουργηθεί ένα σταθερό εργαλείο ψηφιακών πειστηρίων ή μόνιμες τεχνικές για μία 

πλατφόρμα. Τα ψηφιακά στοιχεία στις συσκευές είναι ευαίσθητα και ευπαθή καθώς 

τα δεδομένα μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν όπως και οι απομακρυσμένες 

εντολές που λαμβάνουν από ασύρματα δίκτυα. Τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν 

μνήμη flash για να καταχωρήσουν τα δεδομένα. Το πλεονέκτημα της μνήμης αυτής 

είναι ότι μπορεί να αντέξει σε ισχυρές πιέσεις και υψηλές θερμοκρασίες κάτι που την 

καθιστά δύσκολο στο να καταστραφεί. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα από 

μεριά εγκληματολογικής ανάλυσης αφού μπορούν να ανακτηθούν διαγραμμένες 

πληροφορίες ακόμη και από μία προσπάθεια καταστροφής των στοιχείων. Ο κύκλος 

ζωής των εγγραφών σε μία flash μνήμη είναι περιορισμένος και τα δεδομένα μπορούν 

να διαγραφούν από block σε block. Οι κινητές συσκευές διαγράφουν τα δεδομένα 

μόνο όταν ένα block είναι γεμάτο. Αρκετοί ερευνητές περιγράφουν γιατί οι κινητές 

συσκευές αποτελούν εξαιρετική πηγή ψηφιακών στοιχείων και παρέχουν 

πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες σε άλλες συσκευές. (McCarthy, 2005) 

 
3.3 Τύποι αποδεικτικών στοιχείων 

     Η αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων σε ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να γίνει 

στην εσωτερική του μνήμη, τη μνήμη της κάρτας SIM, σε αφαιρούμενες κάρτες 

μνήμης που πιθανά υποστηρίζει και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που το 

τηλέφωνο μπορεί να είναι συγχρονισμένο ή συνδεδεμένο με οποιονδήποτε τρόπο. 

     Τυπικά στοιχεία προς αναζήτηση και εξέταση, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν 

και τα κατάλληλα πειστήρια, είναι τα παρακάτω (Turnbull, 2011): 

• Τηλεφωνικός κατάλογος με τις επαφές 

• Τελευταίες εισερχόμενες/ εξερχόμενες/αναπάντητες κλήσεις 

• Εισερχόμενα και εξερχόμενα γραπτά μηνύματα και MMS 

• Ηχογραφήσεις/Φωνητικές σημειώσεις/Ήχοι κλήσης 

• Φωτογραφίες, video, Γραφικά, Επιφάνεια εργασίας 

• Ημερολόγιο, Ξυπνητήρια/Υπενθυμίσεις, Κατάλογος εκκρεμοτήτων 

• Γραπτές σημειώσεις 
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• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

• Επίσκεψη σε ιστοσελίδες από το κινητό 

• Έγγραφα και αρχεία κάθε τύπου 

• Αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. PIN) 

• Αναγνωριστικά συσκευής (π.χ. IMEI) 

• Κατάλογος δικτύων 

• Γεωγραφικά δεδομένα 

     Ιδιαίτερα σημαντική διαφορά μεταξύ των υπολογιστών και των κινητών 

τηλεφώνων αποτελεί το γεγονός ότι τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν κατά βάση πιο 

«κλειστά» συστήματα, δηλαδή επιτρέπουν λιγότερο έλεγχο στο τι ακριβώς 

αποθηκεύεται και πού. Έτσι παραμένουν ίχνη εφαρμογών και των δεδομένων στη 

μνήμη και μάλιστα σε περιοχές της, όπου ο χρήστης μπορεί να μην έχει πρόσβαση 

ώστε να τα διαγράψει. Επισημαίνεται επίσης ότι η απλή διαγραφή δεν οδηγεί σε 

άμεση διαγραφή του στοιχείου αλλά σε σήμανση της συγκεκριμένης περιοχής μνήμης 

ως ελεύθερης για περαιτέρω αποθήκευση. Εάν λοιπόν τα στοιχεία δεν 

υπερκαλυφθούν με νεότερα, τότε συνεχίζουν να υφίστανται κανονικά στη μνήμη, 

έστω και αν κάποιος πιστεύει ότι τα έχει διαγράψει. (Katz, 2013) 

     Γενικότερα οι δυνατότητες εξαγωγής ψηφιακών δεδομένων συνεχώς εξελίσσονται 

και επεκτείνονται, ενώ υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικά μοντέλα, σχετική έλλειψη 

προτύπων και εξαιρετική πολυπλοκότητα στα δίκτυα των παρόχων. Συνεπώς ο 

πραγματογνώμονας που ασχολείται με την εξέταση ενός κινητού τηλεφώνου πρέπει 

να είναι ενημερωμένος για τις τεχνολογικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα και να 

ακολουθείς τις εδραιωμένες διαδικασίες ανάλυσης. 

 

3.3.1 Η κάρτα SIM 

     Η κάρτα SIM (Subscriber Identify Module), είναι μία έξυπνη κάρτα, η οποία 

πιστοποιεί την ταυτότητα του χρήστη και παρέχει τη βασική λειτουργικότητα του 

κινητού. Για να έχουμε πρόσβαση στην SIM απαιτείται το PIN (personal 

identification number). Είναι ένας τετραψήφιος κωδικός που ζητείτε όταν το κινητό 

τεθεί σε εφαρμογή. Αν ο χρήστης αποτύχει να εισάγει το σωστό PIN μετά από τρεις 

προσπάθειες, η κάρτα SIM κλειδώνεται και ο μοναδικός τρόπος να ξεκλειδώσει είναι 

να εισάγουμε τον οκταψήφιο κωδικό PUK ( personal unblocking key). Σε περίπτωση 

δέκα ανεπιτυχών προσπαθειών εισαγωγή αριθμού PUK, η κάρτα καταστρέφεται και 

 
26 



τότε ο κάτοχος του πρέπει να ζητήσει από τον πάροχο νέα κάρτα. Τέλος υπάρχει και 

ο κωδικός ADM, τον οποίο γνωρίζει μόνο ο πάροχος για την κάθε κάρτα και ο οποίος 

δίνει την δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στα περιεχόμενα της κάρτας, καθώς επίσης 

και την προσθήκη, τροποποίηση ή διαγραφή τους, έστω και απομακρυσμένα. 

     Η δομή της κάρτας SIM οργανώνεται σε καταλόγους και αρχεία, όπου μέσα στους 

καταλόγους βρίσκονται αρχεία – θέσεις μνήμης, και φυλάσσονται διάφορες 

πληροφορίες. Σε κάθε ένα από αυτά τα αρχεία υπάρχουν διαφορετικά δικαιώματα 

πρόσβασης (ανάγνωση, εγγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή κ.α.), δηλαδή ορισμένα 

μπορούν να αναγνωσθούν χωρίς καν να έχει πληκτρολογηθεί το PIN, αλλά απαιτούν 

την πιστοποίηση του, ενώ στα πιο σημαντικά έχει πρόσβαση μόνον ο πάροχος μέσω 

του κατάλληλου κωδικού ADM. Στην SIM υπάρχουν περίπου εκατό αρχεία σύμφωνα 

με το πρότυπο και κάποια επιπρόσθετα που διατηρεί ο κάθε πάροχος. Ενδεικτικά 

κάποια αρχεία βάση του προτύπου περιέχουν τις δυνατότητες του κινητού, το 

σειριακό αριθμό της κάρτα, τον κατάλογο παρόχων και ονομάτων τους, το κατά 

προτίμηση δίκτυο και τη γλώσσα, τον κατάλογο επαφών, τα μηνύματα και τις 

κλήσεις. (Fabio Casadei, 2005) 

     Πολλά από τα αρχεία αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν ως πειστήρια, καθώς ο 

κάτοχος – εγκληματίας δεν έχει άμεση πρόσβαση σε αυτά και συνεπώς δεν γνωρίζει 

την ύπαρξη τους προκειμένου να τα τροποποιήσει. Σε περίπτωση όμως που η 

εγκυρότητά τους αμφισβητείται τότε μπορεί να επαληθευτεί βάση των αρχείων που 

διατηρεί ο πάροχος. Συνοπτικά τα αρχεία που υπάρχουν σε μία κάρτα SIM είναι τα 

ακόλουθα (Καρατάσιου, 2012): 

• Αρχείο ICCID (Integrated Circuit Card Identifier), είναι ένα μοναδικός σειριακός 

αριθμός ο οποίος είναι τυπωμένος στο πλαστικό περίβλημα της κάρτας αλλά και 

προγραμματισμένος στο αντίστοιχο αρχείο της κάρτας SIM και δηλώνει διεθνώς 

σε ποια χώρα ανήκει η συγκεκριμένη κάρτα. 

• Αρχείο IMSI (International Mobile Subscriber Identify) είναι ένας μοναδικός 

παγκοσμίως 15ψήφιος αριθμός που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του 

συνδρομητή από το σύστημα και αποτελεί το μυστικό κλειδί για την πιστοποίηση. 

Μέσω του αριθμού IMSI μπορεί να ταυτοποιηθεί  ο αριθμός τηλεφώνου, ακόμα 

και αν η κάρτα έχει λήξει και δεν είναι πλέον δυνατή η χρήση της στο δίκτυο. 

• Αρχείο Location Information και αρχείο Broadcast Control Channel. Στο 

αρχείο πληροφοριών περιοχής (Location Information) βρίσκεται η προσωρινή 

ταυτότητα του κινητού, που πρόκειται για αριθμό παρόμοιο με τον IMSI και 
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χρησιμοποιείται για λόγους ασφάλειας προκειμένου να μην εκπέμπεται στο δίκτυο 

η μόνιμη ταυτότητα του χρήστη και ο αριθμός περιοχής που αντιστοιχεί στη χώρα, 

στο δίκτυο και σε μία ευρύτερη περιοχή, η οποία περιλαμβάνει δεκάδες ή ακόμα 

και εκατοντάδες κυψέλες. Στο αρχείο πληροφοριών καναλιών ελέγχου εκπομπής  

αποθηκεύεται η ταυτότητα του τρέχοντος καναλιού ελέγχου επικοινωνίας αλλά και 

των έξι γειτονικών καναλιών. Από το συνδυασμό των στοιχείων LAI Και BCCH 

μπορεί να εξαχθεί η τελευταία περιοχή στην οποία λειτουργούσε το κινητό. Τα 

δεδομένα αυτά παραμένουν στην SIM και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής 

και ανανεώνονται καθώς αυτή αλλάζει περιοχές. Συνεπώς εκτός από τη χώρα 

προέλευσης της κάρτας είναι δυνατή και η εύρεση της τοποθεσίας στην οποία 

χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά η κάρτα. 

• Αρχείο αποθήκευσης SMS. Οι σύγχρονες SIM διαθέτουν 35 θέσεις αποθήκευσης 

μηνυμάτων. Συνεπώς σε περίπτωση που ο κατασκευαστής του κινητού δεν έχει 

προεπιλέξει τη μνήμη του κινητού ως πρωτεύουσα μνήμη αποθήκευσης, μπορεί να 

βρεθούν γραπτά μηνύματα. Σαφώς όμως όταν συμπληρωθεί όλος ο διαθέσιμος 

χώρος αποθηκεύονται και στη μνήμη του κινητού. Όπως προαναφέρθηκε η απλή 

διαγραφή ενός SMS δεν οδηγεί σε άμεση διαγραφή του αλλά σε σήμανση της 

συγκεκριμένης περιοχής μνήμης ως ελεύθερης για περαιτέρω αποθήκευση. 

• Αρχείο AND (Abbreviated Dialing Numbers). Οι σύγχρονες SIM διαθέτουν 250 

θέσεις για το αρχείο όπου φυλάσσεται ο κατάλογος επαφών. Στην περίπτωση του 

καταλόγου επαφών κατά τη διαγραφή μιας επαφής ισχύει το γέμισμα της περιοχής 

με δυαδικά ‘1’, συνεπώς η ανάκτηση είναι και εδώ ανέφικτη. Το μόνο 

συμπέρασμα που μπορεί ένας πραγματογνώμονας να εξάγει είναι να επιβεβαιώσει 

την διαδικασία της διαγραφής, καθόσον οι θέσεις μνήμης στο αρχείο αυτό 

καταλαμβάνονται με τη σειρά και σε περίπτωση διαγραφής η θέση παραμένει 

κενή. 

 

3.3.2 Δεδομένα συσκευής 

     Ορισμένα δεδομένα όπως ο αριθμός IMEI, οι ρυθμίσεις ώρας, ήχων, έντασης, τα 

μηνύματα sms, το ημερολόγιο, οι αναπάντητες και απαντημένες κλήσεις, εκτελέσιμα 

αρχεία και εφαρμογές ή παιχνίδια και δεδομένα πολυμέσων όπως εικόνες, video, 

ηχογραφήσεις κ.α., αποθηκεύονται στη μνήμη του κινητού, εάν έχει οριστεί από τον 

κατασκευαστή του. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που πρόκειται για κινητό που έχει 
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δυνατότητα να συνδεθεί με το διαδίκτυο, αποθηκεύονται στοιχεία όπως ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις που επισκέφθηκε ο χρήστης, αγαπημένες ιστοσελίδες, ονόματα από wi-fi 

access spots κ.λπ. Στην συσκευή μπορούν επίσης να βρεθούν δεδομένα από 

παλαιότερες SIM που είχαν συνδεθεί στο κινητό ή να ανακτηθούν διαγραμμένα 

αρχεία. 

     Η εξέταση των δεδομένων μπορεί να γίνει από έναν πραγματογνώμονα με τη 

χρήση ειδικών εργαλείων λογισμικού που αποτυπώνουν την μνήμη του τηλεφώνου σε 

μορφή κλώνου. Η όλη διαδικασία από τεχνικής άποψης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, 

καθώς τα δεδομένα είναι αδόμητα και πρέπει να μεταφρασθούν στο συγκεκριμένο 

σύστημα αρχείων. Υπάρχουν διάφορα τέτοια διαθέσιμα εργαλεία, τα οποία μπορούν 

να εξάγουν δεδομένα ακόμη και αν το κινητό είναι σβηστό, κλειδωμένο, χαλασμένο 

κ.ο.κ. 

     Παρά τα πλεονεκτήματα της μεθόδου κλωνοποίησης υπάρχουν και ορισμένα 

μειονεκτήματα όπως ότι δεν υπάρχει τρόπος να ανιχνευθεί οποιαδήποτε τροποποίηση 

στη μνήμη, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι ορισμένα κινητά τηλέφωνα σβήνουν 

στοιχεία από τη μνήμη τους, εάν για οποιονδήποτε λόγο εισαχθεί μια διαφορετική 

SIM από την τελευταία που χρησιμοποιούσαν. (Curran, 2010) 

 

3.3.3 Εξωτερική ανάγνωση μνήμης 

     Σε περίπτωση που το κινητό είναι κατεστραμμένο και δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να γίνει εξωτερική 

ανάγνωση της μνήμης με ειδικό εξοπλισμό, αφού πρώτα γίνει αποκόλληση των 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων της, διαδικασία όμως που μπορεί να επιφέρει την 

καταστροφή του λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Από την άλλη η διαδικασία αυτή 

εγγυάται ότι δεν υπάρχει «μόλυνση» των δεδομένων, αφού το σύστημα παραμένει 

εκτός λειτουργίας. 

 

3.3.4 Εξωτερικές κάρτες μνήμης και υπολογιστές 

     Οι εξωτερικές κάρτες μνήμης παρέχουν επιπρόσθετο χώρο αποθήκευσης το οποίο 

είναι χρήσιμο αν σκεφτούμε τις απαιτήσεις των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων 

(δεδομένα μεγάλου όγκου από videos, φωτογραφίες, μουσική και άλλα είδη αρχείων). 

Επίσης οι κάρτες αυτές μπορεί να μεταφέρονται και στον υπολογιστή, ή αντίστοιχα ο 
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υπολογιστής μπορεί να συνδέεται με το κινητό. Συνεπώς η πιθανή διασύνδεση του 

υπολογιστή με το κινητό οδηγεί τον πραγματογνώμονα να επεκτείνει την έρευνα του 

στον σκληρό δίσκο και στην μνήμη του υπολογιστή όπου μπορεί να περιέχουν 

σημαντικά στοιχεία. 

 

3.4 Βασικές αρχές ψηφιακών πειστηρίων 

     Οι αναλυτές ψηφιακών πειστηρίων χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να 

εξάγουν τα δεδομένα από μία συσκευή, όπως είναι η φυσική (physical) και η λογική 

(logical) ανάλυση. Η ψηφιακή εγκληματολογία χρησιμοποιεί τις ίδιες μεθόδους με 

την βασική εγκληματολογική έρευνα. Υπάρχουν ορισμένες καλές πρακτικές που 

πρέπει να ακολουθηθούν. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει προκαθορισμένη 

μεθοδολογία αποκλειστικά για κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούνται οι πρακτικές των 

ψηφιακών πειστηρίων γενικά. Η διαδικασία της ερευνητικής διαδικασίας που 

συνήθως ακολουθείται είναι (Casey, 2010): 

• Συλλογή: Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πραγματοποιείται σε μία έρευνα. Ο 

κύριος σκοπός εδώ είναι να συλλεχθούν όλες οι πιθανές πηγές στοιχείων όπως, η 

συσκευή του κινητού, η κάρτα SIM και άλλες περιφερειακές συσκευές που 

υπάρχουν στο σημείο. 

• Εξακρίβωση: Επικεντρώνεται κυρίως στην αναγνώριση με επισημάνσεις των 

πιθανών πηγών ψηφιακών στοιχείων. 

• Απόκτηση στοιχείων: Αναφέρεται στην εξαγωγή των δεδομένων ή των πιθανών 

στοιχείων από διάφορες πηγές που έχουν συλλεχθεί. 

• Διατήρηση: Ένα από τα βασικότερα βήματα που πραγματοποιείται στην έρευνα 

είναι η διατήρηση των στοιχείων όπου με αυστηρά μέτρα πρέπει να διαφυλαχθεί η 

ακεραιότητα των στοιχείων. 

• Εξέταση και ανάλυση: Περιλαμβάνει την αναζήτηση, το φιλτράρισμα, την 

εξέταση και την εκτίμηση των στοιχείων. 

• Αναφορά: Όπως σε κάθε ψηφιακή έρευνα, η αναφορά είναι το τελικό βήμα που 

τεκμηριώνονται εγγράφως τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία. 

Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε ένα παράδειγμα της μεθοδολογίας που τηρείται στην 

ανάλυση των κινητών Android.  
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Εικόνα 3.1 Βασικές αρχές εξέτασης κινητού Android 

    

     Όπως παρατηρούμε και στην Εικόνα 3.1 από τις πρώτες δυσκολίες που συναντάμε 

στην εξέταση ενός κινητού τηλεφώνου είναι όταν το κινητό είναι κλειδωμένο. Τα 

σημερινά κινητά Android για λόγους ασφαλείας παρέχουν αρκετές επιλογές 

κλειδώματος της συσκευής. 
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                 (α)                                           (β)                                           (γ) 

Εικόνα 3.2 Επιλογές κλειδώματος κινητού Android 
(α) Κλείδωμα με μοτίβο, (β) Κλείδωμα με κωδικό PIN, (γ) Κλείδωμα με αλφαριθμητικό κωδικό 

     

    Ωστόσο οι ερευνητές που ασχολούνται με τα ψηφιακά πειστήρια έχουν αναπτύξει 

διάφορες τεχνικές για να ξεκλειδώνουν κινητά – στόχους, εκ των οποίων οι πιο 

διαδεδομένοι είναι η επίθεση του αποτυπώματος (Smudge Attack) και η ευπάθεια του 

πρότυπου κλειδώματος ( Pattern Lock Vulnerability).  

     Η πρώτη τεχνική βασίζεται στα αποτυπώματα που αφήνει ο κάτοχος του κινητού 

πάνω στην οθόνη και με ειδικό φωτισμό και κάμερες αποκαλύπτεται ο κωδικός του 

κλειδώματος με μοτίβο. (Aviv, 2011) 

 

 

Εικόνα 3.3 Ειδικός φωτισμός και κάμερες για την ανάλυση κινητού 
Πηγή: Smudge Attacks on Smartphone Touch Screens (Aviv, 2011) 
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  Εικόνα 3.4 Δείγμα κινητού μετά από φωτογράφηση 

Πηγή: Smudge Attacks on Smartphone Touch Screens (Aviv, 2011) 

 

     Η δεύτερη τεχνική αναφέρεται κυρίως στο ξεκλείδωμα της συσκευής που έχει 

ενεργοποιηθεί το κλείδωμα με PIN ή το αλφαριθμητικό κλείδωμα. Σε αυτήν την 

περίπτωση ειδικά προγράμματα όπως το Pattern Lock Crack δημιουργεί έναν φάκελο 

τύπου gesture.key και καταχωρεί ένα Hash του προτύπου. Έπειτα αφού αποκτηθούν 

δικαιώματα του διαχειριστή στην συσκευή, αφαιρείται και ξαναδημιουργείται το 

κλειδί σύμφωνα με το πρότυπο.  

        

 

     Η έρευνα των ψηφιακών πειστηρίων είναι μία περίπλοκη διαδικασία όπου κάθε 

βήμα της μεθοδολογίας είναι πολύ κρίσιμο στο να διαφυλαχθούν τα στοιχεία από τη 

συσκευή – στόχο είτε πρόκειται για υπολογιστή είτε πρόκειται για κινητό τηλέφωνο. 

Η μόνη διαφορά είναι ότι στον υπολογιστή υπάρχουν εξαρχής τα αφαιρούμενα μέσα 

και είναι αρκετά εύκολο να αφαιρέσει κανείς τα απαραίτητα μέρη που χρειάζονται 

για την έρευνα, σε σύγκριση με το κινητό τηλέφωνο λόγω της κατασκευής και της 

πολυπλοκότητας του υλικού να χωρέσει σε μία τόσο μικρή συσκευή. 
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4 Πρακτική εφαρμογή ψηφιακών πειστηρίων 

4.1 Μεθοδολογία 

     Αρχικά, σε μία εγκληματολογική εξέταση ενός Android κινητού, είναι πολύ 

σημαντικό να τηρούνται αυστηρά από τον ερευνητή οι κανόνες και οι διαδικασίες 

που πραγματοποιούνται για τον εντοπισμό σημαντικών στοιχείων. Στην περίπτωση 

των Android κινητών υπάρχουν τέσσερις τρόποι ώστε να ανιχνευθούν και να 

διασφαλιστούν τα δεδομένα. Αυτοί οι τρόποι είναι οι εξής (Hoog, 2011): 

• Ανάλυση εξωτερικής κάρτας SD (SD card analysis) 

• Λογική ανάλυση (logical analysis) 

• Τεχνική ανάλυση ( technical analysis) 

• Ανάλυση κυκλώματος του κινητού (chip analysis) 

     Όπως αναφέραμε και προηγουμένως απαραίτητη προϋπόθεση για να 

εφαρμόσουμε τους παραπάνω τρόπους είναι να ξεκλειδώσουμε το κινητό με επιτυχία, 

ώστε να μην έχουμε απώλεια σημαντικών δεδομένων. 

 
Εικόνα 4.1 Πυραμίδα ανάλυσης των προγραμμάτων ψηφιακών πειστηρίων 

Πηγή: Cell Phone and GPS Forensic Tool Classification System (Brothers, 2009) 

Ανάλυση εξωτερικής κάρτας SD 

     Η ανάλυση της εξωτερικής κάρτας SD είναι η πιο απλή μέθοδος για να 

αναλύσουμε τα δεδομένα που μπορούν να εξαχθούν από ένα κινητό. Σχεδόν κάθε 

κινητό Android  συνοδεύεται από μία εξωτερική κάρτα μνήμης. Για την ανάλυση της 

κάρτας SD αρκεί να δημιουργήσουμε ένα είδωλο χρησιμοποιώντας έναν write 

blocker, ώστε να πάρουμε με ασφάλεια τα δεδομένα που υπάρχουν μέσα σ’ αυτή. Η 
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SD κάρτα είναι διαμορφωμένη ως FAT32 που δεν την κάνει ασφαλή στην 

ακεραιότητα των δεδομένων, ωστόσο δεν είναι το μέσο που θα αποθηκευθούν 

σημαντικά ή ευαίσθητα δεδομένα. Η εξωτερική μνήμη χρησιμοποιείται συνήθως για 

να αποθηκεύει δεδομένα πολυμέσων (εικόνες, ήχοι, video), όμως μπορεί να 

περιλαμβάνει και backup του κινητού. 

Λογική ανάλυση   

Η λογική ανάλυση ενός κινητού Android πραγματοποιείται κυρίως με την βοήθεια 

εφαρμογών που εγκαθίστανται στο κινητό – στόχο και συλλέγουν αυτόματα τα 

δεδομένα. Στη συνέχεια αφού συλλέξουν με επιτυχία τα δεδομένα, οι εφαρμογές 

τερματίζονται και διαγράφονται. Σύμφωνα με τις βασικές αρχές των ψηφιακών 

πειστηρίων, το κινητό δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να γίνουν αλλαγές από τι 

στιγμή που συλλεχθεί για ανάλυση, ωστόσο οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται 

είναι σχεδιασμένες για αυτόν τον σκοπό, και οι αλλαγές που γίνονται είναι ελάχιστες. 

Στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά πως λειτουργούνε τέτοιου είδους εφαρμογές. 

Αυτές οι εφαρμογές συνήθως συλλέγουν πληροφορίες από τα κινητά μέσω σύνδεσης 

καλωδίου, όπου τέτοιες πληροφορίες είναι: 

• Βασικά στοιχεία της συσκευής 

• Κατάλογος επαφών με φωτογραφίες αυτών και τυχόν ομάδες χρηστών 

• Ημερολόγιο και σημειώσεις 

• Λίστα κλήσεων 

• Μηνύματα sms 

• Πολυμέσα (εικόνες, ήχοι, video) 

• Λίστα από εγκατεστημένες εφαρμογές 

• Πρωτόκολλα τηλεφώνου 

     Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης δίνουν μια πρώτη εικόνα της χρήσης που 

έγινε στο κινητό, όμως για παράδειγμα τα e-mail όπως και άλλα δεδομένα που 

αποθηκεύτηκαν από εξωτερικές εφαρμογές όπως facebook, twitter, viber, δεν 

μπορούν να διαβαστούν. Για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα 

απαιτείται μία λεπτομερής τεχνική ανάλυση. 

Τεχνική ανάλυση  

     Για πιο λεπτομερή εξέταση των κινητών Android η τεχνική ανάλυση είναι 

απαραίτητη. Σε αυτή το επίπεδο εξέτασης δημιουργείται ένα είδωλο της εσωτερικής 

μνήμης flash του κινητού. (Westman, 2009) Η δημιουργία όμως dd-ειδώλων της 
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μνήμης απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή, τα οποία εξαρχής ο ιδιοκτήτης του κινητού 

δεν είχε. Έτσι το κινητό πρέπει να τροποποιηθεί μέσω ειδικών μεθόδων. Ο ερευνητής 

αποκτά πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του κινητού χωρίς όμως να αλλοιωθούν 

σημαντικά δεδομένα, αφού τροποποιούνται μόνο οι φάκελοι του συστήματος.  

Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο εργαλείο που να προσφέρει αυτόματα 

δικαιώματα διαχειριστή στα κινητά Android. 

     Επομένως μετά από την επιτυχημένη απόκτηση δικαιωμάτων διαχειριστή (rooting) 

μέσω των γραμμών εντολών και των dd-ειδώλων, δημιουργούνται διαμοιρασμένα 

μέρη του κινητού. Ο στόχος όμως δεν είναι να δημιουργηθούν τα είδωλα του κινητού, 

αλλά να μπορούν να συλλεχθούν τα δεδομένα από αυτά. Όπως αναφέραμε και σε 

προηγούμενα κεφάλαια τα κινητά Android χρησιμοποιούν αρχεία συστήματος 

YAFFS2, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για μνήμη flash NAND. Τα αρχεία συστήματος 

YAFFS2 διακρίνονται για την χαμηλή κατανάλωση μνήμης, υψηλές ταχύτητες, καλή 

διόρθωση σφαλμάτων και είναι αρχεία συστήματος βασισμένα σε πρωτόκολλα  για 

χρήση σε κινητά τηλέφωνα. Εξαιτίας όμως της περιορισμένης χρήσης αυτών των 

αρχείων συστημάτων μόνο σε κινητά Android δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τα 

ήδη υπάρχοντα εργαλεία ψηφιακών πειστηρίων. (Berte, 2009) 

Ανάλυση κυκλώματος του κινητού 

     Η ανάλυση του κυκλώματος του κινητού είναι απαραίτητη στα κινητά με 

εγκατεστημένες μνήμες flash NAND, όμως είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, αφού 

οι επεξεργαστές του κινητού πρέπει να αφαιρεθούν τελείως από το κινητό και να 

πάνε για περαιτέρω ανάλυση σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Ωστόσο τα αποτελέσματα 

αυτής της ανάλυσης πρέπει να είναι πανομοιότυπα των αποτελεσμάτων της τεχνικής 

ανάλυσης. (Mylonas, 2011) 

 

4.2 Εργαλεία ψηφιακών πειστηρίων 

     Τα ψηφιακά πειστήρια σε κινητά τηλέφωνα είναι σχετικά ένας νέος τομέας στην 

ψηφιακή εγκληματολογία, και το λογισμικό και τα εργαλεία που απαιτούνται για την 

ανίχνευση στοιχείων είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Τα εργαλεία αυτά μπορεί να 

είναι εξειδικευμένες συσκευές ή υλικό βασιζόμενα στο πως μπορούν να ανιχνευθούν 

δεδομένα στις κινητές συσκευές. (Ayers, 2008) Υπάρχουν αρκετά εργαλεία  

διαθέσιμα στην αγορά σήμερα και όσο περνάει ο καιρός εμφανίζονται όλο και 
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περισσότερα με καινοτόμες ιδέες. Όμως για να τα προμηθευτεί κάποιος, ειδικά αυτά 

που βασίζονται στην τεχνική ανάλυση, απαιτούν πολλά λεφτά και εμπλέκονται και 

νομικά θέματα περί ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Όμως στην παρούσα διπλωματική 

εργασία θα ασχοληθούμε περισσότερο με την λογική ανάλυση των κινητών. Αυτά τα 

εργαλεία είναι: 

Paraben’s Device Seizure 

     Το εργαλείο Paraben έχει πολύ χαμηλές απαιτήσεις συστήματος, οπότε μπορεί να 

εκτελεστεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή, καινούργιο ή παλιό. Παρέχει συνεχής 

υποστήριξη και μπορεί να εξετάσει ακόμη και μη υποστηριζόμενα μοντέλα κινητών 

αρκεί να είναι γνωστός ο κατασκευαστής. Το Paraben μπορεί να αναζητήσει 

σημαντικά δεδομένα σε όλη τη μνήμη του κινητού. Ωστόσο επικεντρώνεται στο 

φυσικό επίπεδο παρά στο λογικό γιατί μπορεί να αποκτήσει περισσότερες 

πληροφορίες. (Mohtasebi, 2011)  

MOBILedit Forensic 

     Το εργαλείο MOBILedit Forensic επιτρέπει στους ερευνητές να αποκτήσουν 

πρόσβαση, αναζητήσουν για δεδομένα και να εξετάσουν το κινητό τηλέφωνο. 

Χρησιμοποιεί πολλαπλούς μηχανισμούς συνδεσιμότητας από οποιοδήποτε άλλο 

εργαλείο, ειδικά την ασύρματη σύνδεση του κινητού με το πρόγραμμα. Το 

πρόγραμμα είναι αρκετά αποτελεσματικό στο να εξάγει πληροφορίες του συστήματος 

όπως επαφές και λίστες μηνυμάτων. 

Oxygen Forensic  

     Το εργαλείο Oxygen Forensic είναι ένα από τα κορυφαία εργαλεία στον τομέα των 

ψηφιακών πειστηρίων με πολύ μεγάλο εύρος υποστηριζόμενων κινητών. Το Oxygen 

Forensic εξάγει τις περισσότερες πληροφορίες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

Παρέχει ένα πολύ καλό καθορισμένο σύστημα αναφοράς, ώστε ο ερευνητής να 

μπορεί να διαβάσει και να επαληθεύσει λεπτομερείς στοιχεία από τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν. 

AFlogical viaExtract 

     Το εργαλείο AFlogical της ViaForensic είναι ανοιχτού κώδικα με σκοπό να εξάγει 

δεδομένα από κινητά Android. Είναι ένα ελαφρύ πρόγραμμα που χρησιμοποιεί 

κυρίως γραμμές εντολών. Κάνει χρήση του ADB του Android για να επικοινωνήσει 

με τον υπολογιστή. 
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     Ο μεγάλος αριθμός των εργαλείων για ψηφιακά πειστήρια σε Android συσκευές 

αποτελούν ένα πρόβλημα εγκυρότητας για τους ερευνητές. Οι μηχανικοί λογισμικού  

δεν ακολουθούν κάποια κοινή μεθοδολογία ή κάποιο πρότυπο όταν σχεδιάζουν 

προγράμματα ψηφιακής εγκληματολογίας. Οι ερευνητές αντιθέτως απαιτούν από τα 

προγράμματα να εξάγουν τα δεδομένα όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να 

αναλυθούν, με αποτέλεσμα να αναζητούν απλά αλλά αποτελεσματικά εργαλεία. 

(Maynard, 2011) 

     Είναι πολύ σημαντικό ένας μεγάλος αριθμός από δεδομένα να απαιτείται για να 

αναλυθούν από τα παραπάνω εργαλεία. Αυτά που θα εξαχθούν πρέπει να 

απεικονιστούν προκειμένου να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των εργαλείων. Αυτό 

είναι σημαντικό, καθώς πολλά δεδομένα που εξάγονται είναι τύπου raw, και δεν 

έχουν καμία σημασία, ειδικά όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος, με αποτέλεσμα οι 

ερευνητές να προτιμούν εργαλεία που παρέχουν αποτελεσματικό σύστημα αναφορών. 

Τα δεδομένα από τα κινητά Android αποτελούν πληροφορίες όπως αρχεία κλήσεων, 

μηνύματα, δεδομένα GPS, ιστορικό internet κ.α. όπως αναφέραμε και σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Οι ερευνητές ψάχνουν για τη μέγιστη διαθέσιμη πληροφορία 

από τη συσκευή συμπεριλαμβανομένου την πρόσφατη μνήμη, διαγραμμένα αρχεία, 

εικόνες κ.τ.λ. Δεδομένου όμως του μεγάλου εύρους κινητών Android, τα εργαλεία 

ψηφιακών πειστηρίων εξάγουν τα δεδομένα αυτά με διαφορετικό τρόπο. (Lessard, 

2010) 

     Υπάρχουν πολλοί ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με τον κλάδο των πειστηρίων 

σε κινητά τηλέφωνα και ορισμένοι έχουν περιγράψει μεθοδολογίες που μπορούν να 

ακολουθηθούν σ’ αυτή τη διαδικασία. Όμως μια κοινώς αναγνωρισμένη μέθοδος 

συγκεκριμένα για κινητά Android δεν έχει δημιουργηθεί.   

 

4.3 Σχεδιασμός της έρευνας  

     Όπως αναφέραμε και προηγουμένως τα εργαλεία ψηφιακών πειστηρίων 

χρειάζονται έναν επαρκή αριθμό δεδομένων που πρέπει να συλλέξουν. Για να 

επιτευχθεί κάτι τέτοιο με δομημένο τρόπο, θα διαχωρίσουμε την έρευνα σε 4 φάσεις. 

Η πρώτη φάση είναι να ελέγξουμε την κατάσταση του Android κινητού. Τα κινητά 

Android υποστηρίζουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας τόσο στον πυρήνα του όσο και 

στις εφαρμογές. Παρόλο που αυτό αποτελεί εμπόδιο για τον ερευνητή, υπάρχουν 

πολλοί τρόπου που τα δεδομένα καταχωρούνται και μπορούν να εξαχθούν. Εκτός 
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όμως από την ασφάλεια που έχουν τα Android, καταχωρούν πολλές πληροφορίες που 

σχετίζονται με το σύστημα, τους χρήστες, εφαρμογές, πολυμέσα κ.α. σε διάφορα 

μέρη του κινητού, όπως την εσωτερική μνήμη, την εξωτερική μνήμη, και τη βάση 

δεδομένων. Ωστόσο όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα δεδομένα 

αυτά είναι ευαίσθητα στο να τροποποιηθούν, ειδικά αυτά τις εσωτερικής μνήμης και 

η όποια διαδικασία για την ανίχνευση τους πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.  

     Η δεύτερη φάση της έρευνας αναφέρεται στα εργαλεία των ψηφιακών πειστηρίων. 

Τα εργαλεία που επιλέχθηκαν για την παρούσα εργασία αποτελούν τα κορυφαία που 

είναι διαθέσιμα στην αγορά. Καθώς τα περισσότερα εργαλεία είναι πολύ ακριβά, για 

την συγκεκριμένη εργασία ορισμένα προγράμματα είναι στην δωρεάν έκδοσή τους με 

κάποιες δυνατότητες να μην είναι διαθέσιμες. Επιλέχθηκε το ίδιο κινητό και για τα 

τέσσερα εργαλεία, ώστε να δούμε τις δυνατότητες του καθενός στον ίδιο κινητό – 

στόχο.  

     Η επόμενη φάση βασίζεται κυρίως στην σύγκριση των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη φάση. Ορισμένα από τα εργαλεία έχουν 

εντοπίσει και δεδομένα από την εξωτερική μνήμη SD και κάποια δεν ελέγχουν 

καθόλου την εξωτερική μνήμη. Ούτως η άλλως η ανάλυση τέτοιων καρτών δεν 

απασχολούν τους ερευνητές καθώς αυτές οι κάρτες είναι της μορφής FAT ή FAT32 

όπου οι τεχνικές ανάλυσης τους είναι όπως και αυτές των υπολογιστών. Για να 

ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα των εργαλείων γίνεται αρχικά μία χειροκίνητη 

ανάλυση του κινητού ώστε να υπάρχει ένα κοινό κριτήριο και μέτρο σύγκρισης για τα 

προγράμματα. 

     Τέλος η τέταρτη φάση παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα 

εργαλεία ψηφιακών πειστηρίων μέσω γραφικών απεικονίσεων. Κάθε εργαλείο 

χρησιμοποιεί διαφορετική μεθοδολογία ώστε να εξάγει τα δεδομένα. Έτσι μέσω των 

γραφημάτων είναι ο καλύτερος τρόπος να συγκρίνει κανείς τα συγκεκριμένα 

εργαλεία, αφού τα δεδομένα που υπάρχουν στα κινητά Android είναι πάρα πολλά και 

θα απαιτούνταν πολύς χρόνος για την ανάλυση τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Στην Εικόνα 4.2 φαίνονται τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απασχολούν τους 

ερευνητές κατά την ανάλυση και τη συλλογή των δεδομένων από τα Android κινητά.  
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Εικόνα 4.2 Ερωτήματα ερευνητών στα ψηφιακά πειστήρια 
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5 Εφαρμογή εργαλείων 

     Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η πρακτική εφαρμογή των προγραμμάτων για τα 

ψηφιακά πειστήρια. Τέσσερα διαφορετικά προγράμματα έχουν χρησιμοποιηθεί στο 

ίδιο κινητό Android. Πριν την εφαρμογή των προγραμμάτων έχουν υπολογιστεί τα 

διαθέσιμα δεδομένα του κινητού ώστε να συγκριθούν με τα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν από το καθένα. Επίσης έχει γίνει και μία χειροκίνητη ανάλυση του 

κινητού που αφορά κυρίως στην εξωτερική μνήμη του κινητού. Το κινητό τηλέφωνο 

που έχει επιλεγεί για εξέταση είναι το Samsung Galaxy S III mini. Ο λόγος που 

επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κινητό είναι ότι υποστηρίζεται από όλα τα 

προγράμματα. Το κινητό έχει συνδεθεί με τον υπολογιστή μέσω του ADB (Android 

Device Bridge) για να γίνει η ανάλυση και η εξαγωγή των δεδομένων. 

 
Εικόνα 5.1 Samsung Galaxy S III mini 

Μοντέλο Galaxy S III mini 

Κατασκευαστής Samsung 

Κωδικός Μοντέλου GT-i8190 

Λειτουργικό σύστημα Android 

Έκδοση 4.1.2 

Επεξεργαστής 1GHz Dual Core 
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Πίνακας 5.1 Χαρακτηριστικά του Samsung Galaxy S III mini 

     Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα προγράμματα που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία είναι: 

• Paraben’s Device Seizure 

• MOBILedit Forensic 

• Oxygen Forensic  

• AFlogical viaExtract 

     Μαζί με αυτά τα προγράμματα έχει γίνει και χειροκίνητος έλεγχος του κινητού με 

τα προγράμματα FTK Imager και Winhex για ανάλυση της εξωτερικής μνήμης SD. 

Τα παραπάνω προγράμματα είναι ανοιχτού κώδικα και διαθέσιμα δωρεάν στην αγορά 

σε αντίθεση με παρόμοια τους που λόγω του υψηλού κόστους δεν χρησιμοποιήθηκαν 

στην εργασία. Καθώς υπάρχουν πολλά δεδομένα που μπορούν να ανιχνευθούν στα 

κινητά Android, για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τα προγράμματα, θα δώσουμε 

έμφαση στα δεδομένα που είναι κοινά και στα τέσσερα εργαλεία. Αυτά τα δεδομένα 

είναι: 

• Πληροφορίες συστήματος 

• Κατάλογος επαφών 

• Λίστα κλήσεων (εισερχόμενες, εξερχόμενες, αναπάντητες) 

• SMS/MMS 

• Εικόνες 

• Ήχοι 

• Videos  

• Ημερολόγιο 

• Αρχεία (PDFs, Word, Excel, PowerPoint, αρχεία συστήματος) 

• Εφαρμογές 

• Σελιδοδείκτες περιηγητή 

 

     Για να μπορούμε να συγκρίνουμε την αποδοτικότητα των προγραμμάτων, έχουν 

υπολογιστεί τα δεδομένα του κινητού με χειροκίνητο τρόπο ώστε να υπάρχει ένα 

κοινό μέτρο σύγκρισης. Κατά την χειροκίνητη αναζήτηση έχουν μετρηθεί τα 

παρακάτω δεδομένα: 
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Πληροφορίες 
συστήματος Επαφές Κλήσεις SMS Εικόνες 

 140 499 615 80 

 

Ήχοι Videos Ημερολόγιο Εφαρμογές Αρχεία Σελιδοδείκτες 

115 1 0 46 0 0 

Πίνακας 5.2 Δεδομένα που εντοπίστηκαν στο κινητό με χειροκίνητη αναζήτηση 

 

5.1 Περιβάλλον εργασίας 

     Επειδή τα εργαλεία ψηφιακών πειστηρίων χρησιμοποιούν πολλούς πόρους του 

συστήματος, έχει χρησιμοποιηθεί ένας σύγχρονος υπολογιστής με  επεξεργαστή Intel 

i5, Windows 7 Professional, 4GB Μνήμη RAM και σκληρό δίσκο 500GB. Στον 

συγκεκριμένο υπολογιστή έχει εγκατασταθεί και το Android SDK με την τελευταία 

έκδοση της Java (version 7, update 51). Επίσης μέσω του Android SDK έχει 

εγκατασταθεί και το Android ADB, ένα ισχυρό εργαλείο για να εξάγει δεδομένα αλλά 

και να δίνει δικαιώματα διαχειριστή στον ερευνητή του τηλεφώνου. Όλα τα εργαλεία 

ψηφιακών εργαλείων έχουν εγκατασταθεί στον συγκεκριμένο υπολογιστή. 

 

5.2 Εκτέλεση προγραμμάτων ψηφιακών πειστηρίων 

5.2.1 Προετοιμασία 

     Βασική προϋπόθεση για την ανάλυση του κινητού είναι το γεγονός ότι η συσκευή 

δεν είναι κλειδωμένη. Μία μικρή προσέγγιση στο πως μπορούν να ξεκλειδώσουν έχει 

γίνει στο προηγούμενο κεφάλαιο. Παρόλα αυτά, για να έχουμε απεριόριστη 

πρόσβαση στο κινητό, απαιτείται να ενεργοποιήσουμε την επιλογή «Εντοπισμός 

σφαλμάτων USB» (Ρυθμίσεις – Επιλογές προγραμματιστή). Για να συνδέσουμε το 

κινητό στον υπολογιστή χρειαζόμαστε ένα καλώδιο micro-USB. Μετά από αυτές τις 

ενέργειες, το κινητό μπορεί να εντοπιστεί από τον υπολογιστή και να ξεκινήσει η 

ανάλυσή του.  
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5.2.2 Ανάλυση εξωτερικής κάρτας SD 

     Από τα πρώτα στάδια της ανάλυσης, ελέγχουμε αν το κινητό έχει εξωτερική 

μνήμη SD. Από τη στιγμή που είναι διαθέσιμη πρέπει να δημιουργηθεί ένα είδωλο 

της κάρτας. Για να δημιουργήσουμε το είδωλο της κάρτας έχουμε χρησιμοποιήσει το 

εργαλείο FTK Imager. Έτσι αντίγραφα bit-by-bit του ειδώλου έχουν καταχωρηθεί 

στον σκληρό δίσκο ως DD αρχείο και με τη χρήση του προγράμματος Winhex 

μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα της κάρτας. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, 

το FTK Imager δημιουργεί μία αναφορά που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες της 

ανάλυσης και πλέον μπορούμε να αφαιρέσουμε την εξωτερική κάρτα του κινητού με 

ασφάλεια. 

 
Εικόνα 5.2 Ανάλυση εξωτερικής μνήμης SD με το FTK Imager 
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Εικόνα 5.3 Αναφορά ανάλυσης από το FTK Imager 

 

5.2.3 Λογική ανάλυση   

     Η λογική ανάλυση του κινητού Android είναι το βασικότερο στάδιο για την 

εξαγωγή ψηφιακών πειστηρίων από το κινητό τηλέφωνο. Η εφαρμογή των 

προγραμμάτων έγινε την ίδια μέρα, ώστε να μην έχουμε κάποια αλλαγή στο σύστημα 

και στα δεδομένα. Καθένα από τα εργαλεία χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές για 

να εξάγει τα δεδομένα. 

Paraben’s Device Seizure 

     Το Paraben Devise Seizure διανέμεται δωρεάν στο διαδίκτυο μόνο στην demo 

έκδοση του και απαιτείται δημιουργία λογαριασμού και κλειδί ενεργοποίησης ώστε 

να είναι διαθέσιμο. 
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Εικόνα 5.4 Γραφικό περιβάλλον Paraben’s Device Seizure 

     Δυστυχώς η δωρεάν έκδοση του προγράμματος δεν παρέχει σχεδόν καμία 

δυνατότητα. με αποτέλεσμα τα μοναδικά δεδομένα που μπόρεσε να ανιχνεύσει είναι 

ο κατάλογος επαφών και ορισμένες κλήσεις. Ως προς το χρόνο της εκτέλεσης του, 

διήρκησε περίπου 2 λεπτά με αρκετές επανεκκινήσεις της συσκευής. 

 
Εικόνα 5.5 Αποτελέσματα από το πρόγραμμα Paraben’s Device Seizure 
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MOBILedit Forensic 

     Η lite έκδοση του προγράμματος έχει κατέβει δωρεάν από το διαδίκτυο και δεν 

απαιτείται κάποιος κωδικός ενεργοποίησης. Για την ανάλυση της συσκευής θα πρέπει 

να ενεργοποιηθεί ο εντοπισμός σφαλμάτων USB στο Android κινητό. Ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα του Mobiledit Forensic είναι ότι η σύνδεση του κινητού με το 

πρόγραμμα μπορεί να γίνει και ασύρματα, εκτός από την επιλογή με καλώδιο. Το 

πρόγραμμα εγκαθιστά μία εφαρμογή στο κινητό ώστε να εξάγει τα δεδομένα. 

 
Εικόνα 5.6 Γραφικό περιβάλλον MOBILedit Forensic 

      Επίσης σημαντικό πλεονέκτημα του Mobiledit σε σύγκριση με τα άλλα 

προγράμματα είναι ο χρόνος της ανάλυσης όπου δεν υπερβαίνει το ένα λεπτό. 
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Εικόνα 5.7 Αποτελέσματα από το πρόγραμμα MOBILedit Forensic 

Oxygen Forensic  

     Το εργαλείο Oxygen Forensic έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή με κλειδί 

ενεργοποίησης που μας παρέχει η εταιρία. Η έκδοση που διαθέτει δωρεάν η εταιρία 

είναι η βασική με αρκετούς περιορισμούς, περισσότερο σε χρονοδιαγράμματα και 

στις εφαρμογές του κινητού. Όπως και στο Mobiledit Forensic το πρόγραμμα για να 

εντοπίσει και να αναλύσει το κινητό απαιτεί να έχει ενεργοποιηθεί ο εντοπισμός 

σφαλμάτων μέσω USB στην συσκευή. 
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Εικόνα 5.8 Γραφικό περιβάλλον Oxygen Forensic Suite 2014 

     Το πρόγραμμα εγκαθιστά αυτόματα μία εφαρμογή στο κινητό ώστε να μπορεί να 

αναλύσει το κινητό και να εξάγει τα δεδομένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη η 

διαδικασία διήρκησε περίπου 1,5 ώρα.    

 
Εικόνα 5.9 Αποτελέσματα από το πρόγραμμα Oxygen Forensic Suite 2014 

 
49 



AFlogical viaExtract 

     Το AFLogical viaExtract είναι το τελευταίο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα εργασία. Διανέμεται δωρεάν στο διαδίκτυο και απαιτείται εγγραφή στο 

site της εταιρίας ώστε να εκδοθεί το κλειδί ενεργοποίησης. Το πρόγραμμα λειτουργεί 

μόνο σε εικονικό περιβάλλον, οπότε χρησιμοποιήθηκε και το πρόγραμμα VMware. 

 
Εικόνα 5.10 Γραφικό περιβάλλον AFLogical viaExtract 

     Η ανάλυση του κινητού δεν υπερβαίνει τα δύο λεπτά, ενώ στο τέλος δημιουργείται 

και αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα εξάγονται είτε από το 

κινητό, καθώς το πρόγραμμα εγκαθιστά μία εφαρμογή στη συσκευή και στο τέλος 

δημιουργεί αρχεία .CSV στον ειδικό φάκελο “forensics”, είτε από την εικονική 

μηχανή  όπου η γραφική απεικόνιση βοηθάει τον ερευνητή στον καλύτερο έλεγχο 

των στοιχείων. 
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Εικόνα 5.11 Αποτελέσματα από το πρόγραμμα AFLogical viaExtract  

 

5.2.4 Τεχνική ανάλυση  

     Η τεχνική ανάλυση ενός κινητού, όπως αναφέραμε και προηγουμένως έχει σαν 

στόχο να δημιουργήσει memory dumps της εσωτερικής μνήμης και στη συνέχεια να 

τα αξιοποιήσει. Ωστόσο για να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία του κινητού Android 

απαιτείται να έχουμε δικαιώματα διαχειριστή. Η διαδικασία που πραγματοποιείται 

στην παρούσα εργασία δεν είναι αποδεκτή από πλευράς της ψηφιακής 

εγκληματολογίας, επειδή παρεμβαίνουμε στο κινητό με υψηλούς κινδύνους. Η 

ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω αφορούν μόνο στις δυνατότητες που 

υπάρχουν στα ψηφιακά πειστήρια που δεν καλύπτουν τα δωρεάν εργαλεία.  

Δικαιώματα διαχειριστή στα Android 

     Η διαδικασία για να αποκτήσουμε πλήρη πρόσβαση στο κινητό Android είναι 

γνωστή και ως rooting. Στην περίπτωσή μας έχει χρησιμοποιηθεί το εργαλείο Odin.  

Το συγκεκριμένο εργαλείο εγκαθιστά στο κινητό ένα πρόγραμμα ώστε να αντιγράψει 

ένα είδωλο επαναφοράς (recovery image) και με τη βοήθεια του έχουμε πρόσβαση 

στην εσωτερική μνήμη του κινητού. Ωστόσο, ακόμη και με την εκτέλεση του 

συγκεκριμένου προγράμματος, η μνήμη παραμένει προστατευμένη για τυχόν 

εγγραφές. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με το εργαλείο Unrevoked forever 

όπου αλλάζει την τιμή στην προστασία της μνήμης σε “S-Off”. Μετά από τις 

παραπάνω ενέργειες καταφέρνουμε να έχουμε πλήρη πρόσβαση στο κινητό 
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τηλέφωνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή γίνει έπειτα στο κινητό είναι 

αρκετά δύσκολο να αναιρεθεί.  

Δημιουργία ειδώλων του συστήματος 

     Τα αρχεία συστήματος του κινητού Android μπορούν να εντοπιστούν όπως και 

στα Linux στο φάκελο /dev. Η δομή των αρχείων φαίνεται στην Εικόνα 5.12, όπου οι 

υποφάκελοι που μας ενδιαφέρουν για ανάλυση είναι οι /dev και /data. 

 
Εικόνα 5.12 Αρχεία συστήματος Android 

     Τα διάφορα διαμερίσματα του συστήματος που μας ενδιαφέρουν είναι 

καταχωρημένα στους παρακάνω φακέλους: 

mtd0 misc 

mtd1 recovery 

mtd2 boot 

mtd3 system 

mtd4 cache 

mtd5 userdata 

     Για να δημιουργήσουμε είδωλα αυτών των διαμερισμάτων χρησιμοποιούμε το 

ADB shell που παρέχεται με το Android SDK. Στο συγκεκριμένο shell μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε εντολές dd.  
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dd if=/dev/mtd/mtd0 of /extSdCard/mtd0.dd bs=4096 

     Η παραπάνω εντολή επιτρέπει την αντιγραφή bit-by-bit του mtd0 στην κάρτα SD. 

Η εικόνα 5.13 δείχνει τη δημιουργία του ειδώλου με το ADB shell. 

 
Εικόνα 5.13 Δημιουργία ειδώλων της εσωτερικής μνήμης 

     Το πρόβλημα όμως παρουσιάζεται στα αρχεία του Android τύπου YAFFS2, όπου 

κανένα εργαλείο ψηφιακών πειστηρίων δεν το υποστηρίζει. Τα περισσότερα 

προγράμματα τα αναγνωρίζουν ως μη καταχωρημένος χώρος. 

      Αν τα είδωλα που δημιουργήθηκαν προηγουμένως, διαβαστούν με εργαλεία 

ανάγνωσης Hex, τότε αρκετά αρχεία με εικόνες και βάσεις δεδομένων μπορούν να 

βρεθούν. Τα περισσότερα δεδομένα του χρήστη συνήθως καταχωρούνται στην βάση 

δεδομένων SQLite.  

Χρήση των αρχείων ανάκτησης 

     Ακόμη ένας τρόπος για να αποκτήσουμε πρόσβαση στα είδωλα των 

διαμερισμάτων του συστήματος είναι η χρήση των αρχείων ανάκτησης που 

χρησιμοποιούνται για την επαναφορά του συστήματος. Κατά τη διαδικασία του 

rooting δημιουργείται ένα νέο σημείο επαναφοράς. Αυτό το σημείο είναι προσβάσιμο 

κατά τη διάρκεια εκκίνησης του κινητού και προσφέρει την δυνατότητα να εισάγουμε 
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ένα διαφορετικό είδωλο λειτουργικού συστήματος, όπως επίσης και να 

δημιουργήσουμε αντίγραφα επαναφοράς από όλα τα διαμερίσματα του συστήματος 

στην εξωτερική μνήμη SD. Τα είδωλα που δημιουργούνται, *.img και *.dd μπορούν 

να αναλυθούν με εργαλεία ψηφιακών πειστηρίων. 

Ανάλυση βάσης δεδομένων 

     Οι βάσεις δεδομένων του κινητού Android αποθηκεύονται στον φάκελο του 

συστήματος /data/data/<packageName>/database. Στον συγκεκριμένο φάκελο 

καταμετρήθηκαν 661 βάσεις δεδομένων. Αυτές οι βάσεις μπορούν να αναλυθούν με 

ειδικά προγράμματα όπως το SQLite Database Browser 2.0. 

     Στην παρούσα εργασία δεν έγινε κάποια ανάλυση των βάσεων αλλά σύμφωνα με 

τον Stefan Sack ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρακάτω βάσεις από σκοπιάς των 

ψηφιακών πειστηρίων (Sack, 2012): 

• /com.android.browser/browser.db: Περιλαμβάνει σελιδοδείκτες από το διαδίκτυο 

• /com.android.browser/webview.db: Εδώ καταχωρούνται όλες οι ιστοσελίδες που 

απαιτούν είσοδο με nickname και password 

• /com.android.providers.downloads/downloads.db: Περιλαμβάνει πληροφορίες 

από τις λήψεις που έχουν γίνει από το διαδίκτυο. 

• /com.htc.android.mail/: Καταχωρεί όλους τους λογαριασμούς αλληλογραφίας που 

έχουν συνδεθεί στο κινητό Android 
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6. Αποτελέσματα εφαρμογών 

6.1 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

     Κατά τη φάση της εφαρμογής των εργαλείων για ψηφιακά πειστήρια, κάθε 

πρόγραμμα είχε ως μέτρο σύγκρισης τα δεδομένα που ανιχνεύθηκαν με χειροκίνητο 

τρόπο. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε γραφικά τα δεδομένα που ανιχνεύτηκαν από 

το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά σε σύγκριση με τα αρχικά δεδομένα, και τέλος θα 

σχολιάσουμε την αποτελεσματικότητα των εργαλείων συνολικά, ώστε να 

εντοπίσουμε την καλύτερη μέθοδο για την ανίχνευση των πειστηρίων. Πριν δούμε 

αναλυτικά τα αποτελέσματα των προγραμμάτων, ας θυμηθούμε τα δεδομένα που 

εξάγαμε χειροκίνητα από το κινητό 

Πληροφορίες 
συστήματος Επαφές Κλήσεις SMS Εικόνες 

 140 499 615 80 

 

Ήχοι Videos Ημερολόγιο Εφαρμογές Αρχεία Σελιδοδείκτες 

115 1 0 46 0 0 

Πίνακας 5.2 Δεδομένα που εντοπίστηκαν στο κινητό με χειροκίνητη αναζήτηση 

 

Paraben’s Device Seizure 

Τα αποτελέσματα του Paraben’s Device Seizure φαίνονται παρακάτω: 

Πληροφορίες 
συστήματος Επαφές Κλήσεις SMS Εικόνες 

 194 267   

 

Ήχοι Videos Ημερολόγιο Εφαρμογές Αρχεία Σελιδοδείκτες 

      

Πίνακας 6.1 Δεδομένα που εντοπίστηκαν στο κινητό με το Paraben’s Device Seizure 
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     Δυστυχώς τα πρώτα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά καθώς το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάφερε να εξάγει πληροφορίες μόνο από τις επαφές και 

το αρχείο κλήσεων. 

 
Εικόνα 6.1 Συγκριτική γραφική απεικόνιση μεταξύ των υπαρχόντων δεδομένων και των δεδομένων 

που ανίχνευσε το Paraben’s Device Seizure 

     Σύμφωνα με το διάγραμμα, εντύπωση προκαλεί ότι το Paraben’s Devise Seizure 

όχι μόνο δεν κατάφερε να εξάγει δεδομένα από το κινητό, αλλά να έχει και μεγάλη 

απόκλιση από τα υπάρχοντα δεδομένα. Οι επαφές είναι περισσότερες για το λόγο ότι 

καταμετρήθηκαν και οι κατάλογοι από εφαρμογές του κινητού (viber, whatsapp), 

όμως εντύπωση προκαλεί ότι δεν βρέθηκαν όλες οι κλήσεις του κινητού. 

 

MOBILedit Forensic 

Τα αποτελέσματα του MOBILedit Forensic φαίνονται παρακάτω: 

Πληροφορίες 
συστήματος Επαφές Κλήσεις SMS Εικόνες 

 194 492 320 80 

 

Ήχοι Videos Ημερολόγιο Εφαρμογές Αρχεία Σελιδοδείκτες 

210 1 0 46 0 0 

Πίνακας 6.2 Δεδομένα που εντοπίστηκαν στο κινητό με το MOBILedit Forensic 
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     Σε σύγκριση με τα υπάρχοντα δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν 

μεγάλες αποκλίσεις, με εξαίρεση τα μηνύματα του κινητού. Σχεδόν σε όλες τις 

κατηγορίες το MOBILedit Forensic κατάφερε να εξάγει όλα τα δεδομένα, ενώ όπως 

και στην προηγούμενη περίπτωση οι επαφές είναι περισσότερες λόγω των εφαρμογών 

viber και whatsupp. Οι ήχοι τυχαίνει να είναι περισσότεροι των πραγματικών διότι το 

πρόγραμμα κατάφερε να εντοπίσει ήχους συστήματος, όπως ringtones, ξυπνητήρια, 

ήχοι εφαρμογών κ.α. 

 

Εικόνα 6.2 Συγκριτική γραφική απεικόνιση μεταξύ των υπαρχόντων δεδομένων και των δεδομένων 

που ανίχνευσε το MOBILedit Forensic 

 

Oxygen Forensic 

Τα αποτελέσματα του Oxygen Forensic φαίνονται παρακάτω: 

Πληροφορίες 
συστήματος Επαφές Κλήσεις SMS Εικόνες 

 140 499 615 2490 

 

Ήχοι Videos Ημερολόγιο Εφαρμογές Αρχεία Σελιδοδείκτες 

219 1 14 46 0 0 

Πίνακας 6.3 Δεδομένα που εντοπίστηκαν στο κινητό με το Oxygen Forensic 
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     Όπως και στο MOBILedit Forensic το Oxygen Forensic κατάφερε να εξάγει με 

μεγάλη επιτυχία όλα τα δεδομένα του κινητού. Όπως βλέπουμε και στο παρακάτω 

γράφημα στις περισσότερες κατηγορίες έχουμε ακρίβεια 100%. Οι επαφές και σε 

αυτό το πρόγραμμα είναι περισσότερες λόγω των επαφών που αναφέραμε και 

προηγουμένως. Εντύπωση όμως προκαλεί στη συγκεκριμένη περίπτωση η μεγάλη 

διαφορά που υπάρχει στις φωτογραφίες που ανιχνεύθηκαν. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι το Oxygen Forensic αναγνώρισε ως φωτογραφίες όλα τα thumbnails του 

κινητού. 

 
Εικόνα 6.3 Συγκριτική γραφική απεικόνιση μεταξύ των υπαρχόντων δεδομένων και των δεδομένων 

που ανίχνευσε το Oxygen Forensic 

 

AFlogical viaExtract 

Τα αποτελέσματα του AFlogical viaExtract φαίνονται παρακάτω: 

Πληροφορίες 
συστήματος Επαφές Κλήσεις SMS Εικόνες 

 140 500 320 10 

 

Ήχοι Videos Ημερολόγιο Εφαρμογές Αρχεία Σελιδοδείκτες 

104 1 0 228 0 6 

Πίνακας 6.4 Δεδομένα που εντοπίστηκαν στο κινητό με το AFLogical viaExtract 
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     Όπως και στα δύο προηγούμενα προγράμματα, το AFlogical viaExtract 

αναγνώρισε με επιτυχία στις περισσότερες κατηγορίες τα δεδομένα του κινητού. Το 

μοναδικό μειονέκτημα της εφαρμογής είναι ότι δεν κατάφερε να εξάγει όλα τα 

μηνύματα, όπως και τις φωτογραφίες του κινητού. Φαίνεται ότι το AFlogical 

viaExtract έχει κάνει αναζήτηση για φωτογραφίες μόνο στην μνήμη του κινητού, 

χωρίς όμως να υπολογίζει τα thumbnails. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό 

πρόγραμμα που αναγνώρισε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες, ακόμη και 

αυτές που προϋπήρχαν από τον κατασκευαστή, όπως επίσης ότι εντόπισε και τους 

αποθηκευμένους σελιδοδείκτες. 

 
Εικόνα 6.4 Συγκριτική γραφική απεικόνιση μεταξύ των υπαρχόντων δεδομένων και των δεδομένων 

που ανίχνευσε το AFLogical viaExtract 

 

Χειροκίνητη ανάλυση μέσω FTK Imager 

Τα αποτελέσματα του Paraben’s Device Seizure φαίνονται παρακάτω: 

Πληροφορίες 
συστήματος Επαφές Κλήσεις SMS Εικόνες 

    50 

 

Ήχοι Videos Ημερολόγιο Εφαρμογές Αρχεία Σελιδοδείκτες 

109      

Πίνακας 6.5 Δεδομένα που εντοπίστηκαν στην κάρτα SD του κινητού μέσω του FTK Imager 
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Τέλος, εξετάζοντας μόνο την εξωτερική κάρτα SD μέσω του FTK Imager εντοπίσαμε 

όπως ήταν αναμενόμενο τα πολυμέσα του κινητού. Σαφώς και είναι λιγότερα από τα 

υπάρχοντα δεδομένα γιατί κάποιες φωτογραφίες και ήχοι ήταν αποθηκευμένοι στη 

συσκευή. 

 
Εικόνα 6.5 Συγκριτική γραφική απεικόνιση μεταξύ των υπαρχόντων δεδομένων και των δεδομένων 

που ανίχνευσε το FTK Imager 

 

6.2 Σύγκριση προγραμμάτων ψηφιακών πειστηρίων 

     Τα εργαλεία ψηφιακών πειστηρίων που χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία 

κατάφεραν να εξάγουν αρκετά δεδομένα, το καθένα με διαφορετικά κριτήρια και 

διαφορετική μεθοδολογία. Σε αυτήν την παράγραφο θα παρουσιάσουμε γραφικά την 

αποτελεσματικότητα τον προγραμμάτων αυτών σε σχέση με τα δεδομένα που ήδη 

είχαμε καταμετρήσει με χειροκίνητο τρόπο. Η γραφική σύγκριση των αποτελεσμάτων 

είναι ποσοστιαία και αφορά το κάθε ένα πρόγραμμα ξεχωριστά. Σε αυτό το σημείο 

δεν θα γίνει ανάλυση των αποτελεσμάτων με τον χειροκίνητο τρόπο (AFLogical) 

γιατί η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά μόνο την εξωτερική μνήμη του κινητού 

Android. Επίσης αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα προγράμματα που έχουν εξάγει 

δεδομένα περισσότερα από τα ήδη υπάρχοντα έχουν ποσοστό 100% αφού όχι μόνο 

κατάφεραν να τα εντοπίσουν αλλά να ανακαλύψουν και άλλα. 
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     Εξαρχής μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το Paraben’s Device Seizure δεν 

προτείνεται για την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων αφού τα μοναδικά δεδομένα που 

κατάφερε να εξάγει είναι οι επαφές και οι κλήσεις, και όχι σε τόσο ικανοποιητικό 

βαθμός. Συγκεκριμένα κατάφερε να εξάγει μόνο το 53,5% των κλήσεων.  

 
Εικόνα 6.6 Ποσοστιαία αποτελέσματα του Paraben’s Device Seizure ως προς τα υπάρχοντα δεδομένα 

     Το MOBILedit Forensic θεωρείται από τα ιδανικότερα προγράμματα για ψηφιακά 

πειστήρια σε κινητά αφού από τις 11 κατηγορίες που εξετάσαμε, στις 10 έχει 

ποσοστό από 99% και πάνω. Βασικό μειονέκτημα παραμένει η απόκλιση στα 

μηνύματα αφού αποτελούν σημαντικό στοιχείο σε αναλύσεις κινητών. 

 
Εικόνα 6.7 Ποσοστιαία αποτελέσματα του MOBILedit Forensic ως προς τα υπάρχοντα δεδομένα 
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     Όσον αφορά το Oxygen Forensic, μπορούμε να πούμε ότι είναι το πιο 

αποτελεσματικό πρόγραμμα που χρησιμοποιήσαμε με ποσοστό επιτυχίας 100% σε 

όλες τις κατηγορίες. 

 
Εικόνα 6.8 Ποσοστιαία αποτελέσματα του Oxygen Forensic ως προς τα υπάρχοντα δεδομένα 

     Το AFLogical viaExtract πέτυχε υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας στις 

περισσότερες κατηγορίες, όμως σημαντικό μειονέκτημα και εδώ είναι τα ποσοστά σε 

δεδομένα μηνυμάτων (52%) και εικόνων (12%) αφού όπως αναφέραμε και 

προηγουμένως αποτελούν σημαντικά στοιχεία σε μία έρευνα.  

 
 Εικόνα 6.9 Ποσοστιαία αποτελέσματα του AFLogical viaExtract ως προς τα υπάρχοντα δεδομένα  
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     Το τελικό στάδιο της έρευνας μας είναι να εντοπίσουμε το πιο αποτελεσματικό 

πρόγραμμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς στον κλάδο των ψηφιακών 

πειστηρίων σε κινητά Android. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το κάθε πρόγραμμα 

έχει διαφορετική μεθοδολογία και κριτήρια ως προς τα δεδομένα, όπως επίσης και ότι 

διαφορετικό κινητό Android μπορεί να φέρει διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό 

οφείλετε είτε στους οδηγούς που χρησιμοποιεί το κάθε πρόγραμμα από τους 

κατασκευαστές των συσκευών είτε ακόμα και στις διαφορετικές εκδόσεις του 

λειτουργικού συστήματος Android.  

 
 Εικόνα 6.10 Συγκριτικά ποσοστά συνολικών αποτελεσμάτων κάθε προγράμματος ως προς τα 

υπάρχοντα δεδομένα 

    Αναλύοντας τα αποτελέσματα στην παραπάνω εικόνα μπορούμε να πούμε με 

ασφάλεια ότι το κατάλληλο πρόγραμμα που διανέμεται δωρεάν στην αγορά για 

εξαγωγή και ανάλυση δεδομένων κινητών Android είναι το Oxygen Forensic, με 

ποσοστό επιτυχίας 100%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Oxygen Forensic εντόπισε πολύ 

περισσότερα δεδομένα σε όλες τις κατηγορίες από ότι τα αρχικά που εξάγαμε 

χειροκίνητα. Ακολουθεί το MOBILedit Forensic με ποσοστό επιτυχίας 96%, το 

AFLogical με ποσοστό 87% και τέλος το πρόγραμμα που δεν ενδείκνυται για 

ανάλυση κινητών είναι το Paraben’s Device Seizure αφού συγκεντρώνει μόνο 14% 

επιτυχίας στην εξαγωγή δεδομένων.  

     Ωστόσο αυτά τα αποτελέσματα δεν μπορούν να είναι καθοριστικά στην χρήση των 

προγραμμάτων. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν στην 
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αποτελεσματικότητα των εργαλείων. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως εκτός από 

την διαφορετική μεθοδολογία, σαφώς παίζει ρόλο και το κινητό που τίθεται σε 

ανάλυση όπως επίσης σημαντικός παράγοντας είναι το κόστος της κάθε εφαρμογής 

αλλά και ο χρόνος που απαιτεί η καθεμία ώστε να ολοκληρώσει την ανάλυση. Η 

έρευνα μπορεί να είχε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα αν είχαμε στη διάθεση μας 

τις αγορασμένες εκδόσεις των προγραμμάτων, αφού οι δωρεάν εκδόσεις τους είχαν 

πολλούς περιορισμούς. 
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7. Επίλογος 

     Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε στον σύγχρονο κλάδο των 

ψηφιακών πειστηρίων σε κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Εκτός 

από τις βασικές αρχές και τις μεθοδολογίες, αξιοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν ως προς 

την αποτελεσματικότητά τους και τέσσερα εργαλεία σχετικά με την ανάλυση κινητών 

τηλεφώνων και των δεδομένων τους. Τα υπάρχοντα δεδομένα καταμετρήθηκαν 

αρχικά χειροκίνητα. Όλα τα παραπάνω εργαλεία εξετάστηκαν ως προς την εξαγωγή 

των δεδομένων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους ελέγχους συγκρίθηκαν 

με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα και αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

7.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 

     Συνοψίζοντας στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε προσπάθεια της πλήρης 

παρουσίασης των ψηφιακών πειστηρίων σε έξυπνα κινητά Android τόσο από 

βιβλιογραφικής έρευνας όσο και εφαρμογής των κατάλληλων προγραμμάτων. Ο 

κλάδος των έξυπνων κινητών είναι σχετικά καινούργιος στην επιστήμη της ψηφιακής 

εγκληματολογίας. Επομένως απαιτείται σχετικά υψηλό υπόβαθρο τόσο του 

λειτουργικού συστήματος Android όσο και των ψηφιακών πειστηρίων για κινητά 

τηλέφωνα ώστε να κατανοήσει κάποιος τις μεθοδολογίες και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται. Προς το παρόν δεν έχει αναπτυχθεί κάποια μεθοδολογία κοινώς 

αποδεκτή από τους ερευνητές που ασχολούνται με τον συγκεκριμένο κλάδο, με 

αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η σύγκριση των εργαλείων που υπάρχουν στην αγορά 

για εξέταση και ανάλυση των δεδομένων κινητών τηλεφώνων. Επίσης αυτά τα 

προγράμματα είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο ώστε να παρουσιάζουν αρκετά 

προβλήματα σχετικά με την συμβατότητα των τηλεφώνων. Οι κατασκευαστές των 

εργαλείων αυτών διανέμουν όλο και περισσότερες καινούργιες δυνατότητες, όμως 

ακόμα δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ώστε όλα τα εργαλεία να είναι το ίδιο 

αποτελεσματικά σε όλες τις εκδόσεις που κυκλοφορούν. Σε αντίθεση με την ψηφιακή 

εγκληματολογία σε υπολογιστές που υπάρχει πληθώρα προγραμμάτων με 

απεριόριστες δυνατότητες, τα εργαλεία που υπάρχουν για την εξέταση ψηφιακών 

πειστηρίων σε κινητά τηλέφωνα είναι ελάχιστα με τις περισσότερες δυνατότητες τους 

να παρέχονται μόνο με την αγορά τους, όπου μέχρι σήμερα είναι αρκετά δαπανηρά.  
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 7.2 Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

     Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής εργασίας εμφανίστηκαν αρκετές δυσκολίες. 

Αρχικά ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί η αντίστοιχη βιβλιογραφία, αφού ο κλάδος των 

ψηφιακών πειστηρίων σε κινητά τηλέφωνα Android εμφανίστηκε πολύ πρόσφατα. Οι 

περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει αφορούν κυρίως συγκεκριμένα μοντέλα 

κινητών και δεν θεωρούνται χρήσιμα για μία γενική εικόνα των ψηφιακών 

πειστηρίων σε κινητές συσκευές. Ως αποτέλεσμα, δαπανήθηκε αρκετός χρόνος στην 

εύρεση των απαραίτητων πηγών. Λόγω της πρόσφατης εμφάνισης των πειστηρίων σε 

κινητά Android πολλές πηγές βασίζονται στη μεθοδολογία και στις τεχνικές της 

ψηφιακής εγκληματολογίας γενικά.  

     Επίσης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των προγραμμάτων, αρχικός στόχος ήταν 

να εξεταστούν δύο ή περισσότερα κινητά Android για καλύτερη σύγκριση των 

προγραμμάτων, κάτι που δεν κατάφερε να γίνει λόγω της ιδιωτικότητας και των 

προσωπικών δεδομένων των άλλων κινητών. Εκτός βέβαια από τα κινητά τηλέφωνα, 

σκοπός ήταν να εξεταστούν και άλλα εργαλεία ως προς την εξαγωγή και  την 

ανάλυση των δεδομένων. Όμως πολλά από αυτά δεν ήταν διαθέσιμα σε δωρεάν 

εκδόσεις, όπως επίσης απαιτούνταν εξειδικευμένος εξοπλισμός. 

 

7.3 Μελλοντικές Επεκτάσεις 

     Το πεδίο των ψηφιακών πειστηρίων σε κινητά τηλέφωνα Android που 

ασχολήθηκε η παρούσα διπλωματική διατριβή σαφώς και αφήνει ανοιχτό το 

ενδεχόμενο για περαιτέρω έρευνα. Μέρα με τη μέρα τα κινητά τηλέφωνα 

εξελίσσονται ραγδαία και τα δεδομένα τους γίνονται μεγάλες προκλήσεις για 

ανάλυση. Τα προγράμματα που ασχολούνται με την ανάλυση των δεδομένων δεν 

μπορούν να αξιολογηθούν ως προς την αποτελεσματικότητα τους μόνο με μία 

εφαρμογή τους. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχείς έρευνες και αναλύσεις τόσο των 

προγραμμάτων όσο και των κινητών τηλεφώνων, πράγμα που σημαίνει και αρκετός 

χρόνος. Οι κατασκευαστές των προγραμμάτων προσθέτουν συνέχεια νέες 

δυνατότητες σε αυτά λόγω του ότι το λειτουργικό σύστημα Android εξελίσσεται 

συνεχώς και νέες εκδόσεις διανέμονται στην αγορά. Ως αποτέλεσμα ο τρόπος με τον 

οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα να αλλάζει συχνά. Επομένως συνεχείς έρευνες στα 

κινητά τηλέφωνα και εκτελέσεις προγραμμάτων που βασίζονται σε αυτά και στα 
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δεδομένα τους μπορούν να οδηγήσουν μελλοντικά σε μία μεθοδολογία κοινώς 

αποδεκτή με σκοπό την εξέλιξη του κλάδου των ψηφιακών πειστηρίων σε κινητά 

τηλέφωνα.  
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Παράρτημα Α – Διάφορα 

Α.1 Κυρώσεις για λογοκλοπή 

Η λογοκλοπή είναι ένα πολύ σοβαρό παράπτωμα. Με απόφαση της ΓΣΕΣ φοιτητής 

που διαπιστώνεται ότι υποπίπτει σε λογοκλοπή κατά την εκπόνηση της διπλωματικής 

του εργασίας αποβάλλεται από το ΠΜΣ. Εάν έχει ήδη αποφοιτήσει ανακαλείται το 

Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης και προωθείται το θέμα στο Δικαστικό Γραφείο 

του Πανεπιστημίου για την έναρξη των ανάλογων νομικών διαδικασιών. 
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