
10. Mobile Device 
Forensics 
Part 2 



TopiK	
•  Collecting and Handling Cell 

Phones as Evidence 

•  Cell Phone Forensic Tools 

•  GPS (Global Positioning 
System) 





Isolasi  Ponsel	
•  Gunakan Faraday bag atau kaleng cat untuk memblokir sinyal 

radio ke telepon 

•  Hal ini untuk mencegah 
§ Remote wiping (Penghapusan dari jauh) 
§ emails, pesan, dan panggilan, yang akan menimpa bukti 

•  Jika ponsel menyala, biarkan saja 
§ Mematikan ponsel akan menghemat daya baterai, tapi mungkin 

memerlukan PIN ketika itu diaktifkan kembali 
§ Kehabisan baterai/daya memicu fungsi keamanan, mengunci 

telepon  



Jika  Ponsel  dalam  Keadaan  Mati	
•  Biarkan dalam kondisi mati 

•  Keluarkan baterai dan kartu SIM 

•  Foto telepon, depan dan belakang 

•  Catat nomor identifikasi di bawah baterai 
§  IMEI / ESN / MEID 

•  Isolasi telepon dari jaringan, seperti pada ponsel yang menyala 



Buat  Image  Ponsel	

•  Lakukan sesuai prosedur  
•  Identifikasi buatan & model ponsel 
•  Buat forensik image 
•  Periksa image 



Pemeriksaan  Manual	

•  Jika tidak ada alternatif, Anda dapat 
memeriksa telepon secara langsung (tanpa 
image). 

•  Catat dengan rinci 

•  Jelaskan mengapa hal ini diperlukan 
§ Situasi penyanderaan atau untuk mencegah 
tindak kekerasan 

•  Navigasi keseluruhan telepon, ambil foto 



Voicemail	

•  Membutuhkan password-reset dari operator 
•  Atau, operator dapat menyediakan data itu 

sendiri 



Item  Lain	

•  Cari 
§ Handsets tambahan 
§ SIM cards 
§ Kabel Power dan kabel data 

•  Ponsel yang diisolasi akan kehabisan baterai dengan 
cepat, digunakan untuk mencari sinyal 



SIM  (Subscriber  Identity  Module)	

•  Nomor di SIM card 
•  IMSI (International Mobile Subscriber 

Identity) 
§ Mengidentifikasi informasi account 

•  ICC-ID (Integrated Circuit Card 
Identifier) 
§ Serial number pada SIM card 



Barang  Bukti  pada  SIM  Card	

•  Subscriber identification (IMSI) 

•  Service provider 

•  Card identity (ICC-ID) 

•  Pilihan Bahasa 

•  Lokasi telepon ketika dimatikan 

•  Pengguna yang tersimpan pada nomor telepon 

•  Nomor yang ditelpon oleh pengguna 

•  Pesan SMS (potensial) 

•  Pesan SMS yang didelet (potensial) 
§  Hanya sejumlah kecil pesan SMS biasanya disimpan pada kartu SIM 



Komponen  SIM	

•  CPU 
•  RAM 

•  Flash memory 

•  Crypto-chip 



Akusisi  Fisik  dan  Logik	

•  Fisik 
§ Kopi Bit-for-bit  
§ Termasuk data latent 

•  Logik 
§ Hanya file dan folder, data yang tidak di deleted 

•  Dapat dilakukan dengan alat nonforensik seperti 
utilitas backup 

•  Tidak ada write blocker yang digunakan 





KETERBATASAN  TOOLS	

•  Suatu tool tidak dapat mendukung semua 
ponsel 

•  Dua tool mungkin tidak memulihkan informasi 
yang sama dari telepon yang sama 

•  Memerlukan beberapa tool 



BITPIM	

•  Free, open-source 
software 

•  Memungkinkan Anda 
untuk melihat dan 
memanipulasi data 
dari ponsel CDMA 
dari Samsung dan 
produsen lain 

Link 
Ch 10p: Welcome to 
BitPim 



OXYGEN  FORENSIC  SUITE	

•  Mendukung lebih dari 6500 perangkat\ 

•  Harganya $2500 

•  Mengklaim  bisa mengekstrak lebih 
banyak data dibandingkan tools lain 

•  Link 
Ch 10q: Oxygen Forensic Suite 2013 - 
Screenshots of Forensic Software for Cell 
Phones, Smartphones and other Mobile 
Devices 



PARABEN	

•  Memproduksi Hardware dan 
software yang untuk forensik 
mobile device  

•  Link 
Ch 10r: Device Seizure by 
Paraben 



ACCESSDATA  MPE+	
•  Mendukung lebih dari 6800 perangkat 

•  Tersedia versi  free  

•  Link Ch 10s: MPE Mobile Phone Forensics 



CELLEBRITE  UFED	

•  Perangkat keras yang 
mengekstrak data dari 
perangkat mobile 

•  Mereka juga membuat 
perangkat untuk 
menyalin data dari satu 
ponsel ke ponsel store 
yang lain  

•  Link  
Ch 3e: Cellebrite - Mobile 
Forensics and Data transfer 
solutions 



ENCASE  FORENSIC  V7	

•  Termasuk akuisisi smartphone 
•  Secara otomatis mendeteksi jenis perangkat –

hanya dengan memasang perangkat  
•  Link Ch 10t: Reasons to Upgrade to EnCase Forensic V7 





BARANG BUKTI DI GPSS 

•  Log lokasi fisik 

•  beberapa memiliki 
§ Mobile phone logs 
§  SMS messages 
§  Images 

•  Perhatikan lokasi dan rute 
§ Waypoints 
§  Tracks 
§  Routes 

§  Link 
Ch 10u: What is the difference between Waypoints, Tracks, and routes on a 
Garmin GPS? 



EMPAT KATEGORI GPS 

Simple 
§ Dapat menyimpan trackpoint & log 

Smart 
§ Perangkat penyimpanan USB atau 
otomotif 
§ 2 GB atau lebih penyimpanan 
§ Bisa memainkan MP3, menyimpan foto, 
& tempat favorit 



EMPAT KATEGORI GPS 

Hybrid 
§ Kaya fitur. Contohnya smartphone 
§ Koneksi Bluetooth ke ponsel 
§ Punya fasilitas SMS messages, call logs, address 
book 

Connected 
§ Layanan berbasis langganan 
§ Informasi yang tersedia dari operator 



DATA PADA PERANGKAT GPS 

System data 
§ Trackpoints secara otomatis dihasilkan dan 
tidak dapat diubah oleh pengguna 

§ Track log  mencatat ke mana saja unit berjalan 

User data 
§ Waypoints lokasi yang disimpan user 
§ User bisa jadi belum pernah ke sana 
§ Tempat-tempat penting disediakan oleh 
produsen GPS  



PENANGANAN GPS 

•  Seperti ponsel 
•  Mungkin memiliki data volatile 
•  Terus-menerus berinteraksi dengan 

satelit 


