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คํานํา
รายงานฉบับนีเป็ นส่วนหนึง ของ วิชาสัมมนาสําหรับนิตวิ ิทยาศาสตร์ 1
รหัสวิชา 510701 หลักสูตรระดับปริ ญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานิตวิ ิทยาศาสตร์
ภาคเรี ยนที 1 ประจําปี การศึกษา 2553 โดยผู้ให้ สมั มนาได้ ทําการแปลและเรี ยบเรี ยงบทความต้ นฉบับ
ภาษาอังกฤษ เรื อง Introduction to Windows Mobile Forensics เกียวกับการนําเสนอการตรวจพิสจู น์
อุปกรณ์สือสารบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile
เนือหาของรายงานสัมมนาฉบับนีกล่าวถึง อุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร
Windows Mobile ซึง ระบบปฏิบตั กิ ารดังกล่าวเป็ นแหล่งข้ อมูลสําคัญในการใช้ เป็ นพยานหลักฐานของการ
สืบสวนในหลายๆ ด้ าน อุปกรณ์สือสารเคลือนทีดงั กล่าวสามารถเก็บบันทึกข้ อมูลต่างๆ ของผู้ใช้ ได้ เช่น การ
ติดต่อสือสารทางโทรศัพท์ของผู้ใช้ รายชือผู้ติดต่อ ปฏิทิน การติดต่อสือสารทางอืนทีนอกเหนือจากการ
โทรศัพท์ (อินเทอร์ เน็ต) และการระบุถึงฐานทีอยูข่ องผู้ใช้ ในชัว ขณะหนึง ๆ บทความนีได้ นําเสนอภาพรวม
เกียวกับการตรวจพิสจู น์ระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile อธิบายถึงการใช้ วิธีการต่างๆ ในการได้ มาและ
การตรวจสอบข้ อมูลทีได้ จากระบบปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
ซึง ในทีนีจะได้ บรรยายถึงบริ เวณของพืนทีในการ
จัดเก็บข้ อมูลและชนิดของไฟล์ข้อมูลทีถกู เก็บบันทึกบนระบบ รวมไปถึงข้ อความสันข้ อความรู ปภาพ อีเมลล์
ประวัติการใช้ อินเทอร์ เน็ต และการนําเข้ า Registry บนระบบด้ วย บทความนียังได้ มีการสรุปผลทีเกียวเนือง
จากการใช้ โปรแกรม MobileSpy monitoring ไว้ เช่นเดียวกัน
ขอขอบคุณ พันตํารวจเอกศิริพงษ์ ติมลุ า ทีกรุณาช่วยให้ คําปรึกษาแนะนํา
อาจารย์ผศ.ดร. ธงชัย เตโชวิศาล และรศ.พ.ต.อ.หญิงดร.พัชรา สินลอยมา ทีชว่ ยให้ ข้อเสนอแนะ ทําให้ การ
สัมมนาและรายงานฉบับนีสมบูรณ์ สําเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี ขอขอบคุณผู้เข้ าร่ วมสัมมนาทุกท่าน
ท้ ายนี ผู้จดั ทําหวังเป็ นอย่างยิงว่า รายงานฉบับนีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ท่านผู้อา่ นทีมี
ความสนใจและต้ องการศึกษาค้ นคว้ า ตลอดจนเป็ นการเพิมพูนความรู้ในเรื องดังกล่าวได้ ไม่มากก็น้อย

ผู้จดั ทํา
นายสมาจารย์ กษณะ

บทคัดย่ อ
อุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile เริ มเป็ นทีแพร่หลายขึนอย่าง
กว้ างขวางในปั จจุบนั นี ซึง ระบบปฏิบตั กิ ารดังกล่าวเป็ นแหล่งข้ อมูลสําคัญในการใช้ เป็ นพยานหลักฐานของ
การสืบสวนในหลายๆ ด้ าน อุปกรณ์สือสารเคลือนทีดงั กล่าวสามารถเก็บบันทึกข้ อมูลต่างๆ ของผู้ใช้ ได้ เช่น
การติดต่อสือสารทางโทรศัพท์ของผู้ใช้ รายชือผู้ติดต่อ ปฏิทิน การติดต่อสือสารทางอืนทีนอกเหนือจาก
การโทรศัพท์ (อินเทอร์ เน็ต) และการระบุถึงฐานทีอยูข่ องผู้ใช้ ในชัว ขณะหนึง ๆ แม้ ว่านักวิเคราะห์จะสามารถ
นําความรู้จากระบบปฏิบตั ิการ Windows มาใช้ กบั ระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile ได้ แต่ก็มีหลาย
จุดสําคัญทีต้องใช้ ความรู้ความสามารถและเครื องมือทีจําเพาะเจาะจงในการค้ นหา
แปลความจาก
พยานหลักฐานทีได้ บทความนีจึงได้ นําเสนอภาพรวมเกียวกับการตรวจพิสจู น์ระบบปฏิบตั กิ าร Windows
Mobile อธิบายถึงการใช้ วิธีการต่างๆ ในการได้ มาและการตรวจสอบข้ อมูลทีได้ จากระบบปฏิบตั ิการ
ดังกล่าว
ซึง ในทีนีจะได้ บรรยายถึงบริ เวณของพืนทีในการจัดเก็บข้ อมูลและชนิดของไฟล์ข้อมูลทีถกู เก็บ
บันทึกบนระบบ รวมไปถึงข้ อความสันข้ อความรูปภาพ อีเมลล์ ประวัตกิ ารใช้ อินเทอร์ เน็ต และการนําเข้ า
Registry บนระบบด้ วย บทความนียังได้ มีการสรุ ปผลทีเกียวเนืองจากการใช้ โปรแกรม MobileSpy
monitoring ไว้ เช่นเดียวกัน

Abstract
Windows Mobile devices are becoming more widely used and can be a valuable source
of evidence in a variety of investigations. These portable devices can contain details about an
individual’s communications, contacts, calendar, online activities, and whereabouts at specific
times. Although forensic analysts can apply their knowledge of other Microsoft operating
systems to Windows Mobile devices, there are sufficient differences that require specialized
knowledge and tools to locate and interpret digital evidence on these systems.This paper
provides an overview of Windows Mobile Forensics, describing various methods of acquiring
and examining data on Windows Mobile devices. The locations and data formats of useful
information on these systems are described, including text messages, multimedia, e-mail, Web
browsing artifacts, and Registry entries. This paper concludes with an illustrative scenario
involving MobileSpy monitoring software.
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1.บทนํา
อุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile มีอยูใ่ นปั จจุบนั มากมายจึงเป็ น
โอกาสและสิงทีท้าทายสําหรับผู้ปฏิบตั งิ านด้ านการตรวจวิเคราะห์ ซึง อุปกรณ์เหล่านีเป็ นส่วนประกอบที
สําคัญของคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้ ได้ พกพาติดตัวใส่ไว้ ในกระเป๋ าของพวกเขา อุปกรณ์เหล่านีได้ บรรจุข้อมูลที
สําคัญรวมทังหมด ด้ วยเหตุนีจึงสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ โดยอาศัยความคิด มุมมอง ทัศนคติในการ
ตรวจวิเคราะห์ รวมทังการติดต่อสือสาร มัลติมีเดีย และข้ อมูลของตําแหน่งทีตงั อุปกรณ์เหล่านีสามารถ
เป็ นแหล่งข้ อมูลพยานหลักฐาน ในช่วงของการแพร่หลายของอาชญากรรม รวมทัง การฆาตรกรรม การ
หลอกหลวง และการโจรกรรมข้ อมูล ซึง ข้ อมูลทีเกียวกับลักษณะนิสยั ส่วนบุคคลของผู้ทีใช้ อปุ กรณ์นีอยู่
สามารถให้ ข้อมูลในรู ปของตัวเลขแก่ผ้ สู อบสวน พร้ อมกับมีความสําคัญอย่างมากในความเข้ าใจเกียวกับ
วิธีการทํางาน(modus operandi)ของผู้ต้องสงสัยและกิจกรรมของผู้ทีถกู หลอก นอกจากนัน ผู้สอบสวนใน
งานเกียวกับอาชญากรรม เกียวกับบริ ษัท และทางทหาร จะต้ องมีความสามารถในการเข้ าใจความหมาย
ของข้ อความ มีทกั ษะทีดี ในการสืบค้ นโปรแกรมทีมีอยู่ เพราะว่าอนุญาตให้ มีการควบคุมติดตามจาก
ระยะไกลของอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile วิธีการทีได้ มาใหม่นีเหมาะสม
กับผู้ปฏิบตั งิ านด้ านการตรวจวิเคราะห์ ซึง สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ ในการดึงข้ อมูลจากอุปกรณ์เก็บข้ อมูล
ต่างๆ ทําให้ ได้ ข้อมูลจํานวนทีมากขึนบนอุปกรณ์เหล่านี รวมถึงทีมีการลบข้ อมูล
ในขณะเดียวกันอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile ค่อนข้ างใหม่ และ
การจัดรู ปแบบข้ อมูล เป็ นสิงทีผ้ ปู ฏิบตั งิ านด้ านการตรวจวิเคราะห์ยงั ไม่ค้ นุ เคย ตัวอย่างเช่น ปริ มาณ ความจุ
ของไฟล์ และการฝั งตัวของฐานข้ อมูล(คลังข้ อมูล) เครื องมือสําหรับแปลคําสัง และวิเคราะห์ข้อมูลบน
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile มีการแข่งขันกันไปพร้ อมกับความก้ าวหน้ าในเทคโนโลยี นักตรวจ
วิเคราะห์จําเป็ นต้ องเข้ าใจถึงสิงทีสําคัญและซ่อนอยู่ในเทคโนโลยี และการจัดรูปแบบข้ อมูลเหล่านันทีมีอยู่
ทีสําคัญกว่าคือการใช้ ประโยชน์อนั หลากหลายของเครื องมือไปสูก่ ารคัดลอก
ดึงเอาข้ อมูลออกมาใช้
ประโยชน์ได้
บทความนีได้ ครอบคลุมถึงวิธีการอันหลากหลาย
ในการได้ มาและการวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์
สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile การใช้ ประโยชน์ทงในด้
ั านเกียวกับการค้ า และ
เปิ ดเผยแหล่งข้ อมูลของเครื องมือ รายละเอียดเกียวกับการทดสอบอุปกรณ์ทีเคยใช้ สําหรับบทความนีดังใน
ตารางที 1

Manufacturer/model : HTC S620 (Dash)

Manufacturer/model : Motorola Q

Manufacturer/model : Samsung i607 (Blackjack)

เพือทําให้ เป็ นการง่ายขึนสําหรับผู้ปฏิบตั งิ านด้ านการตรวจวิเคราะห์ ในการใช้ ประโยชน์ เพือเป็ น
พยานหลักฐาน จากอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile บทความนีได้ เริ มต้ น
ตังแต่ เกียวกับลักษณะทัว ไปของ Windows Mobile ครอบคลุมถึงผลทีได้ ทีเป็ นทียอมรับกันโดยทัว ไป ใน
การปฏิบตั สิ ําหรับการได้ มาของข้ อมูลจากระบบปฏิบตั กิ ารนี ส่วนทีเหลืออยูข่ องบทความนีได้ บรรยายใน
เรื องของการใช้ ประโยชน์ของข้ อมูล คือการเก็บข้ อมูล และทําอย่างไรถึงจะตรวจสอบแหล่งข้ อมูลทีสําคัญ
เหล่านีได้ บทความนียังได้ มีการสรุปผลทีเกียวเนืองจากการใช้ โปรแกรม MobileSpy monitoring ส่วน
อุปสรรคทัว ๆไป ซึง ได้ อภิปรายถึงวิธีการช่วยผู้ปฏิบตั หิ าหนทางจัดการกับสิงยุง่ ยาก นําไปสูก่ ารตีพิมพ์
ออกมา อาทิเช่น การแปลข้ อมูลทีผิดพลาด
บทความนีได้ ทําการทดสอบกับอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows Mobile ที
ไม่มีรหัสผ่านป้องกัน เป็ นทีทราบว่า อุปกรณ์ทีมีรหัสผ่านป้องกัน อาจจะมีวิธีการวางแผนในการใช้ อปุ กรณ์
ต่างๆ ไปจนถึงการลบข้ อมูลทีผ้ ใู ช้ ได้ สร้ างขึน หลังจากการใส่ตวั เลขล้ มเหลว ในการพยายามเริ มทํางาน
(logon) ยิงกว่าความก้ าวหน้ า สิงทีได้ มาคือวิธีการทีคล้ ายกันกับ การคัดลอกชิฟ(chip) อาจจะสามารถ
นําไปสูก่ ารเข้ าถึงรหัสผ่านป้องกันโดยทางอ้ อม และเนืองจากการใช้ Flash memory และการติดเครื องมือ
วัดระดับในอุปกรณ์เหล่านี สามารถทําให้ ง่ายขึนสําหรับนักตรวจวิคราะห์ ในการดึงข้ อมูลจากอุปกรณ์เก็บ
ข้ อมูลต่างๆ ทีถกู ลบได้ มากกว่า ดังวิธีการรายละเอียดในบทความของ(van der Knijff, 2009; Klaver,
2010)

2.ลักษณะทัวไปของ Windows Mobile
จํานวนมากของตัวอย่างทีเป็ นบทเรี ยน
เกียวกับการเรี ยนรู้จากกระบวนการตรวจพิสจู น์โดย
ระบบปฏิบตั กิ าร Microsoft Windows ทีแตกต่างกัน ซึง สามารถนําไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ กบั Windows
Mobile รวมถึงความเข้ าใจเกียวกับระบบของไฟล์ FAT และไฟล์ index.dat เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ แบบ
ตังโต๊ ะ (desktop) หรื อคอมพิวเตอร์ ชนิดทีเป็ นแบบกระเป๋ าหิวทีใช้ แบตเตอรี (laptop) อุปกรณ์สือสารที
ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows Mobile จะเก็บข้ อมูลทีสําคัญเกียวกับกิจกรรมของผู้ใช้ ซึง สามารถที
จะเกียวเนืองกันกับการแสดงข้ อมูลในรูปของตัวเลขในการสืบสวน คล้ ายกับโปรแกรมค้ นผ่านเว็บ (Web
browsing) ผู้ใช้ ได้ สร้ างแฟ้มข้ อมูล และการลงทะเบียนเข้ า (Registry entries) เมือไม่นานมานีมีชือของ
คอมพิวเตอร์ ทีทําให้ เชือมต่อกันพร้ อมทัง WiFi ในการเข้ าถึงจุดตําแหน่ง ยิงกว่านันสามารถเก็บไว้ ทีอปุ กรณ์
สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile ซึง สามารถใช้ ประโยชน์ได้ บางส่วนของการแสดง
ข้ อมูลในรูปของตัวเลขในการสืบสวน อย่างไรก็ตาม ประเด็นนันก็พอเพียงทีบอกถึงความแตกต่างระหว่าง
ระบบ Windows Mobile และระบบปฏิบตั กิ ารของ Windows อืน จนถึงต้ องการศึกษาเป็ นพิเศษในข้ อมูล
เฉพาะบางเรื อง และเครื องมือไปสูก่ ารหาแหล่งทีตงั และแปลคําสัง การแสดงข้ อมูลในรูปของตัวเลขเพือเป็ น
หลักฐาน
การใช้ ประโยชน์ของ Windows Mobile ในรูปแบบทีเปลียนแปลงของระบบไฟล์ FAT เรี ยกว่า
ระบบไฟล์Transaction-safe FAT (TFAT) ซึง มีบางส่วนของการกู้ข้อมูลเป็ นลักษณะเฉพาะของกรณีที
อุปกรณ์เกิดการปิ ดระบบอย่างกะทันหัน ดังแสดงไว้ ในรู ปที 1 ระบบไฟล์ลําดับชันบนอุปกรณ์อย่างนีมีความ
คล้ ายคลึงกันกับระบบปฏิบตั กิ ารของ Microsoft อืน อันซึง ใครก็ตามน่าจะคุ้นเคย ผู้ทีปฏิบตั งิ านด้ านการ
ตรวจพิสจู น์ มีการตรวจสอบด้ วย Windows ของระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนใหญ่ของผู้ใช้ ทีสร้ างแฟ้มข้ อมูลขึนมา รวมทังรู ปถ่ายดิจิตอล และถ่ายวีดีโอด้ วยอุปกรณ์กล้ อง
ถ่ายภาพ โดยเก็บไว้ ในโฟลเดอร์ ‘‘My Documents’’ ซึง ตรงกันข้ ามกับ อุปกรณ์สือสารทีทํางานบน
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile เก็บส่วนทีเหลือเกียวกับกิจกรรมของผู้ใช้ ในลักษณะทีหลากหลายของ
ตําแหน่งทีเก็บ เหล่านีการใช้ สิงทีสร้ างขึนรวมทังไฟล์ index.dat เกียวเนืองกับการใช้ Internet Explorer
และการฝั งตัวของฐานข้ อมูล ไฟล์ทีลงท้ ายด้ วย ‘‘.vol’’ ส่วนนามสกุลของแฟ้มได้ แสดงในช่องหน้ าต่างทาง
ขวามือของรูปที 1 นอกจากนัน การลงทะเบียนของอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows
Mobile สามารถเก็บข้ อมูลเกียวกับผู้ใช้ และกิจกรรมของเขาเหล่านัน ดังทีแสดงในหัวข้ อ ‘‘Examining
Registry hives’’ ของบทความนี

2.1 ตําแหน่ งทีตังe ของไฟล์ ข้อมลบ
ู นอุปกรณ์ Windows Mobile
อย่างไรก็ตาม ไฟล์บางอย่างทีคล้ ายกันกับ cemail.vol สามารถพบได้ ในทุกๆ อุปกรณ์สือสารที
ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows Mobile ตําแหน่งทีตงของการใช้
ั
สิงทีประดิษฐ์ บนความหลากหลาย
ของแบบอุปกรณ์ Mobile สามารถเปลียนแปลงได้ ดังในตารางที 2 ส่วนลักษณะทัว ไปของความเป็ นไปได้
ในการใช้ ประโยชน์จากแหล่งทีมาของหลักฐานบนอุปกรณ์ Samsung i607 (Blackjack), HTC S62 (Dash)
และ Motorola Q โดยจํานวนมากของแหล่งทีตงเหล่
ั านี จะพบประเภทของอุปกรณ์สือสารทีทํางานบน
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile อืนด้ วย ชือทีเพิมต่อท้ ายในส่วนของ ชือและนามสกุลของไฟล์
กลายเป็ นเรื องทีน่าสนใจ อาจจะพบในแหล่งทีตงอื
ั นเหมือนกับโฟลเดอร์ ‘‘\Temp’’
นอกจากนีรายละเอียดเกียวกับรายชือพืนที ดังในตารางที 2 ซึง ได้ จดั ทําเมือไม่นาน โดยแสดงไว้ ใน
บทความนี พร้ อมด้ วยตัวอย่างของวิธี ทีจะสามารถนําข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์จากมุมมอง ทัศนคติของการ
ตรวจวิเคราะห์

3. กระบวนการตรวจสอบทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ สาํ หรั บ Windows Mobile
ในทัศนคติของนิตวิ ิทยาศาสตร์ แล้ ว
เป็ นเรื องทีไม่ง่ายเลยในการได้ มาและตรวจสอบข้ อมูลจาก
อุปกรณ์สือสารบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile บางครังเป็ นเรื องยากในการได้ มาและคัดลอกซึง
ไฟล์ข้อมูลทีระบบปฏิบตั ิการได้ ทําการป้องกันไว้
โปรแกรมทีใช้ สําหรับการคัดลอกไฟล์ซงึ ขึนอยูก่ บั
Windows Mobile APIs ยังไม่สามารถทําการคัดลอกไฟล์บางอย่างได้ เช่น cemal.vol pim.vol หรื อ
Registryของระบบปฏิบตั กิ าร จากเหตุดงั กล่าวทําให้ โปรแกรมในการคัดลอกไฟล์ไม่สามารถทําการคัดลอก
ไฟล์ออกมาได้ ทงหมด
ั
ซึง โปรแกรมบางชนิดก็อาจทําการคัดลอกไฟล์ได้ มากกว่าอีกโปรแกรมหนึง
ยิงไปกว่านันโปรแกรมทีใช้ ในการตรวจพิสจู น์ยงั มีปัญหาในการแปลค่าทีได้ จากระบบปฏิบตั ิการ
ซึง ปั ญหาดังกล่าว อาจเกิดขึนจากระบบของการบันทึกไฟล์ข้อมูลแบบ TFAT หรื อการได้ มาซึง ข้ อมูลทีไม่
เกียวข้ อง จึงต้ องใช้ นกั ตรวจวิเคราะห์ในการถอดรหัสของไฟล์ดงั กล่าว ความขัดแย้ งดังกล่าวอาจเกิดมาจาก
โปรแกรมทีใช้ ในการตรวจพิสจู น์ซงึ ในทีนีก็ได้ มีการอภิปรายไว้ ในส่วนของ “เครื องมือและการแปลผล” ใน
บทความนีด้ วย
ในขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าว อาจเป็ นเรื องทีนกั วิเคราะห์บางท่านคุ้นเคยและสามารถใช้
เครื องมือเดียวกันนีทําการตรวจสอบได้ ซึง ปั จจุบนั เครื องมือทีได้ มีการนํามาใช้ อา่ นค่าแปลผลเช่น EnCase
X-Ways และ FTK ดังรูปที 2 แสดงถึงโปรแกรม EnCase ทีนํามาใช้ ในการอ่านค่าไฟล์ index.dat และ
cache ของ Web บนอุปกรณ์สือสาร Samsung i607 (Blackjack)

3.1 กระบวนในการได้ มาซึงข้ อมลู
ถึงแม้ วา่ เครื องมือทีใช้ ในการคัดลอกข้ อมูลมีอยูม่ าก แต่นกั ตรวจวิเคราะห์ก็ยงั ไม่มีวิธีการดึงข้ อมูล
โดยตรงจากหน่วยความจําแบบแฟลชในอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows Mobileได้
และถูกจํากัดในการได้ มาซึง ข้ อมูลทีผา่ นทางฮาร์ ดแวร์ ดังผลลัพธ์ตามวิธีการทีได้ อธิบายไว้ ในบทความนี
สามารถได้ ข้อมูลจากแหล่งเก็บข้ อมูล ในอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile แต่
ไม่ได้ สําเนาทีครบถ้ วนสมบูรณ์จากหน่วยความจําแบบแฟลช โดยมีข้อจํากัดของการป้องกันการเข้ าไปลบ
ข้ อมูลทีมีอยูใ่ นหน่วยความจําแบบแฟลช เนืองจากมีการเก็บข้ อมูลในระยะเวลาไม่นาน
นอกจากนี การได้ มาซึง แหล่งเก็บข้ อมูลทีเหมาะสม บนอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ
Windows Mobile โดยเครื องมือทีใช้ กนั อยูใ่ นปั จจุบนั ได้ ทํางาน แก้ ไขตามคําสัง ของผู้จําหน่ายซอฟต์แวร์ บน
อุปกรณ์เป้าหมาย บางอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows Mobile ไม่ยินยอมให้
โปรแกรมทํางานในกรณีทีไม่ลงนามและจะต้ องจัดรู ปลักษณ์ใหม่ ถึงยอมให้ เครื องมือทีใช้ ในการคัดลอก
ข้ อมูลทํางานได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม
มีเครื องมือสองอย่าง สําหรับการคัดลอกข้ อมูลจากอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ
Windows Mobile คือ XACT จาก Microsystemation (http://www.msab.com) และ itsutils
(http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=XdaUtils)
ซึง เครื องมือทังสองต้ องการ
ActiveSync เพือติดตังเพิมเติมบนระบบ ก่อนสามารถทีจะได้ ข้อมูลจากการเชือมกับอุปกรณ์สือสารที
ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows Mobile
โทรศัพท์เคลือนทีเป็ นจํานวนมากมีการรองรับ สนับสนุน ย้ ายทีจดั เก็บสือบันทึก ดังเช่น micro SD
cards ซึง สามารถเก็บไฟล์ทีใหญ่ๆ ได้ เช่น รูปภาพดิจิตอล วีดีโอ และเพลง อย่างไรก็ตามเครื องมือทีใช้
ตรวจวิเคราะห์อาจจะสามารถได้ ข้อมูลทีเกียวกับตรรกวิทยา จากการย้ ายสือบันทึกโดยผ่านทางอุปกรณ์
ของตัวมันเอง กระบวนการนีอาจจะเปลียนข้ อมูลบนสือบันทึกทีเก็บข้ อมูล และจะไม่ให้ นกั ตรวจวิเคราะห์
เข้ าไปลบข้ อมูล เพราะฉะนัน นอกจากการ์ ดทีมีรหัสป้องกันหรื อการเข้ ารหัสลับ โดยทัว ไปสมควรย้ ายสือ
บันทึกอย่างมากและสร้ างสําเนาข้ อมูล
ซึง พวกเขาใช้ เป็ นวิธีมาตรฐานทางคอมพิวเตอร์ ในการตรวจ
วิเคราะห์
ในด้ านเกียวกับการค้ า เครื องมือ XACT สามารถได้ พืนทีของแหล่งเก็บข้ อมูลเบืองต้ นมา มีการแบ่ง
ออกเป็ นส่วนๆ เท่าๆกันบนอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows Mobile ดังรูปที 3
แสดง XACT การประยุกต์ใช้ 4 พืนที ทีเก็บข้ อมูลบนอุปกรณ์ Motorola Q

สําหรับบางอย่างของอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile ผู้แทน
จําหน่ายซอฟต์แวร์ XACT สามารถใส่ไว้ บนการ์ ดหน่วยความจํา และใส่ไว้ ในอุปกรณ์ ดังนันการทําให้ มาก
ขึน เพือความถูกต้ อง โดยลดขนาดลงให้ มากทีสดุ จํานวนปริ มาณทีเปลียนไปทําให้ เกิดความสามารถปฏิบตั ิ
ตามคําสัง โดยต่อเนืองกันภายใต้ การควบคุมของระบบ
ส่วนโปรแกรม itsutils จัดให้ มีการเปิ ดแหล่งข้ อมูล เพือเป็ นทางเลือกสําหรับพืนที ทีเก็บข้ อมูลจาก
อุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile ใช้ psdread เป็ นส่วนประกอบของ
โปรแกรมนีร่วมกับ –l ทางเลือกได้ ให้ ไว้ ในรายการของพืนทีจดั เก็บข้ อมูล ดังได้ แสดงไว้ ข้างล่างนี ของ
อุปกรณ์ Motorola Q
D:\itsutils>psdread -l
C: - TOSHIBA MK6021GAS
Drive geometry: 0x1e48 cyls, 240 t/cyl 63 s/t 512 b/s - 55.89 Gbyte
disknr = 0 fixed disk
D: - SONY DVD+RW DW-P50A
remote disk 1 has 135576 sectors of 512 bytes -66.20 Mbyte
SerialNr: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
remote disk 2 has 112392 sectors of 512 bytes -54.88Mbyte

SerialNr: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
อันดับแรก ในการเข้ าทังสองทาง ในรายการข้ างบนอ้ างข้ อมูลถึงเฉพาะทีฮาร์ ดดิสก์ของระบบข้ อมูล
ทีได้ มา
ภายหลังจากการทีเข้ าทังสองทางซึง เกียวโยงไปถึงรี โมทดิสก์บนอุปกรณ์สือสารทีทํางานบน
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile ซึง คือระบบและพืนทีในการจัดเก็บข้ อมูลตามลําดับ หลังจากสัง การก็
ได้ ทางเลือกของพืนทีจดั เก็บข้ อมูลซึง ทีบรรจุข้อมูลสําคัญมาก จากทัศนคติการวิเคราะห์ (รี โมทดิสก์ 2 บน
อุปกรณ์นีได้ แสดงไว้ ข้างต้ น) เริ มต้ นที 0 และคัดลอก 57544704 bytes (112392 sectors ×512 bytes)
D:\itsutils>psdread – 2 0 57544704 E:\Samsung-i607.bin
remote disk 2 has 112392 sectors of 512 bytes- 54.88 Mbyte
SerialNr:01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CopySDCardToFile (remote, 2, 0x0, 0x36e1000, C:\Samsung-i607.bin)
เมือ psdread ไม่ทํางานร่ วมกับอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile
อาจจะยังคงเป็ นไปได้ ทีจะได้ ข้อมูลมาโดยใช้
pdocread ซึง pdocreadไม่เพียงแต่เป็ นโปรแกรม
อรรถประโยชน์เท่านัน ยังได้ มาซึง ข้ อมูลของแต่ละบุคคลแบ่งออกเป็ นส่วนๆ และบางครังต้ องอาศัยวินโดว์
ดิสก์บน chip API ซึง อาจจะจํากัดปริ มาณของข้ อมูลเพราะว่าสามารถได้ มาในภายหลัง
3.2 การก้ ูไฟล์ ข้อมลที
ู ถกลบ
ู
ถึงแม้ วา่ เครื องมือทีใช้ จะสามารถกู้ชือไฟล์ข้อมูลทีถกู ลบจาก TFAT เป็ นจํานวนมากของอุปกรณ์
สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile นักตรวจวิเคราะห์อาจจะพบกับอุปสรรคไปถึงการกู้
คืนของไฟล์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น ความล้ มเหลวจากการแก้ ไข สร้ างใหม่โดยประกอบเรื องจากข้ อมูลของระบบ
ไฟล์ TFAT บนอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile สามารถทําให้ ไม่พบไฟล์
และโฟลเดอร์ ได้ ดังรูปที 4 แสดงถึงระบบไฟล์ทีได้ จาก HTC S620 (Dash) ในภายหลังทีได้ มาโดยใช้
psdread ไม่พบโฟลเดอร์ ยอ่ ย (subfolder) ภายใต้ ‘‘Documents and Settings’’
ในบางกรณี ไฟล์ทีสําคัญเช่น pim.vol ไม่พบจากระบบไฟล์ตรวจสอบ การสร้ างขึนใหม่ไม่สมบูรณ์
ด้ วยระบบไฟล์ ซึง ไม่จํากัดถึงอุปกรณ์เคลือนที และเกิดขึนในระบบไฟล์เครื องมือวิเคราะห์ (Casey,2005)
อุปสรรคของการสร้ างขึนใหม่ในระบบไฟล์บนอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั ิการWindows Mobile
ทําให้ แย่ลง โดยแสดงให้ เห็นถึงการทําซํา ‘‘DON’T DEL’’ รายนามการเข้ า และธรรมชาติทีเปลียนแปลง
อย่างรวดเร็ วของอุปกรณ์เคลือนที เหล่านีประเภททีไม่ตรงกันเน้ นความสําคัญของการทดสอบความถูกต้ อง
มากเท่าทีเครื องมือวิเคราะห์อปุ กรณ์เคลือนทีมีอยูข่ ณะนี ได้ อภิปรายไว้ ในหัวข้ อ ‘‘Tool Validation’’
ของบทความนี

สําหรับอุปสรรคอืนจนถึงการกู้ข้อมูลไฟล์ทีถกู ลบ บางอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ
Windows Mobile ปรากฎว่ามีการเขียนทับเนือความของไฟล์ทีถกู ลบด้ วยการทําซําเป็ นแบบ 0xFF จําไว้ วา่
เนือหาต้ นฉบับเดิมของไฟล์ทีถกู ลบ อาจจะกู้ข้อมูลคืนได้ โดยใช้ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทีก้าวหน้ า ซึง มีวิธี
เข้ าถึงข้ อมูลทีบรรจุอยูอ่ ย่างครบถ้ วน ด้ วยหน่วยความจําแบบแฟลช
ส่วนเทคนิคการตัดแยกไฟล์ การทีจะประสบความสําเร็ จถูกจํากัด ถ้ าเนือหาของไฟล์ทีลบถูก
เขียนทับ เว้ นแต่วา่ จะใช้ เทคนิคทีก้าวหน้ ามากกว่า ซึง ทัว ไปคุ้นเคยกับการได้ จากหน่วยความจําแบบ dump
(ทีทิงขยะ) ถึงแม้ วา่ ไฟล์ทีถกู ลบอาจจะยากในการกู้คืน คัดลอก อาจะมีอยู่ทีอืนบนอุปกรณ์ ดังทีในสิงทีแนบ
มากับข้ อความ MMS หรื อข้ อความ e-mail ดังได้ ทอลองให้ เห็นจริ งไว้ ในบทความนี จําไว้ วา่ คําสําคัญให้
ตรวจสอบอย่างละเอียด อาจจะมีผลอย่างมากทีสดุ ในวิธีการเข้ าไปค้ นหาข้ อมูลส่วนทียงั ไม่สมบูรณ์ ในเรื อง
ทีทําให้ สนใจในบางคดี
3.3 การตรวจสอบฐานข้ อมลถาวร
ู
อุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile เก็บข้ อมูลบางส่วนทีสําคัญไว้ ใน
ความจุของไฟล์ ซึง เอาเฉพาะใจความทีสําคัญหลายอย่างฝั งตัวในฐานข้ อมูล รวมทังรายละเอียดเกียวกับ
การติดต่อสือสาร ช่องทางการติดต่อ และการสนทนาทางโทรศัพท์ (Microsoft, 2005, 2010) ตัวอย่างเช่น
pim.vol มีการฝั งตัวของฐานข้ อมูลสารสนเทศ อาทิเช่น ประวัตกิ ารสนทนาทางโทรศัพท์ และช่องทางการ
ติดต่อข่าวสารผ่านไปตาม clog.db และฐานข้ อมูลทีใช้ ในการติดต่อ ถึงแม้ วา่ การจัดรู ปแบบข้ อมูลไม่เป็ น

ตามรูปแบบเอกสาร หลายลักษณะของไฟล์ pim.vol และ cemail.vol ได้ ถกู สํารวจตรวจค้ นโดย
ผู้พฒ
ั นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้ อมูลภายใน cemail.vol ได้ บรรยายไว้ ในรูปที 5

แต่ละฐานข้ อมูลบรรจุข้อความทีบนั ทึกไว้ มากมายทีทนั สมัยของแต่ละคนทีเป็ นเจ้ าของ OID
(object identifier) ซึง จัดหาวิธีการทํางานอย่างรวดเร็ วสําหรับผลของการสืบค้ นโดยเฉพาะสิงทีบนั ทึกไว้ ใน
ไฟล์ cemail.vol แต่ละข้ อความทีบนั ทึกไว้ มีขอบเขตของความสามารถในการจุ (a.k.a. properties) โดย
เก็บข้ อมูลซึง มีอยูใ่ นขณะนี
ไฟล์ cemail.vol เก็บข้ อมูลรายละเอียดเกียวกับแต่ละข้ อความ และมีการอ้ างอิงเกียวเนืองไปถึงสิง
ทีบรรจุอยูใ่ นไฟล์อืนๆบนอุปกรณ์ เหมือนกับส่วนใหญ่ของข้ อความมากมาย และสิงทีแนบมา โดยทัว ไป
ส่วนประกอบของข้ อความถูกเก็บไว้ ในหลายตําแหน่ง ‘‘pMail*’’ และ ‘‘fldr*’’ ฐานข้ อมูลในไฟล์ cemail.vol
และ ‘‘.mpb’’ และ ‘‘.att’’ บนอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ใช้ ประโยชน์การฝั งตัวของฐานข้ อมูลภายใน cemail.vol
ได้ บรรยายไว้ ในทีนี
pmailFolders: ฐานข้ อมูลนีให้ คําจํากัดความของโฟลเดอร์ ข้อความโดยการจัดระบบตามลําดับขัน
(ตัวอย่าง Inbox, Outbox, Drafts, Deleted Items และอืนๆ) สําหรับแต่ละทีอยู่ (address) ซึง ทีอปุ กรณ์
สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile ได้ จดั เตรี ยมหรื อปรับแต่งฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์
สําหรับแต่ละโฟลเดอร์ ข้อความ ได้ บนั ทึกไว้ ใน‘‘pmail Folder’’ ซึง แสดงฐานข้ อมูล ‘‘fldr*’’ เกียวเนืองกับ
รายละเอียดของข้ อความ
pmailMsgs: ฐานข้ อมูลนีบรรจุรายละเอียดใจความสําคัญเกียวกับข้ อความบนอุปกรณ์ รวมทัง ID
ของข้ อความ ประเภทของข้ อความ และทีอยูข่ องข้ อความสารสนเทศ คุณประโยชน์ของฐานขัอมูลนี
บ่งบอกถึงฐานข้ อมูล ‘‘fldr*’’ ของแต่ละข้ อความทีเกียวข้ องกันกับฐาน ID ของโฟลเดอร์ เป็ นแบบฉบับใน

วิธีการจัดรูปแบบของ‘‘fldr’’ + ‘‘folder ID’’ (e.g. fldr31000026) ดังในตารางที 3 ได้ บรรยายถึงบาง
คุณสมบัติ ทีนําไปใช้ ประโยชน์ได้ เป็ นตัวบอกลักษณะภายในแต่ละข้ อความทีได้ บนั ทึกไว้

pmailMsgClasses: ฐานข้ อมูลนีจัดเตรี ยมไว้ ให้ พิจารณาในตารางของประเภท IPM ทีใช้ ใน
ฐานข้ อมูล‘‘pmailMsgs’’ และฐานข้ อมูล ‘‘fldr*’’ ตัวอย่างเช่น การรวมกันของ ‘‘pmailMsgClasses’’ บน
HTC S620 (Dash) รายชือในทีนีร่ วมกับประเภทของสิงทีบรรจุอยูท่ างซ้ าย และความสัมพันธ์กนั ในการ
กําหนดชือให้ แก่ข้อมูลอยูท่ างขวา

pmailNamedProps: ฐานข้ อมูลนี มีให้ พิจารณาอยู่ในตารางของ วัตถุประสงค์คณ
ุ สมบัตขิ องชือ ที
มีอยูภ่ ายในอุปกรณ์ (ตัวอย่างเช่น SMS:SMSCAddress, Meeting:Reminder) องค์ประกอบจะคล้ ายกัน
กับฐานข้ อมูล‘‘pmailMsgClasses’’ แต่ใช้ เครื องหมาย (:) สําหรับการกําหนดเขตภายในคุณประโยชน์
แทนทีระยะเวลาหนึง fldr*: ฐานข้ อมูลเหล่านีบรรจุข้อมูลสารสนเทศอย่างมากมายเกียวกับข้ อความบน
อุปกรณ์ รวมทังประเภทของ IPM ผู้สง่ ทีอยูข่ องผู้สง่ และเมือได้ รับข้ อความ และการแก้ ไขเปลียนแปลงครัง

ล่าสุด เมือเนือเรื องของข้ อความมีขนาดเล็กพอสมควร บรรจุอยูเ่ ต็มซึง เก็บข้ อมูลไว้ ภายในการฝั งตัวของ
ฐานข้ อมูล คุณสมบัตเิ ฉพาะอาจจะเก็บข้ อมูลในบันทึกของฐานข้ อมูล ‘‘fldr*’’ รายการดังในตารางที 4

ร่วมกับคุณลักษณะทีสมั พันธ์กนั ของการกําหนดชือให้ แก่ข้อมูล ทุกๆคุณสมบัติอาจจะหรื ออาจจะไม่แสดง
ให้ เห็นขึนอยูก่ บั ประเภทของข้ อความทีได้ บนั ทึกไว้ ฐานข้ อมูล ‘‘fldr*’’ ซึง ไม่พฒ
ั นาวิธีการเข้ าถึงแหล่งเก็บ
ข้ อมูล เช่นนี เมือชือทีใช้ ในการติดต่อถูกลบออกจากอุปกรณ์ทีใช้ ในการติดต่อ ข้ อความทีมีมาก่อนเก็บไว้ ใน
ชือผู้ติดต่อ ข้ อความทีตามมาภายหลังจะไม่มีชือผู้ตดิ ต่อ และทังจากรายการทีอยู่ ดังในตารางที 4
จะมีคณ
ุ ประโยชน์ทีเหมือนกัน สิงนีสามารถมีรายละเอียดเรื องทีนา่ สนใจให้ กบั ผู้สอบสวน ถ้ าผู้ใช้ ลบการ
ติดต่อสือสารจากบันทึกสมุดทีอยู่ ในการพยายามปิ ดบังบุคคลทีมีความเกียวข้ องกัน

3.4 เครื องมือและการแปลผล
เครื องมือในการตรวจวิเคราะห์ได้ ถกู พัฒนาไปถึงการแปลรหัสของบางข้ อมูลสารสนเทศในไฟล์
cemail.vol ตัวอย่างดังในรู ปที 6 แสดงข้ อมูลทีมาจากไฟล์ cemail.vol บนอุปกรณ์ Samsung i607
(Blackjack) ทังในการแปลคําสัง และข้ อมูลดิบโดยใช้ รูปแบบ XACT รายชือแฟ้มข้ อมูลทังหมดในด้ านซ้ าย
ตอนท้ ายสุด แสดงผลการกู้คืนรายการข้ อมูลรวมทังข้ อความ SMS รายละเอียดของเนือหาข้ อความทีเลือก
ไว้ แล้ วได้ แสดงผลในหน้ าต่าง (Node pane) ด้ านขวาตอนท้ ายสุด ส่วนด้ านบนตอนขวาเช่นเดียวกันได้
แสดงบางข้ อมูลสารสนเทศในไฟล์ cemail.vol คือทังวิธีการจัดรู ปแบบ hexadecimal และ ASCII

โชคดีทีมีเนือหาข้ อมูลจํานวนมากใน cemail.vol คือ ASCII รวมทัง เนือหาข้ อความสันๆของ SMS
เนืองจากการลบหลักฐานทีบนั ทึกไว้ ไม่หมดไปจากไฟล์ cemail.vol โดยทันที จึงสมควรทีจะตรวจสอบ
ไฟล์ cemail.vol ใน hexviewer ค้ นหาเนือหาข้ อความทีเกียวเนืองกับรายการทีถกู ลบ โดยไม่มีรหัสเข้ าถึง
ซึง วิธีการดังทีได้ กล่าวมาก่อนแล้ ว
ด้ วยวิธีแนวทางปฏิบตั ขิ องการสืบสวนการรับส่งข้ อมูลด้ วยตัวเลข ซึง เลียงไม่ได้ โดยถอดรหัสข้ อมูล
ทีมีอยู่ แล้ วตรวจแก้ ไขแปลโดยนักตรวจวิเคราะห์ ใช้ เครื องมือคัดลอกข้ อความออกมา ทางหนึง ของวิธีการ
ปฏิบตั ไิ ปถึงยืนยันความถูกต้ องนัน คุณค่าสําคัญคือการแปลคําสัง ทีมีอยู่ตรวจแก้ ไข ซึง ใช้ การสํารวจใน
รูปแบบ Hexadecimal ได้ จดั หาไว้ ให้ นกั ตรวจวิเคราะห์เพือให้ เข้ าใจถึงรู ปแบบของการจัดข้ อมูล ส่วนวิธีการ
อืนทีตรวจค้ นหาความผิดพลาดการถอดรหัสทีถกู ตรวจจับคือเปรี ยบเทียบข้ อมูลกับเครื องมืออืนหรื อใน
โปรแกรมเลียนแบบ
ทางหนึง ของการสํารวจไฟล์ cemail.vol ในเฉพาะเรื องทีถกู หุ้มห่อ ปกปิ ดอยู่ คือสกัด คัดลอกไฟล์
ออกมาจากหัวข้ อของระบบ เก็บมันไว้ ในโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ ทีตรวจสอบ และหลังจากนันใช้ โปรแกรม
เลียนแบบวินโดว์จดั การทําตามกระบวนการ ซึง โฟลเดอร์ เช่นเดียวกับ virtual Storage Card (Casey,
2009) ในวิธีการนี โปรแกรมเลียนแบบสามารถใช้ เปิ ดไฟล์ cemail.vol ซึง เป็ นพยานหลักฐาน โดยใช้
เครื องมือคล้ ายกับ itsutils หรื อ Pocket dbExplorer อีกวิธีการหนึง คือสกัด คัดลอกไฟล์จาก หัวข้ อของ
ระบบและโหลดเข้ าไปข้ างในโปรแกรมเลียนแบบ แล้ วเขียนทับไฟล์ cemail.vol สําหรับอุปสรรคของวิธีนี
คือค่าโดยปริ ยาย (default) ของไฟล์ cemail.vol ไม่สามารถเขียนทับได้ โดยง่าย เพราะถูกว่าปิ ดกันโดย

ระบบปฏิบตั กิ าร ความเป็ นไปได้ ซงึ เกียวข้ องกับงานทัว ไป สําหรับผลทีตีพิมพ์ออกมานีคือเหมาะทีจะใช้ กบั
ผู้พฒ
ั นาถึงวิธีการอภิปรายปั ญหา(XDA, 2006)
เมือก่อนไฟล์ cemail.vol ถูกติดตังอยู่ในในโปรแกรมเลียนแบบ ส่วนประกอบอืนของโปรแกรม
itsutils เรี ยกว่า pdblist สามารถใช้ วิเคราะห์คําในประโยค(ทางไวยากรณ์) ทีเป็ นเนือหาของฐานข้ อมูลถาวร
(Casey, 2009) ทีจะกล่าวต่อไปคือผลลัพธ์จากคําสัง สําหรับฐานข้ อมูล ‘‘fldr31000028’’
T:\itsutils>pdblist -d fldr31000028 330007ec (332 13 8)
8005 T13 L0000 F0000 UI4 1006634986
8011 T13 L0000 F0000 UI4 74
001a T13 L0000 F0000 UI4 822083597
0e07 T13 L0000 F0000 UI4 40
0c1f T1f L0000 F0000 STR [00172838](12)
‘+14431234567’
0c1a T1f L0000 F0000 STR [00172854](12)
‘+14431234567’
003d T1f L0000 F0000 STR [00172870](4) ‘FW:’
0037 T1f L0000 F0000 STR [0017287c](26)
‘FWD:FW: FWD:Fw: FWD:Fw:Fw:’
0e08 T13 L0000 F0000 UI4 41057
0e17 T13 L0000 F0000 UI4 64
0e06 T40 L0000 F0000 FT 2009-04-15 15:37:23.000
3008 T40 L0000 F0000 FT 2009-04-15 15:37:23.000
8001 T13 L0000 F0000 UI4 855640044
ผลลัพธ์ทีแสดงนีเป็ นเพียงแค่หนึง บันทึกรายงานในเวลานี
ในความต้ องการฐานข้ อมูลซึง ก็คือ
ข้ อความ MMS(IPM ID 822083597) ข้ อความ ID ของรายการนีสามารถกําหนดโดยใช้ ตวั เลขทีแสดงนี
(1006634986) เปลียนกลับไปสู่ hexadecimal (0x3C0007EA) และเปลียนหมวดสุดท้ ายสองดิจิตไปยัง
ข้ างหน้ า(0xEA3C0007)
ค่าเหล่านีถูกใช้ สําหรับตําแหน่งทีอยูข่ องข้ อมูลเกียวข้ องกับไฟล์บนอุปกรณ์
เคลือนทีดงั ทีแสดงไว้ ในหัวข้ อ “การตรวจ E-mail และ MMS ทีเครื องเก็บบันทึก” ของบทความนี
เมือใช้ โปรแกรมเลียนแบบวินโดว์ค้นหาข้ อมูลในไฟล์ cemail.vol เป็ นทีทราบว่าบางเครื องมือใช้
การตังค่าเขตเวลาไปถึงการประทับวัน เวลา ขณะทีอนั อืนทําไม่ได้
ตัวอย่างเช่น การเปรี ยบเทียบ
รายละเอียดข้ อความทีได้ สกัด คัดลอกออกมา แสดงให้ เห็นโดยใช้ เครื องมือหลายอย่าง ซึง Pocket
dbExplorer ใช้ ประยุกต์ตงค่
ั าเขตเวลาได้ ภายในโปรแกรมเลียนแบบประทับวัน เวลา ในทางตรงกันข้ าม
pdblist และ XACT แปลวัน เวลา ในรู ปแบบข้ อมูลดิบ

3.5. การตรวจสอบ Registry ในระบบ
การ Registry บนระบบอุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile
ประกอบด้ วยรายละเอียดทีหลากหลายเกียวกับองค์ประกอบ และอุปกรณ์ทีใช้ ซึง การ Registry บนระบบ
อุปกรณ์สือสารทีทํางานบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile เป็ นลําดับชัน โดยจัดลําดับลดหลัน กันไป
โดยทีสิงหนึง อยูเ่ หนืออีกสิงหนึง เหมือนกับระบบปฏิบตั กิ ารไมโครซอฟต์อืนๆ ดังแสดงในรูปที 7

ใช้ Microsoft Remote Registry Editor ซึง ระบบ Registry ทีอยูเ่ ป็ นกลุม่ ประกอบด้ วยข้ อมูลสารสนเทศ
อย่างเช่น การเชือมต่อของระบบเครื อข่าย ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลเกียวกับการเชือมต่อ WiFi เมือไม่นานมานี
โดยตําแหน่งทีเข้ าคือการใส่ข้อมูลภายใต้ ‘‘HKLM\Comm\ConnMgr\Providers’’ ผู้ใช้ Registry ทีอยูเ่ ป็ น
กลุม่ มีข้อมูลทีสมั พันธ์กนั กับรายละเอียดประวัติโดยย่อของผู้ใช้ บนอุปกรณ์ อย่างเช่น รายละเอียดของการ
เข้ าติดต่อสือสารโดยเจ้ าของอุปกรณ์ดงั แสดงในรูปที 7
ตัวอย่างของการป้อนข้ อมูลอืนๆทีมีประโยชน์ ซึง ทีผ้ ใู ช้ Registry ในระบบตามรายการในตารางที 5

3.6. การตรวจสอบ e-mail และ MMS ทีเครื องเก็บบันทึก
เมือข้ อความ MMS และ e-mail ถูกรับและเปิ ดออก หรื อถูกสร้ างและส่ง บนอุปกรณ์สือสารที
ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows Mobile บางอย่างทีประดิษฐ์ ขนด้
ึ วยฝี มือมนุษย์กิจกรรมเหล่านีถูก
สร้ างขึนมา สิงประดิษฐ์ เหล่านีสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ให้ กบั นักตรวจวิเคราะห์ได้ เพราะพวกเขาชีให้ เห็น
ว่าเมือข้ อความพิเศษถูกสร้ างหรื อสํารวจบนอุปกรณ์
แม้ กระทัง หลังจากทีข้อความต้ นฉบับได้ ถกู ลบ
นอกจากนัน แม้ วา่ จัดการลบข้ อความ สิงประดิษฐ์ ทีเกียวข้ องกันสามารถคงอยูบ่ นอุปกรณ์ซงึ ไม่มีขีดจํากัด
และอาจจะมีข้อมูลทีเกียวข้ องกับข้ อความต้ นฉบับอยู่ รายละเอียดหัวข้ อความ E-mail รวมทัง ถึง จาก หัว
เรื อง และชือสิงทีแนบมา ถูกเก็บไว้ ในไฟล์ cemail.vol เมือข้ อความเหล่านีถูกเปิ ดบนอุปกรณ์สือสารที
ทํางานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows Mobile ไฟล์ ‘‘.mpb’’ ถูกสร้ างขึนในโฟลเดอร์
‘‘\Windows\Messaging’’ กับข้ อความทีบรรจุอยู่ นอกจากนัน เมือ e-mail ทีแนบถูกเปิ ดออกบนอุปกรณ์
ไฟล์ ‘‘.att’’ ถูกสร้ างขึนในโฟลเดอร์ ‘‘\Windows\Messaging\Attachments’’ ข้ อมูลจากการสํารวจ ข้ อความ
SMS/MMS เก็บไว้ ใน ‘‘\Windows\Messaging’’ ในไฟล์ ‘‘.mpb’’ สามารถรวมส่วนทีเหลืออยูข่ องรายการ
ซึง ทีถกู ลบจากไฟล์ cemail.vol file ดังรูปที 8

แสดงถึงไฟล์ ‘‘.mpb’’ ทีเกียวข้ องกับข้ อความ MMS บนอุปกรณ์ Samsung i607 (Blackjack) พร้ อมด้ วย
การสร้ างไฟล์ ประทับวัน เวลา สิงนันบ่งบอกถึงว่าข้ อความถูกเปิ ดวันที 5 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2009 ไฟล์
เหล่านี รวมทังภาพถ่ายดิจิตอลพร้ อมด้ วยแสดงการฝั ง EXIF หัวเรื องข้ อมูล สิงนันถูกทําด้ วย Blackberry

เมือวันที 30 เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2009 ของเดิมรับข้ อความทีเกียวกันกับไฟล์นี ‘‘.mpb’’ ได้ ถกู ลบทิง
Object identifier (OID) ขององค์ประกอบข้ อความ สามารถใช้ ความสัมพัธ์กนั เข้ าสูใ่ นไฟล์
cemail.vol ร่วมกับไฟล์‘‘.mpb’’ ทีเหมือนกัน ในโฟลเดอร์ ‘‘\Windows\Messaging’’ ตัวอย่างเช่น เนือหา
เกียวข้ องกับข้ อความตัวอย่าง
รายการในส่วนก่อนหน้ านีถูกจัดเก็บใน‘‘\Windows\Messaging
\EA3C00071000001f.mpb’’ ในทีซงึ ชือของไฟล์ เริ มด้ วยข้ อความ OID (0xEA3C0007) ท้ ายสุด 8 อักษร
ของไฟล์‘‘.mpb’’ กําหนดโดยคุณสมบัตไิ มโครซอฟต์ คําลงท้ ายมีคา่ สําหรับไฟล์ กรณีนีคือเนือหาของ
ข้ อความต้ นฉบับ (Microsoft, 2008b)
บางอุปกรณ์มีไฟลเดอร์ ‘‘\My Documents\UAContents’’ ซึง มีสว่ นทีเหลืออยูข่ องข้ อความทีได้
ส่งไปแล้ ว โฟลเดอร์ นีมีไฟล์ ‘‘.dat’’ ร่วมกับการคัดลอกของรูปภาพทีสง่ โดยทาง MMS แม้ กระทัง หลังจาก
ข้ อความต้ นฉบับได้ ถกู ลบทิง ดังรูปที 9

แสดงถึงสิงทีบรรจุอยูข่ องไฟล์ ‘‘\My Documents\UAContents\45215.dat’’ รวมทังภาพถ่ายดิจิตอล
ซึง ใช้ HTC S620 (Dash) และส่งในข้ อความ MMS การสร้ างวัน เวลา ประทับของไฟล์ ‘‘.dat’’ นีแสดงเมือ
ข้ อความ MMS ถูกสร้ าง รายละเอียดทีเพิมขึนเกียวกับการส่งและรับ ข้ อความ MMS ถูกบันทึกไว้ ในเนือหา
ของไฟล์ในโฟลเดอร์ ‘‘\My Documents\UAContents\MMS Log’’

4.กรณีศึกษา การลักลอบเข้ าถึงอุปกรณ์ สือสารของผ้ ูอืนโดยมิชอบ
การวิวฒ
ั นาการของโปรแกรม สามารถติดตามกิจกรรมโดยการควบคุมจากระยะไกล ของอุปกรณ์
สือสารบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile เป็ นการเพิมขีดระดับความลับและความปลอดภัยให้ มาก
ยิงขึน ทังในด้ านทีเกียวกับรัฐบาลและด้ านธุรกิจ โปรแ MobileSpy และ FlexiSpy ทังสองโปรแกรมนีซึง
สามารถติดตังไว้ ใน อุปกรณ์สือสารบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile ทําให้ ง่ายต่อการควบคุมเป็ น
เฉพาะราย ไปสูก่ ารติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น SMS และเสียงในการสนธนา โดยโปรแกรมนีจะส่งข้ อมูล
จากอุปกรณ์เคลือนที ไบยังตัวบริ การเว็บ (Web server) ทีซงึ อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลของส่วนบุคคล
สามารถตรวจสอบรวมรวมข้ อมูลได้ ดังแสดงไว้ ในรู ปที 10

โดยเฉลียแล้ วผู้ใช้ จะไม่สงั เกตเห็นสิงเช่นนันของโปรแกรม
ทีกําลังทํางานบนอุปกรณ์ของเขา
ถึงแม้ วา่ ระบบของโปรแกรม MobileSpy (Smartphone.exe) สามารถมองเห็นการทํางานในหน่วยความจํา
บนอุปกรณ์ โดยใช้ Remote Process Viewer ซึง มันไม่เกิดขึนใน Task Manager อย่างไรก็ตามโปรแกรมนี
ได้ ทิงร่องรอยพอเพียง ในการนําไปสูก่ ารสืบค้ นโดยนักตรวจวิเคราะห์ การตรวจวิเคราะห์เกียวกับอุปกรณ์
สือสารบนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile โดยการติดตัง MobileSpy แสดงให้ เห็นร่องรอยบนระบบ
แฟ้มข้ อมูล และการลงทะเบียน( Registry) ตัวอย่างเช่น โปรแกรม MobileSpy ถูกใส่ไว้ ใน โฟลเดอร์
‘‘Program Files\Applications\Smartphone’’ ดังแสดงไว้ ในรูปที 11 โฟลเดอร์ นีประกอบด้ วยไฟล์
‘‘smartphone.log’’ อันซึง เก็บรักษาบันทึกเกียวกับกิจกรรมทังหลาย ซึง ติดตามโดยโปรแกรม MobileSpy

นอกจากนัน ยังได้ ใส่ MobileSpy ไว้ ในไฟล์ shortcut ใน ‘‘Windows\StartUp\’’ และสร้ าง Registry
entries ตามมาทีหลัง
[HKEY_CURRENT_USER\Software\RetinaxStudios]
"isLogUrl" = dword:1
"isLogSMS" = dword:1
"isLogPhoneCall" = dword:1
‘ ‘Username" = " ’ ’
"ReportTimer" = dword:f
"RememberUser" = dword:1
‘ ‘Password" = " ’ ’
‘ ‘BlackList" = "0010001’ ’

"AutoLogin" = dword:1
ซึง แต่ก่อนเวอร์ ชนั ของ MobileSpy มีชือผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เพือเป็ นการ
พิสจู น์ตวั จริ ง เปรี ยบเทียบระหว่างอุปกรณ์และตัวบริ การเว็บ (Web server) ได้ เก็บข้ อมูลในการลงทะเบียน
ในข้ อความธรรมดาทียงั ไม่เข้ ารหัส (Fogie, 2007) ต่อมาได้ มีเวอร์ ชนั ป้องกัน ชือผู้ใช้ (username) และ
รหัสผ่าน (password) แต่มนั ยังคงสามารถได้ ข้อมูลเหล่านี โดยการถ่ายเทข้ อมูลจากหน่วยความจําของ
กระบวนการ ‘‘Smartphone.exe’’

สรุ ป
ถึงอย่างไรก็ตาม แม้ วา่ อุปกรณ์สือสารจะมีขนาดเล็ก แต่ระบบปฏิบตั กิ ารบนอุปกรณ์สือสารมี
ความสามารถในการจัดเก็บข้ อมูล ทีเกียวข้ องกับผู้ใช้ งาน ได้ เป็ นจํานวนมาก รวมไปถึงข้ อมูลของผู้ที
ติดต่อสือสารด้ วย และกิจกรรมของผู้ใช้ ในเวลาหนึง ๆ ถึงแม้ วา่ ระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile จะเป็ นที
คุ้นเคยสําหรับนักตรวจวิเคราะห์ แต่ระบบปฏิบตั กิ ารดังกล่าว ก็มีความเป็ นเอกลักษณ์ ทีต้องใช้ เครื องมือ
และเทคนิคในการตรวจพิสจู น์ทีจําเพาะเจาะจง อุปกรณ์สือสารบนระบบปฏิบตั กิ ารดังกล่าว กลายเป็ นที
แพร่หลายในปั จจุบนั จึงมีความจําเป็ นทีนกั ตรวจวิเคราะห์จะต้ องมีการพัฒนาความสามารถในการตรวจ
วิเคราะห์ เพือให้ ได้ มาซึง พยานหลักฐาน จากอุปกรณ์สือสาร และมีการอ่านค่าได้ อย่างถูกต้ อง ทังนีใน
อนาคตยังต้ องมีการวิจยั และพัฒนาขีดความสามารถ ในการจัดเก็บและคัดลอกข้ อมูลบนระบบปฏิบตั กิ าร
Windows Mobile รวมถึงการเก็บกู้ไฟล์ข้อมูลทีสญ
ู หายหรื อถูกทําลายต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
บทความนีเป็ นเพียงการชีนําวิธีการตรวจพิสจู น์ทางนิตวิ ิทยาศาสตร์ สําหรับอุปกรณ์สือสารทีทํางาน
บนระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile ทีมีการใช้ กนั อย่างแพร่หลายในปั จจุบนั ซึง เนือหาของบทความได้ มี
การอธิบายถึงหลักการทํางานอย่างคร่าว ๆ ของ Windows Mobile ว่า มีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล วิธีการ
จัดเก็บไฟล์ข้อมูล รวมไปถึงความแตกต่างของระบบการจัดเก็บข้ อมูลว่ามีความแตกต่างจากระบบปฏิบตั ิ
การ Windows ทีใช้ กบั คอมพิวเตอร์ PC ทัว ไปอย่างไร เมือทราบถึงวิธีและระบบการจัดเก็บข้ อมูลของ
ระบบปฏิบตั กิ าร Windows Mobile แล้ ว ก็สามารถหาเครื องมือหรื อโปรแกรมทีเหมาะสมทางนิติ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ ในการคัดลอกไฟล์ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ในการสืบสวนต่อไป โดยการได้ มาซึง ไฟล์ข้อมูล
เหล่านียังต้ องมีการแปลผล อ่านค่าทีถกู ต้ อง เพือให้ ได้ ข้อมูลทีถกู ต้ องตามความเป็ นจริ งและครบถ้ วน
สมบูรณ์ เพือใช้ เป็ นพืนฐานในการสืบสวนคดีตอ่ ไป
จากบทความดังกล่าว เป็ นเพียงจุดเริ มต้ นให้ นกั ตรวจวิเคราะห์ได้ ร้ ูจกั กับระบบปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
รวมถึงความแตกต่างกันกับระบบปฏิบตั กิ ารทัว ไป ซึง ในการทดสอบ ได้ ทําการทดสอบกับอุปกรณ์สือสาร
เพียงบางชนิด และใช้ เครื องมือทําการทดสอบเพียงบางอย่างเท่านัน ยังไม่มีการต่อยอดในการตรวจพิสจู น์
และอ่านค่าด้ วยวิธีอืนๆ ซึง เชือว่ายังมีอีกหลายวิธีทีสามารถนํามาใช้ ในการตรวจพิสจู น์และอ่านค่าของผลที
ได้ มาจาก การตรวจพิสจู น์ได้ แต่ก็นบั ว่าเป็ นการชีนําจุดเริ มต้ นให้ กบั นักตรวจวิเคราะห์ ในการตรวจพิสจู น์
อย่างถูกแหล่ง และถูกต้ องเพือประยุกต์ใช้ ในการสืบสวน
เนืองจากในโลกยุคปั จจุบนั นี เป็ นยุคแห่งการติดต่อสือสารและการพัฒนาทีไม่หยุดนิง เครื องมือ
หรื ออุปกรณ์สือสาร จึงมีความจําเป็ นต่อการใช้ ชีวิตของมนุษย์ ทําให้ ผ้ ผู ลิตอุปกรณ์สือสารมีการแข่งขันกัน
ในการพัฒนาสินค้ าของตนให้ มีความเป็ นเอกลักษณ์ สวยงาม ใช้ งานง่าย สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ อย่างครบครัน จึงเป็ นเหตุผลหนึง ทีทําให้ ระบบปฏิบตั ิการบนอุปกรณ์สือสารมีความแตกต่างกัน
ไปด้ วย เช่น ระบบปฏิบตั ิการ Mac OS x ระบบปฏิบตั ิการ Android ระบบปฏิบตั กิ าร Symbian
ระบบปฏิบตั กิ าร Bada ระบบปฏิบตั กิ าร RIM ฯลฯ ทีได้ เริมมีการใช้ งาน เป็ นทีแพร่หลายในปั จจุบนั ดังนัน
นักตรวจวิเคราะห์จงึ ควรศึกษาถึงระบบปฏิบตั กิ ารต่างๆ
ทําความเข้ าใจ
และนําไปสูก่ ารพัฒนาขีด
ความสามารถของเครื องมือทีจะใช้ ในการตรวจพิสจู น์
เพือเพิมศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์อปุ กรณ์
สือสารต่างๆเหล่านีได้ เพือเป็ นประโยชน์ในการสืบสวนคดีตอ่ ไป
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