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Abstrakt

Användandet av mobiltelefoner och andra mobila enheter är stort i samhället vilket gör att de förekommer 
allt oftare vid brott och brottsutredningar. Information i dessa enheter måste kunna utvinnas och 
integriteten på det utvinna materialet säkerställas. Syftet med detta arbete är att undersöker om de 
forensiska verktygen Xry och Encase påverkar materialet vid utvinning från mobiltelefoner. För att ta reda 
på detta har en litteraturstudie, en intervju och två experiment utförts. Resultatet från experimenten visade 
på att det fanns filer vars innehåll ändrades mellan utvinningar. En analys av resultatet visade att det var
systemet själv samt processer som skedde innan utvinningen som förändrat innehållet. Slutsatsen blev att 
verktygen inte påverkar materialet under utvinningsprocessen.

Abstract

The rising use of smartphones and other mobile devices in society today has resulted in a higher 
prevalence of these in crimes and crime investigations. The information in these devices must be extracted 
and the integrity of the extracted information assured. The goal of this project is to determine whether the 
two forensic software programs Xry and Encase tamper with the extracted data. To answer this, a literary 
study together with an interview and two experiments were performed. The result from the experiments 
determined that data changes occured between extractions. Further analysis explained the changes to be 
caused by the devices themselves, and as a consequence of rooting. The conclusion drawn from the result 
was that the softwares programs did not tamper with the material during the extraction-process.
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1. Introduktion

En undersökning om användandet av smartphones i Sverige visade att 75% av befolkningen år 2013 hade 
en smartphone, en siffra som år 2015 ökat till 87%[14]. Mobiltelefoner och andra mobila enheter har de 
senaste åren fått en större plats i människors liv, i samband med det ökar även förekomsten av 
mobiltelefoner vid utredningar av brott[26]. Parallellt med utvecklingen av mobiltelefoner och dess 
användningsområde ökar också mängden bevis som kan utvinnas från enheten. Samtalshistorik, GPS-
koordinator, textmeddelanden, kontaktlistor, internethistorik, e-post, bilder, anteckningar och övriga 
loggar är några exempel på information som kan utvinnas vid en forensisk undersökning[12].

Många av de gamla brott som finns lagförda börjar träda fram inom IT-världen, det är vanligt att brott som 
t.ex. bedrägeri utförs via digitala enheter. BRÅ har sammanställt en rapport över hur den IT-relaterade 
brottsligheten ökar i samhället[30]. En följd av att brotten utförs via digitala enheter innebär att bevisen 
också finns i de digitala enheterna. 

Då brotten utförs via digitala enheter som mobiltelefoner, och allt fler människor använder sig av 
mobiltelefoner, är det viktigt vid en brottsutredning att kunna utvinna information ifrån enheten. Den 
process som används för att utvinna informationen måste se till att inte utföra någon förändring av 
bevismaterialet[23]. Det är därför viktigt att processerna för att inhämta information ifrån digitala enheter 
hålls uppdaterade.  

1.1 Syfte

Användandet av mobiltelefoner har ökat och förekommer oftare vid brottsutredningar. Informationen i 
dessa enheter måste kunna extraheras och integriteten på det utvunna materialet säkerställas.

Att behålla data oförändrad är av yttersta vikt vid en forensisk undersökning, en uppgift som inte alltid 
kan uppfyllas. Mobiltelefoner är uppbyggda på olika sätt och vissa kräver avancerade ingrepp för att data 
ska kunna extraheras. Det innebär att det på vissa modeller måste installeras en agent för att access till 
innehållet ska ges, något som kontaminerar materialet[23].

Syftet med detta projekt är att undersöka om Xry och Encase vid mobilutvinning kontaminerar och vad 
orsaken till förändrat material är. Fördelen med att kunna påvisa exakt vad som har förändrats är att det 
ger ett bevis på att den övriga datan har kvar sin integritet.

1.2 Problemformulering

Arbetet utför en utredning av hur den forensiska processen vid mobilutvinning påverkar integriteten på 
bevismaterial. 

Shahzad Saleem diskuterar i sin frågeställning att digitala bevis är känsliga för påverkan. Han beskriver 
hur viktigt det är att kunna visa på att bevisens integritet inte förstörs[49]. En väg han föreslår som lösning 
på problemet är att använda sig av verktyg som är beprövade och accepterade. Saleems frågeställning är 
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hur tekniken kan förbättras för att lösa integritetsproblemet. Arbetet ska visa på att tekniken inte behöver 
förbättras enbart på grund av detta, utan att problemet kan lösas genom befintlig teknik. Istället för att 
bygga bort problemet kan vi istället skapa en metod för att visa på vad som har förändrats i beviset, och på 
så vis påvisa att övriga delar av bevismaterialet har kvar sin integritet. 

Robin Rosengren och Erik Palmgren behandlar samma område som vi har valt att fördjupa oss i, hur 
integriteten på bevismaterial påverkas vid utvinningar av mobiltelefoner[13]. Vi tycker att det finns 
möjlighet att utveckla deras studie, då de enbart undersöker hashsummorna för filer för att upptäcka vilka 
som ändrats. Det saknas att de vidare undersöker innehållet i filerna, för att få reda på orsaken till 
förändringen, istället för att enbart notera att partitionen där filen lagras är förändrad. Därför har vi valt att 
ta ett steg längre och analysera varje fil som förändras. 

Två frågor kommer undersökas och besvaras under detta arbete. 

● Hur påverkas integriteten hos bevismaterialet vid användning av de forensiska verktygen 
Xry och Encase?

● Vad är orsaken till förändringarna som sker?

1.3 Problematisering av syfte och frågeställning

I Sverige gäller fri bevisprövning, vilket innebär att allting kan framställas som bevis i ett rättsfall. Det är 
upp till domstolen att bedöma om beviset är giltigt eller inte. Det är inte bara viktigt att kunna framställa 
bevis, det är lika viktigt att kunna visa att integriteten på det framställda materialet är intakt. Om det sker 
förändringar på beviset under inhämtningen så är det viktigt att kunna förklara varför förändringen har 
skett och vilka delar av beviset som har påverkats. Genom att visa vilka delar som har förändrats i beviset 
kan resterande bevismaterialets integritet säkerhetsställas.

Vid inhämtning av data ifrån mobiltelefoner används verktyg som t.ex. Xry och Encase. Det är viktigt att 
kontrollera verktygen och undersöka så att ingen kontaminering sker som kan påverka bevisvärdet. Om 
verktygens påverkan på beviset kan undersökas och dokumenteras så kan det hjälpa utredare att bekräfta 
bevisets integritet i rättegångar.

Nuvarande teknik kräver att utvinningar görs på ett levande system där mobiltelefonen måste vara 
påslagen, vilket leder till ett antal problem. Det går inte att ha fullständig kontroll över alla processer i en 
mobiltelefon, även om den är ställd i flygplansläge kommer den köra system processer som gör att filer 
förändras. Det kommer även att vara en utmaning att försöka filtrera bort förändringar som sker av 
mobiltelefon kontra vad som sker av de forensiska verktygen. 
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2. Bakgrund

Konsten att förvärva, bevara, hämta och presentera data som sparats i elektroniska enheter kallas IT-
forensik[34]. Mobiltelefoner är nu en stor del inom IT-forensiken att det börjar talas om mobil-forensik 
som ett eget område. Det handlar i ett rättsfall inte bara om att kunna ta fram ett bevis, det är lika viktigt 
att bevisets integritet behålls. Det handlar om att ha bra kunskap om metoderna som tillämpas vid 
utvinning av data att det med säkerhet går att fastställa att beviset är äkta. 

2.1 Tidigare arbeten

Shahzad Saleem, doktorand på Stockholms universitet har skrivit ett arbete[49] som behandlar samma 
område som oss, denna rapport undersöker och utvärderar befintliga metoder för bevaring av integritet för 
digitala bevis. I slutet av rapporten sammanställer Saleem sitt undersökningsresultat och skapar en mall 
för bästa tillvägagångssätt för mobilutvinning samt skapar en utvärderingsmetod för att hitta det bästa 
mobila verktyget. 

Robin Rosengren och Erik Palmgren har skrivit ett examensarbete [13] vid Halmstad Högskola som 
behandlar de forensiska verktygen Xry och UFED och kontrollerar huruvida verktygen kontaminerar 
beviset vid utvinningar. Författarnas slutsats av experimenten som de utför är att verktygen utför 
kontaminering. 
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3. Metod

Detta examensarbete består av en litteraturstudie, en intervju och två experiment. Litteraturstudien
kommer att ske genom datainsamling från vetenskapliga artiklar och online källor. De vetenskapliga 
artiklarna kommer att analyseras genom en metod från KTH[4]. Metoden går ut på att skumma igenom 
artiklarna och markera nyckelområden och tankar från skribenten som anses ha ett värde. När artikeln har 
delats upp går vi igenom den markerade informationen och diskuterar om den har relevans för vårt arbete.

I arbetet kommer en intervju med en arbetande forensiker att utföras, intervjun kommer vara 
semistrukturerad. En semistrukturerad intervju bygger på att frågorna kan vara både öppna och slutna[15]. 
Syftet med att välja en semistrukturerad intervjumetod är för att lämna möjligheten för den förfrågade 
parten att besvara frågorna fritt. Det är en intervju som utförs med Jonas Johansson, arbetande forensiker 
på Region väst. Frågorna är sammanställda av John Aronsson och Percy Bolmér. Vi har valt att göra 
intervjun via mail då detta ger Jonas tid att tänka igenom sina svar och formulera sig på bästa sätt och få 
med så mycket information som möjligt. Frågorna till intervjun har sammanställts för att utvinna viktig 
information som berör vårt syfte. Frågorna är tänkta att ge oss en kartläggning över hur den forensiska 
processen går till steg för steg. Anledningen är att försöka efterlikna deras forensiska process så mycket 
som möjligt. 

Experimentens syfte är att testa hur innehållet i två mobiltelefoner påverkas vid utvinningar med Xry och 
Encase. Erik Palmgren och Robin Rosengren utförde 2014 ett liknande experiment, deras metod för att 
upptäcka förändring av data i filer var att ta hashsummor före och efter utvinningarna[13]. Den metoden 
kommer till viss del att tillämpas i vårt experiment. Vi kommer att utveckla deras experiment till att även 
analysera innehållet av filerna för att avgöra funktioner på filerna och orsak till förändring. 

Då både Encase och Xry har klara metoder och instruktioner för hur utvinning av data från mobila enheter 
går till har valet av metod där varit klart[27][43]. 

3.1 Avgränsningar vid metodval

Forensik som område är väldigt brett, vid metodvalet har därför vissa avgränsningar gjorts för att 
storleken på projektet ska bli hanterbart. Ett exempel på detta är vid val av mobiltelefoner då alla enheter 
använder sig av operativsystemet Android.

Valen av de verktyg som används i experiment två har gjorts på grund utav att de är vanligt 
förekommande. Enligt NIST är Encase och Xry båda godkända som forensiska verktyg[40], något som 
Saleem nämner är viktigt vid valet av verktyg[49].

3.2 Problematisering av metod

Litteraturstudiens syfte är att inhämta data och kunskap om hur den forensiska processen ser ut och att 
hitta riktlinjer som ska följas vid digitala utvinningar. Experimentet utförs i syfte att dokumentera hur 
materialet som utvinns förändras. Intervjun i kombination med kunskap inhämtad från litteraturstudien 
kommer att forma upplägget för experimentet för att få en så korrekt forensisk process som möjligt. För 
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att besvara problemställningen om hur integriteten påverkas av de forensiska verktygen så måste 
experimentet vara utformat på ett forensiskt korrekt tillvägagångssätt, så att inte själva processen påverkar 
materialet. Det är relevant att utföra en litteraturstudie, intervju och sedan ett experiment för att på bästa 
möjliga sätt kunna besvara problemställningen från ett praktiskt och teoretiskt perspektiv.

Litteraturen analyserades enligt en metod från KTH [4] där innehållet skummas igenom och intressanta 
delar markeras. Denna metod är snabb men det finns risk för att missa intressant information. 

Ett problem med vår intervjumetod är att det inte gavs möjlighet att följa upp svaren med följdfrågor 
under intervjuns gång. Detta är ett problem utifall frågor skulle uppstå kring svaren som fåtts. Ett tänkbart 
alternativ till lösning på problemet är att en sammanställning av följdfrågor skapas och skickas alternativt 
att vi hade skickat frågorna i förväg och sedan utfört en telefonintervju. 

En risk som uppstår vid användandet av semistrukturerade frågor är att svaren kan bli väldigt fåordiga och 
inte bidra med mycket fakta. Det är en risk som har tagits med avseende på att personen som arbetar aktivt 
med mobil-forensik förmodligen besitter mycket kunskap som hade missats vid allt för strukturerade 
frågor.

Det finns en risk att stöta på vissa brister när det gäller datainsamling kring specifika systemfiler. Det är 
inte helt öppet om vilka filer som utför vad för funktioner och det finns väldigt dålig dokumentation kring 
området. I de fall som det inte finns någon information om vad specifika filer gör och hur de filer hanteras 
av operativsystemet får vi gå tillbaka ett steg och istället analysera foldern där filen lagras. 
Förhoppningsvis kan en liten förståelse om vad det är för fil ges i kombination av analys av innehållet och 
positionen den lagras på.

För att utvinningen ska kunna ske krävs det att en softroot av systemen måste göras. Att utföra en softroot 
innebär att förändringar sker i systemet, dessa förändringar måste hittas för att kunna vara säkra på att 
förändringarna inte skett av de forensiska verktygen.
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4. Teknisk bakgrund 

I detta avsnitt kommer begrepp och tekniker att förklaras för att bilda en förståelse inom de berörda 
områdena. Syftet är att läsaren ska få en tydligare bild av området.

4.1 Digitalt bevis

Stefan Kronqvist[47] på rikskriminalpolisen inom IT-brottssektionen säger att digitala bevis kan 
definieras som följande:

“Med digitala eller elektroniska bevis avses information eller data som lagras i eller förmedlas av 
en elektronisk utrustning” 

I ett rättssammanhang undviks användandet av originalbeviset då detta måste bevaras. Utredaren gör 
istället en forensisk avbild på beviset. Det är ur ett rättsperspektiv viktigt att den avbild som görs är en 
exakt kopia av originalet. Om till exempel bilder i en mobiltelefon ska användas som bevis sitter inte en 
advokat och bläddrar igenom galleriet som vid en normal användning. Det material som ska användas 
sammanställs istället som ett dokument eller i utskrifter. 

4.2 Digital Utvinning

Utvinning av data från en mobil eller dator genomförs via en metod som kallas för spegling. En logisk 
utvinning innebär att en spegling av filer som finns i filsystemet kopieras, en fysisk utvinning är när bit 
för bit kopieras vilket ger en exakt kopia[32].

Det finns olika nivåer för att klassificera de verktyg som används för utvinningar. Verktygen använder sig 
ofta av olika metoder och det skiljer sig i hur mycket data som går att extrahera och hur mycket de olika 
metoderna kontaminerar. De olika nivåerna som kan användas vid utvinning kan bäst illustreras med en 
pyramid. För varje steg uppåt i pyramiden ökar kraven på kunskap. Det innebär att det första steget är 
väldigt enkelt att utföra och svårighetsnivån ökar allt eftersom metoderna förändras. Allt eftersom 
metoderna blir mer komplicerade blir också ingreppen mot beviset mer krävande, vilket innebär att högre 
steg gör mer kontaminering[39]. 

Figur 1: Figuren visar de olika metoderna som finns tillgängliga för utvinning
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Manuell extrahering är när utredaren antingen spelar in det som visas på skärmen eller klickar runt i 
användargränssnittet. 

Logisk analys är det som detta arbete kommer att behandla. Logisk analys innebär att en spegling på 
bevismaterialet skapas. Denna spegling innehåller även filstrukturen och gör det möjligt för utredaren att 
gå igenom filsystemet på bevismaterialet på ett strukturerat och enkelt sätt. Det finns två olika typer av 
utvinningar som kan göras. En logisk och en fysisk utvinning, i arbetet kommer fysiska utvinningar att 
utföras, dvs en bit för bit kopia. 

Hex Dump metoden innebär att en egen boot loader, dvs ett set med uppstartsprocesser och instruktioner, 
skapas. Då går det via en omstart av mobiltelefonen att undvika att enheten utför vissa instruktioner som 
förhindrar utvinning av data. Denna metod används enbart för att nå de icke-volatila minnet eftersom att 
en omstart av enheten krävs, vilket kommer att tömma RAM minnet. Denna metod utför stor 
kontaminering då direkt modifierar originalbeviset.

Chip-off är en metod som går ut på att plocka ut flashminnet ur mobiltelefonen och sedan försöka 
återskapa data på chippet. Det finns en stor risk att chippet går sönder vid denna metod och bör därför 
undvikas om inte materialet är av stor vikt. 

Micro Read går ut på att med ett speciellt mikroskop studera RAM-minnets fysiska elektroniska impulser 
och sedan läsa av data [39]. 

4.3 Hur data lagras i digitala enheter

Gottfried Wilhelm Leibniz fick 1966 iden om att skapa ett universalt språk som använde sig av 
matematik. Hans teori var lång före sin tids utveckling och det fanns inte något tillämpningsområde på 
hans ide. Teorin skapade grunden till för andra forskare som 125 år senare utvecklade det Binära 
talsystemet[28]. Datorer använder sig av det binära talsystemet för att förmedla data. Det binära 
talsystemet använder sig av siffrorna noll och ett. En etta representerar värdet true och en nolla 
representerar värdet false. Genom att göra en distinkt skillnad mellan siffrorna kan datorn bilda 
kombinationer som kan tolkas till förståelig information. Varje etta eller nolla i lagringsmediet kallas för 
en bit vilket är den minsta byggstenen i alla former av datorer. Då det inte går att skapa förståeliga 
meningar med bara en bit därför grupperas bits tillsammans i följd. Den vanligaste grupperingen är 8 bitar 
vilket kallas för byte. Varje plats i den 8 bitar långa raden tilldelas ett värde. I tabellen nedan går det att se 
vilka värden det binära talsystemet använder sig av. 

Tabell 1: Tabellen visar vilken plats som representerar vilket värde på det binäratalsystemet.

Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1

128 64 32 16 8 4 2 1
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Det binära talsystemet gör det möjligt att låta en byte representera värden mellan 0 till 255. Varje värde är 
unikt och representerar en symbol, exempelvis har bokstaven A värdet 10. Datorn kan då lagra 
bitsekvensen 00001010, som enligt tabell 1 resulterar i värdet 10. Användning av detta binära system 
möjliggör för ett lagringsmedium att lagra data[29]. 

Det finns två typer av data som kan lagras. Precis som människor använder datorer sig av ett 
långtidsminne och ett korttidsminne. Vid användning av långtidsminnet tar det lite längre tid att minnas 
vad som egentligen hände, och korttidsminnet går snabbare men glöms snabbt av. Icke-volatil data är data 
som ska lagras längre tider och volatil data är information som enbart ska lagras i korta stunder [21].

4.3.1 Icke-volatil data

Datorer lagrar icke-volatil data, långtidsminnet, på två olika sätt, via magnetism eller elektricitet. Den 
magnetiska metoden används normalt i HDD (Hard disk drive) och fungerar via icke-magnetiska skivor 
som roterar. Ett läs/skrivarhuvud belägger skivorna med ett ämne som gör det magnetiskt när data ska 
skrivas, ämnet som används i dagsläget är baserat på kobolt. Dessa skivor läses sedan av genom samma 
läs/skrivhuvud som läser av ifall skivan är magnetisk [41]. 

Den andra metoden som använder elektricitet istället för magnetism kallas för flash. Flash är en vanlig 
lagringsmetod som används bland annat i komponenter vid namn Solid State drive (SSD). Flash använder 
sig av elektriska impulser som lagras i transistorer. På grund av det finns inga rörliga delar, vilket gör att 
skriva och läsa data går mycket snabbare än vid magnetiska lagringsmetoder[22]. 

Ett flash-minne har snabbare lästid, väger mindre, är mer stöttålig, tystare och använder mindre ström än 
vad magnetiska minnen gör. Detta är egenskaper som är speciellt viktiga för mobiltelefoner eftersom att 
de ska kunna hållas i en hand. Nackdelarna med flash-minnen är att lagringsutrymmet är mindre och 
tillverkningen är mellan 5 till 10 gånger dyrare än magnetiska minnen[1].

Båda metoderna bygger på samma logiska koncept. Enheterna tittar ifall det finns något på en bestämd 
plats, vare sig de är magnetism eller lagrad spänning. Ifall det finns magnetism eller spänning kan datorn 
tolka det som en etta, om det inte förekommer något på platsen kan det tolkas som en nolla. I ett icke-
volatilt minne gör det inget om strömmen stängs av, datan kommer att finnas kvar även efter en omstart. 

4.3.2 Volatil Data 

Volatil data fungerar annorlunda, och kräver en konstant strömförsörjning för att lagra datan. Det kallas 
ofta för RAM-minne(Random Access memory) i datorsammanhang. Det används för att lagra data som 
bara behövs under en kortare tid, till exempel ett inskrivet lösenord. Ett RAM-minne fungerar på samma 
sätt som flash, den skickar elektriska impulser till en transistor som lagrar strömmen för att representera 
en etta eller nolla, de som skiljer metoderna åt är att strömmen i ett RAM-minne successivt försvinner. 
Därför krävs det hela tiden en uppdatering av ström i ett RAM-minne för att behålla ett intakt minne. Den 
här sortens data försvinner väldigt fort om en mobiltelefon eller en dator stängs av [52].

Det är av yttersta vikt att en IT-forensiker förstår skillnaden mellan volatil och icke-volatil data för att 
genomföra en undersökning korrekt. Volatil data kan vara väldigt viktig vid en utvinning från 
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mobiltelefon eftersom att den kan innehålla pinkod och andra lösenord som använts på mobiltelefonen. 
Det är inte vanligt att mobiltelefoner stängs av och därför kan de innehålla stora mängder viktig data [51].

4.3.3 Lagringsstuktur
Två strukturer används för att lagra icke-volatil data på hårddiskar; angränsande och fragmenterad. 
Angränsande struktur innebär att data är sparad i sekvenser efter varandra på en lagringsenhet. 
Fragmenterad filstruktur betyder att sekvenserna sprids ut genom disken och lagras där den får plats. I 
slutet av varje sektion data finns en notis om var på lagringsenheten nästa del data kan hittas. Det tar 
längre tid att lokalisera fragmenterade filer. Om viss data ur en fil saknas kallas det för en partiell fil, detta 
kan hända då en sekvens data från en fil skrivs över med data från en annan fil [5].

4.3.4 Metadata
Metadata hanterar information om data. Några exempel på metadata är filtyp, filstorlek, tidsstämplar på 
när en fil skapats eller ändrats, vem som skapat filen och vem som äger filen. Denna information måste 
hållas intakt och är ofta viktiga vid utredningar. Ett exempel på intressant metadata är bilder tagna med 
moderna mobiltelefoner då GPS-koordinater ofta sparats[37]. 

4.4 Mobiltelefoner

Mobiltelefoner är uppbyggda på samma sätt som en persondator men då enheten ska få plats i en hand 
eller en ficka krävs det mycket mindre komponenter. Förutom den trådlösa anslutning till internet via wi-
fi har en mobiltelefon också inbyggd tillgång till det mobila nätet GSM och 3G/4G som gör det möjligt att 
ringa, skicka textmeddelanden och ansluta till internet med hjälp av telefonmaster.

Trots mobiltelefonernas relativt små storlekar innehåller de en hel del komponenter. Den kanske 
viktigaste delen för att en mobiltelefon ska fungera att ringa med är det som kallas för Subscriber Identity 
Module(SIM-kort). SIM-kort är ett litet chip som innehåller information om användaren, t.ex. vilket namn 
som abonnemanget är registrerat på. Ett SIM-kort har som uppgift att autentisera användaren in till det 
globala systemet för mobil kommunikation (GSM) nätverket så att enbart en användare med ett giltigt 
abonnemang kan prata via GSM. Med tiden har SIM-kort blivit mer komplexa och utvecklade och klarar 
idag också att lagra information såsom kontakter, telefonnummer, ett mindre filsystem och data om när 
samtal har gjort och till vem. 

Mobiltelefoner innehåller två lagringskomponenter när de skickas från fabrik. Det är ett flash minne som 
används för att lagra icke-volatil data. Det finns också ett Read-Only-Memory(ROM) som är ett minne 
som innehåller fabriksinställningar och annan data som konsumenten inte ska ha tillgång till att skriva 
över. Ett ROM minne går enbart att läsa, anledningen till detta är för att exempelvis bevara ett original 
data-set som konsumenten kan återställa mobiltelefonen till ifall det uppstår problem.

Det är viktigt att komma ihåg att många av dagens mobiler har stöd för implementering av ett externt 
minne. Det kan förekomma en socket i mobiltelefonens hårdvara där ägaren kan föra in ett extra 
minneskort för att lagra större mängder data. Dessa kort ser ut som ett SIM kort, men är små flash 
baserade icke-volatila minnen[38].
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Mobiltelefoner använder sig oftast av en fyrsiffrig PIN-kod som för att autentisera sig mot SIM-kortet. 
Denna pinkod lagras i RAM-minnet och det kan därför vara viktigt att hålla mobiltelefonen vid liv. Ett 
problem som börjar uppstå är att många mobiler kommer med möjligheten att kryptera innehållet, om 
innehållet krypteras blir det väldigt svårt att utläsa någon som helst data från mobiltelefonen. Det är dock 
enligt Johansson, forensiker på Region väst, väldigt ovanligt än idag att mobiltelefonerna är krypterade. 
Krypterade mobiltelefoner är dock något som kommer att öka då det blir enklare att göra, idag räcker det 
med att ändra en inställning[23]. 

Smartphones använder sig av applikationer som tillåter användaren att göra det mesta som en vanlig dator 
kan göra. Det finns spel, chatt och andra diverse applikationer, dessa applikationer har möjlighet att 
transportera och lagra data på telefonen. Det är väldigt vanligt att även om mobiltelefonen inte är 
krypterad är innehållet från specifika applikationer krypterade. Detta bidrar till stora problem vid 
utvinningar, men det finns metoder för att lösa det. Polisens verktygsutvecklare arbetar ständigt med att 
avkoda populära mobilapplikationer, problemet är att det tar väldigt lång tid att avkoda en applikation 
medans det går väldigt fort för utvecklaren att ändra kodsystemet [23].

4.5 Korskontaminering

Edmond Locard[53] skapade teorin om korskontamination som han beskrev som

“When two objects come into contact, there is always an exchange of material”

Innebörden är att två objekt som interagerar med varandra alltid lämnar ett spår. Trots att teorin är 
utformad för den fysiska miljön så tillämpas den lika effektivt vid hantering av digitala bevis. Med 
Locards teori i åtanke kan två förhållningssätt skapas

1. Om förövaren har en mobil med sig kommer mobiltelefonen att innehålla spår av gärningen. 
2. En forensiker som undersöker bevismaterialet kommer att lämna spår efter sig, detta benämns 

som kontaminering av bevis.
Kontaminering av bevis är ett något som i en forensisk undersökning i allra högsta grad bör undvikas. Om 
ett bevis kontamineras innebär det att en förändring av beviset skett. Kontaminering sker enkelt vid 
användning av mobiler, det räcker att forensikern öppnar upp ett sms eller startar en applikation. Det 
gäller i en undersökning att hela tiden kunna styrka att en handling är nödvändig och att dokumentera vad 
som utförs för att kunna sedan förklara varför kontaminering skett. Ett exempel är vid 
polisundersökningar av mobiler, vid beslag ska mobiltelefonen sättas i flygplans läge för att förhindra att 
ägaren ändrar inställningar via internet, eller utför en trådlös tömning av mobiltelefonen. Handlingen att 
sätta mobiltelefonen i flygplansläge är i sig en kontaminering av beviset, men om den dokumenteras och 
kan förklaras vid rättegång är det en accepterad kontaminering i Sverige[23]. Det finns alternativa 
metoder till att stoppa förändringar på mobiltelefonen, t.ex faraday-påsar. Faraday-påsar är påsar gjorda 
av antistatiskt material vilket leder till att om mobiltelefonen placeras i en sådan kan mobiltelefonen inte 
längre kommunicera utåt. Problemet med faraday-påsar är att mobiltelefonen kommer upptäcka att den 
inte längre har någon sändning och därför börja leta efter sändning, en process som kräver mycket batteri. 
Det är viktigt att undvika att mobiltelefonens batteri tar slut när mobiltelefonen är påslagen. Anledningen 
till det är för att data lagras i RAM-minnet och en utvinning av pinkoden kan vara kritisk. 
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Kontaminering kan undvikas vid utvinningar med hjälp av ett skrivskydd. Ett skrivskydd är antingen en 
hårdvara eller en mjukvara som förhindrar att data skrivs till mediet som lagrar datan. Användandet av ett 
skrivskydd skapar därför förutsättningar för att utföra en utvinning utan att kontaminera bevismaterialet.

4.6 Hashsummor

Inom IT-branschen används hashsummor för att fastställa om data blivit modifierat. En hashsumma är en 
algoritm som beräknar ett värde baserat på varje bit i ett data-set, vanligast är algoritmen message-digest 
(MD5). Det räcker att en bit modifieras för att hashsumman ska ändras[16]. Vid uppvisning av digitala 
bevis kan därför motparten jämföra hashsummorna mellan originalbeviset och det avbildade beviset. Om 
hashsummorna inte stämmer överens har det skett en kontaminering, vilket innebär att avbilden inte är 
den samma som beviset.

Jasmin Cosic rekommenderar i en IEEE-artikel att hashsummor bör används för att se integriteten på 
bevis[20]. Hashsumman skapar en sträng baserat på alla bits i ett data-set, men det visar inte vad som har 
förändrats eller var förändringen sker. 

Användandet av hashsummor för att kontrollera integritet på bevis bör göras med försiktighet. Det finns 
en risk att två olika data-set genererar samma hash resultat, detta kallas för en kollision. Det finns 
hundratals olika algoritmer som används för att testa hashsummor men de vanligast förekommande är 
MD5, SHA-a och RIPEMD-160[11]. En allmän rekommendation är att använda åtminstone två olika 
hashsummor för att vara säker på att inga slumpmässiga kollisioner skett.

Hashsummor kan också tillämpas på annat än för att bedöma integritet hos bevis. Att lagra hashsummor 
på kända filer i ett bibliotek gör det möjligt att söka efter och hitta kopior av filerna i andra datorsystem. 
Ett vanligt exempel på när detta används är då en dator misstänks innehålla barnpornografiska bilder[23].

4.7 Detektion av förändringar i data

Det finns många anledningar till att en dator eller användare behöver jämföra innehållet i olika filer. Till 
exempel om två versioner av en fil är olika kan vara intressant att ta reda på vad som tagits bort, ändrats 
eller lagts till [17].

Diff är ett GNU-baserat verktyg som upptäcker skillnader i innehåll mellan två filer. Informationen i 
filerna jämförs rad för rad i jakt på olikheter[17]. Det finns verktyg som förenklar användandet av Diff 
och i det här arbetet kommer programmet DiffChecker som är ett webbaserat gränssnitt för Diff att 
användas.

4.8 Utvinningsverktyg

I det här arbetet behandlas analys av två forensiska verktyg som är vanligt förekommande i polisiära 
undersökningar[23].
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4.8.1 Encase

Encase är ett program som är utvecklat av Guidance software, ett företag som grundades 1997. Den 
senaste versionen av Encase Forensic är version 7. Det är ett program som är speciellt framtaget för 
forensiska ändamål. Med stöd för att utvinna data ifrån mängder av enheter. Den sjunde generationen har 
även stöd för att extrahera data från mobiltelefoner. Encase stödjer både fysiska och logiska utvinningar, 
analys av hashbibliotek, rådata och bidrar med många filtrerings möjligheter[18].

4.8.2 Xry

Xry är ett verktyg som är specialanpassat för mobil-forensik. Företaget som utvecklat programmet heter 
MSAB. Programmet uppdateras kontinuerligt av utvecklarna och i dags läget stödjer 17,301 olika 
mobiltelefoner[36]. 

4.9 Root

Vanligtvis kan inte alla mappar och konfigurationer nås av en vanlig användare. Root innebär att en 
användare får fulla behörigheter till ett system. Att roota en telefon kan göras på två sätt, softroot och 
hardroot. Softroot, eller temporär root, innebär att en agent installeras på systemet vilket ger 
administratörsrättigheter fram tills dess att enheten startas om. Hardroot är en permanent root vilket 
innebär att administratörsrättigheterna inte försvinner vid omstart.[3]
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5. Experimentuppställning

5.1 Material

Materialet som används i undersökningen finns sammanställt i tabellerna nedan som redovisar vilka 
hårdvaror, mobiltelefoner och programvaror som används under experimenten.
Tabell 2: Tabellen nedan visar vilka datorer som används.

Datormärke Acer Dell

Operativsystem Windows 7 Windows 7

Processor Intel Celeron 540, 1.86 GHz QuadCore 3.1GZ i5-2400

RAM-minne 512 MB 16 GB

Tabell 3: Tabellen nedan visar vilka mobiltelefoner som undersöks.

Mobilmodell Sony Xperia Mini STI15a Samsung GT-S5301

Androidversion 2.1-update1 4.0.4

Tabell 4: Tabellen visar de mjukvaru program som används under experimenten.

Programvara Version Funktion

Xry 6.16.0 Forensiskt verktyg

Encase 7.10.05 Forensiskt verktyg

KingoRoot 1.4.4 Softroot av Samsung

Diffchecker Jämföra textfiler

HashMyFiles 2.18 Generering av hashsummor

OneClickRoot 3.7 Softroot av Xperia Mini

Excel 2010 14.0.7 Jämföra innehåll i dokument
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5.2 Experiment ett

Experimentet består av två delar.
* Kontroll av förändring vid fabriksåterställning
* Kontroll av förändring vid rootning

5.2.1 Kontroll av förändring vid fabriksåterställning

Figur 2: Figuren illustrerar i vilken ordning de olika stegen i experimentet kommer att utföras.

En kontroll av vad som förändras vid fabriksåterställning görs för att avgöra om det går att skapa ett 
kontrollerat data-set som sedan kan användas i experiment två. Tanken är att se om en fabriksåterställning 
alltid ger ett fast data-set med förutsägbara förändringar.  Att sedan veta vad som förändras vid 
fabriksåterställning gör att en analys av förändrat material vid det senare experimentet underlättas.

Experimentet startas genom att mobiltelefonerna som ska undersökas fabriksåterställs. Inställningarna för 
fabriksåterställning hittas på olika platser beroende på vilken mobiltelefon som används, men de flesta 
mobiler har tillgång till denna funktion. Vid en fabriksåterställning återställs användarinställningar, 
innehållet i det interna minnet raderas och mobiltelefonen startas om. Vid start dyker alternativ till olika 
inställningar upp, dessa ignoreras och mobiltelefonen lämnas orörd. 

Nästa steg är att skapa hashsummor på filerna i mobiltelefonerna. För att åstadkomma detta kopplas 
mobiltelefonerna till en dator via USB. För att datorn ska kunna kommunicera med mobilelefonerna krävs 
det att anslutningen godkänns genom att acceptera förfrågan som dyker upp på mobiltelefonerna. När 
anslutningen har godkänts så startas programmet HashMyFiles. Programmet har möjlighet att skapa 
hashsummor på flera filer samtidigt. För att undvika potentiella hashkollisioner kommer två olika 
hashsummor, MD5 och SHA1, att genereras för varje fil. En lista över de hashade filerna sparas ner i ett 
text dokument. De olika stegen upprepas två gånger, slutresultatet blir tre stycken hashset som sedan kan 
jämföras mot varandra med hjälp av programmet DiffChecker för att se om filer skiljer sig åt mellan 
fabriksåterställningarna.



15

5.2.2 Kontroll av förändring vid softrootning

Figur 3: Figuren illustrerar i vilken ordning de olika stegen i experimentet kommer att utföras

Anledningen till att dokumentera förändringar vid softroot är för att vid vissa fall måste softroot utföras 
för att verktygen ska kunna användas. Encase har till exempel inte möjlighet att softroota 
mobiltelefonerna på egen hand. Xry har möjlighet att på vissa mobiltelefoner installera en agent 
(softroota) för att kunna nå all data. 

Med den anledningen dokumenteras påverkningen av softroot pga att det vid vissa tillfällen kan vara ett 
nödvändigt krav för att utvinning ska kunna ske. En kontroll av vad som sker med filerna på 
mobiltelefonerna vid softrootning kommer att genomföras för att bekräfta att inte data på mobiltelefonerna 
kontamineras. En liknande process som användes för att dokumentera förändringen vid 
fabriksåterställningar kommer att användas för att kontrollera förändring vid softroot. 

Mobiltelefonerna fabriksåterställs och HashMyFiles användas för att generera hashsummor på enhetens 
filer. Båda mobiltelefonerna softrootas med hjälp av ett tredjepartsprogram. Två olika program används, 
detta eftersom inget av programmen är kompatibla med båda mobiltelefonerna. Programmet Kingoroot 
används på Samsungen för att utföra en softroot och programmet OneClickRoot på Xperian. Anledningen 
till varför de specifika mjukvaruprogrammen valts är för att de dykt upp som rekommenderade vid 
undersökningar[25]. För att programmen ska kunna nå enheterna måste inställningen “Usb Debugging” 
tillåtas i inställningarna. 

När softrootningen är klar används HashMyFiles igen och nya hashset skapas. Hashseten som skapades 
efter softrooten jämförs sedan med de hashset som genererades innan softrooten. För att jämföra 
innehållet mellan hashseten används programmet DiffChecker.
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5.3 Experiment två

Den första delen av experimentet kontrollerar om filer ändras vid utvinning med verktygen Encase och 
Xry, den andra delen av experimentet undersöker vad i materialet som ändrats.

Experimentet går ut på att analysera resultatet från utvinningar med verktygen Encase och Xry. Målet är 
att hitta exakt vilka filer som har förändrats, vad i filerna som förändrats och varför informationen ändrats. 

För att testa de olika forensiska verktygen kommer en färdig standard för utvärdering att användas. 
National Institute of Standards and Technology(NIST) har sammanställt en utvärderingsplan som heter 
Smart Phone Tool Testing (CFTT), vilket är en mall över vad som bör tänkas på vid utvinningstester [44]. 

Experiment utförs i tre moment.

1. Skapandet av ett kontrollerat data-set.
2. Utvinningar från mobiltelefonerna.
3. Detektera och lokalisera förändringar i datat. 

5.3.1 Skapandet av ett kontrollerat data-set
För att skapa ett kontrollerat data-set så kommer mobiltelefonerna att fabriksåterställas och softrootas. 
experiment ett ger oss information om vilka förändringar som sker under på mobiltelefonerna genom den 
processen, så resultatet ifrån experiment ett kan användas för att veta vilka filer som kommer att vara 
förändrade från början.

5.3.2 Utvinning från mobiltelefonerna

Figur 4: Figuren illustrerar flödesschemat över Experiment två.

Programmen Xry och Encase används för att utvinna informationen från mobiltelefonerna. Experimentet 
sker i teorin på samma sätt men skiljer sig åt i utförandet beroende på vilket program som används, därför 
delas de upp under två underrubriker, Encase och Xry.

5.3.3 Encase utvinningar
Enligt SANS ska en Fysisk utvinning göras om utredaren vill nå borttagen data[19]. Då det är oklart vad 
en utvinning förändrar på mobiltelefonen kommer en fysisk utvinning göras för att nå så mycket data som 
möjligt. Att utföra en fysisk utvinning kommer innebära att filer carvas fram, det kan resultera i att det 
förekommer varierande antal filer mellan varje utvinning.
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Utvinning med Encase sker tre gånger på varje telefon. Innan varje ny utvinning kopplas mobiltelefonen 
bort från datorn, fabriksåterställs, softrootas och ställs i flygplansläge. USB-debugging och tillåtelse för 
okända källor aktiveras. Encase har ett antal olika alternativ för utvinning av enheter, i det här 
experimentet väljs “SmartPhone Acquisition”. Fysisk utvinning väljs och utvinningen startas. Varje 
utvinning sparas som en bevisfil och placeras i ett Case i programmet. För att behandla informationen i 
bevisfilerna måste alternativet “process evidence” i Encase väljas. Process är en funktion där utredaren 
väljer hur beviset ska behandlas. Nedan följer en lista på de alternativ som valts[45]. 

Recover Folder : Ett alternativ som gör att Encase söker efter borttagna filer på bevisfilen.
Protected file analysis: Letar efter krypterade filer eller filer med lösenordsskydd. 
Hash analys: Funktion som skapar md5 och sha1 summor på alla filer i bevisen. 
Expand Compound files: Tittar på komprimerade filer såsom zip eller rar.
Find Email: Letar efter email-filer
Find Internet Artifacts: Tittar på filer som är relaterade till webbläsare, Dagens mobiler använder sig av 
kända browsers såsom chrome eller liknande. Därför är de aktuella vid utvinning
Search for keywords: En funktion som gör att man i rå text kan söka efter ord. Den här funktionen väljs 
med för att underlätta den analytiska delen.
Indextext and metadata: En funktion som indexerar all data. Funktionen utförs för att underlätta den 
analytiska delen.
File carver: En funktion som bygger ihop filer från fragmentering och file slack. 

När alla bevisfiler är processade ska ett hashbibliotek förberedas så att en jämförelse mellan hashsetten 
kan utföras. För att skapa ett hashbibliotek i Encase väljs först fliken “Tools” och sedan “Manage Hash 
Library”. Det öppnas då upp en vy, här väljs alternativet “New Hash Library” tillsammans med en sökväg 
till den mapp där hashbiblioteken ska lagras. Det finns två typer av hashbibliotek i Encase, primary och 
secondary, i detta fall väljs Secondary. Anledning till att välja secondary är för att primary appliceras på 
alla fall i hela verktyget, secondary appliceras på valda fall.

Hashbiblioteket som skapas är tomt och måste fyllas med innehåll för att kunna användas. I det här 
experimentet kommer hashbiblioteket fyllas med 6 olika hashset, ett för varje utvinning. Varje hashset 
består av samtliga hashade filer från de enskilda utvinningarna. Hashsetten får lämpliga namn för att inte 
blandas ihop vid analys, första utvinningen från Samsungen får namnet s1, och första utvinningen från 
Experian får namnet x1. För att skapa ett hashset, högerklicka på en bevisfil i encase och välj alternativet 
“Entries” följt av “Add to hash Library”. Om samsung1 är markerat väljs hashsettet s1. Detta upprepas för 
alla 6 bevisfiler.

5.3.4 Detektion och lokalisering av förändringar i Encase.
För att detektera förändringar av data kommer hashsummorna som sammanställdes med HashMyFiles
innan första utvinningen av mobiltelefonerna jämföras med det första Hashsettet i Encase. Detta sker 
manuellt, båda listorna öppnas i datorn och jämförs rad för rad. Anledningen till varför ingen automatisk 
jämförelse görs på dessa är för att hashsetten är sparade i olika textformat. Den här jämförelsen görs för 
att upptäcka utifall någon förändring skett under första utvinningen. 
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Hashsetten som skapas i Encase vid varje utvinning jämförs mot varandra för att detektera vilka filer som 
skiljer sig åt. Den här jämförelsen sker automatiskt via en funktion i Encase. 

För att den här jämförelsen ska kunna utföra måste varje hashset märkas med ett unikt signum. Detta 
unika signum läggs under rubriken “Category” i vyn “manage hashlibrary”. I detta fall är kategorinamnet 
samma som hashsettets namn. 

Funktionen som användas i Encase för att jämföra hashsetten är en typ av filter som kallas för 
”condition”. Målet med funktionen är att filtrera bort oförändrade filer, det uppnås genom att conditionet 
sorterar bort gemensamma filer mellan de olika hashsetten. Med gemensamma filer menas de filer som 
har samma MD5 och SHA-1-summa samt samma namn. Eftersom två olika hashalgoritmer används 
minskas risken för kollisioner avsevärt. Instruktioner för hur filtret skapas finns att läsa i appendix A

Efter att filtret appliceras på bevisfilerna finns enbart förändrade eller nya filer kvar. Filtret appliceras 
mellan alla hashset, tabell 5 visar hur jämförelserna mellan hashsetten skett.

Tabell 5: visar hur jämförelserna mellan hashseten görs

Hashsett Jämförs mot

1 2 och 3

2 1 och 3

3 1 och 2

Vid varje jämförelse markeras de hashade filer som är kvar efter filtreringen, dessa filer exporteras också 
till en mapp. De filer som markerats som unika eller vars innehåll ändrats undersöks i Encase. 

5.3.5 Xry utvinningar
Experimentet i Xry sker enligt samma princip som i Encase. Innan varje utvinning kopplas mobiltelefonen 
bort från datorn, fabriksåterställs, softrootas, ställs i flygplansläge och USB-debugging och tillåtelse för 
okända källor aktiveras. Detta utförs tre gånger på varje enhet. Till skillnad från Encase utför Xry själv 
softrooting om detta behövs[43], men för att hålla experimentet koncist har samma softroot som vid 
Encasedelen använts.

Mobiltelefonen kopplas med USB till datorn via den strömförsörjda USB-hub som ingår i verktyget Xry. I 
utrustningen som följer med verktyget finns också de USB-sladdar som används för att ansluta 
mobiltelefonerna till Xrys USB-hub och vidare till datorn. En licensnyckel kopplas också in i USB-
hubben. 
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I programmet väljs alternativet “Extract data” för att starta utvinningsprocessen. Xry har en lista på de 
17,301 enheter som programmet stöder, men det finns även en funktion som automatiskt detekterar 
inkopplade produkter[35]. Vid val av den automatiska funktionen måste en kontroll göras att den har hittat 
rätt modell, om inte så väljs enheten manuellt.

Xry har möjlighet att utföra logiska och fysiska utvinningar, som tidigare förklarat väljs fysiska 
utvinningar[32]. Det innebär att antalet filer som kommer fram via carving kan variera, framcarvade filer 
kommer inte att analyseras.

5.3.6 Detektering och lokalisering av förändring med Xry
För att jämförelse mellan filerna från de olika utvinningarna ska kunna ske måste hashsummor först 
genereras. Detta går att göra i programmet Xry genom att välja fliken “Tools” följt av alternativen 
“Triage”, “Setup” och “Hash”, I rutan “hash” väljs alternativen MD5 och SHA-1. När dessa inställningar
är gjorda kan vi sedan öppna upp varje utvinningsfil i Xry och välja “decode image” följt av enhetens 
modell och “Finish”. Detta utförs på alla utvinningarna.  

Xry har en egen programvara som heter Xryviewer som är ett mjukvaruprogram som ger utredaren ett 
gränssnitt att navigera det utvunna materialet med. Xryviewer erbjuder också alternativet att exportera 
information om filer som ett Excel-dokument. Hashsummorna och tillhörande filnamn från alla tre 
utvinningarna sammanställs i ett Exceldokument. Med hjälp av Excells funktion “conditional formatting” 
kan förändrad text markeras med röd färg. Om en hashsumma markeras som röd betyder det att innehållet 
på tillhörande fil ändrats jämfört med filerna från de andra utvinningarna. Om ett filnamn markeras med 
röd färg innebär det att den endast existerar i någon eller några av utvinningarna. Instruktioner för 
funktionen till Excel finns att se i appendix A. Filer som ändrar innehåll mellan varje utvinning kopieras 
manuellt och sparas i ett nytt Exceldokument. 

Unika filer och filer vars innehåll registrerats som förändrat öppnas upp i Xryviewer. Om Xryviewer inte 
kan öppna den valda fil så sparas den istället ned på datorn som en textfil som sedan öppnas med en 
textredigerare. Filernas innehåll analyseras för att se vad som ändrats och vilket funktion filen har. Baserat 
på innehållet eller plats som filerna är lagrade på kommer vi att avgöra om filerna kan vara modifierade
som en direkt konsekvens av Xrys utvinning, eller om det är mobiltelefonen själv som modifierat 
innehållet. 
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6. Resultat
Här presenteras resultatet från experimenten samt en sammanställning av den intervju som tidigare 
utfördes.

6.1 Sammanställning av intervju

Samtliga frågor och svar från intervjun finns att läs i appendix D. En kort sammanfattning av den för oss 
viktigaste informationen redovisas nedan.

Xry och UFEDs cellebrite är de vanligaste verktygen vid mobila utvinningar. Det verktyg som 
rekommenderas är Xry, inte för att det är bättre utan för att gränssnittet på rapporten är lättast att arbeta 
med både för utredarna och forensikerna. 

Bibehållandet av integriteten hos bevismaterialet är av yttersta vikt. Personal som beslagtar mobiltelefoner 
har fått klara direktiv om att sätta mobiltelefonerna i flygplansläge för att förhindra att förändringar sker. 
Det viktigaste med flygplansläge är för att förhindra “remote wipes” som är när någon nollställer 
mobiltelefonen via internet.

Hashsummor används för att kontrollera integriteten hos bevis, det händer att hashsummor förändras och i 
de fall ska sektorerna som blivit fel lästa noteras. Om det sker förändring är det för att en agent måste 
installeras på mobiltelefonerna. 

En anledning till att använda mer än ett verktyg är för att de producerar olika resultat. En utvinning med 
samma verktyg kan ge olika resultat, ibland saknas filer och ibland finns det extra filer. Det skiftande 
resultatet kan bero på vilka applikationer som är installerade på mobiltelefonerna.

6.2 Förändring vid fabriksåterställning

Samsungen registrerar enbart en fil som förändrad vid fabriksåterställning, resterande filer har identiskt 
innehåll. Åtta filer registreras av programmet HashMyFiles och av dessa är det sju stycken som fått ett 
hashvärde. Anledningen till att antalet hittade filer är så lågt är på grund av att mobiltelefonen endast ger 
tillåtelse för en datoranvändare att se innehållet i media mappar. Den fil som ändras är lagrad i mappen 
“albumThumbs”. Denna fil får alltid en förändrad hashsumma efter fabriksåterställning men den ändras 
inte vid omstart eller då telefonen softrootas. Namnet på filen består av 13 siffror. Dessa siffror ändras vid 
varje fabriksåterställning. Denna fil kommer att bortses från i experiment två då det är bevisat att den 
ändras vid fabriksåterställning.

Vid fabriksåterställning av Xperian blev resultatet att två filer ändras vid varje fabriksåterställning. Den 
första filen var likt Samsungen en numrerad fil i mappen “albumThumbs”. Den andra filen som förändras 
mellan fabriksåterställning är filen “customized-capability.xml”, där tidsstämpeln ändras. Dessa två filer 
kommer att bortses från i experiment två då det är bevisat att de ändras vid fabriksåterställning.



21

6.3 Förändring vid softroot

HashMyFiles registrerar inga förändrade filer i Samsungen efter softrooten jämfört med innan softrooten. 
Fortfarande kan endast mediafiler nås vilket inte gör det möjligt att säkerställa om dolda filer ändrats.

På Xperian förändrades inte någon av de tidigare registrerade hashsumma på grund av softrooten. 
Däremot öppnar softrooten upp möjligheten att nå fler filer. Antalet filer ökade från 137 till 2105 stycken. 
Att avgöra om de ca 2000 nyupptäckta filerna förändras vid softrootning är inte möjligt då det inte finns
hashsummor på dessa filer innan softrootningen utfördes.

6.4 Resultat från Encase utvinningar

Nedan finns en tabell över intressanta filer som noterats mellan de olika utvinningarna. Namnen på 
utvinningarna är baserade på mobiltelefonens märke följt av ordning i utvinningsprocessen. 

Tabell 6: visar antalet filer som modifieras på något sätt under experimentets gång

Utvinning Unika hashade 
filer vars innehåll 
ändrats jämfört 
med utvinningen 
innan/efter.

Hashade Filer 
som försvinner 
/tillkommer

Totalt antal 
hashade filer för 
varje utvinning

Antal Unika 
hashade Filer

Samsung_01 1 417 2

Samsung_02 56 -4 413 2

Samsung_03 56 -10 403 4

Xperia_01 1 137

Xperia_02 6 +1 138 1

Xperia_03 6 +1 139 2

I tabellen kommer de första kolumner av varje mobiltelefon att skilja sig från resterande kolumner. 
Anledningen till det är för att Samsung_01 och Xperia_01 jämförs först med hashsettet från HashMyFiles
som togs innan första utvinningen. Alla filer finns inte med i HashMyFiles, därför jämförs bara första 
utvinningen mot HashMyFiles för få en uppfattning om de mediafiler som påträffats förändrats under 
utvinningen. Här får vi ut att alla mediafiler är exakt likadana innan som efter utvinning. Ingen 
kontaminering har skett vid Encaseutvinningen på mediafilerna. 

Vid jämförelse på utvinningarna från Samsungen hittades det 56 stycken namngivna filer som konstant 
ändrar innehåll mellan varje utvinning. På Xperian ser vi att 6 filer alltid förändras mellan utvinningarna. 
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Det sista värdet i tabellen “Unika Hashade filer”, visar antalet filer som enbart finns på en av 
utvinningarna. Vilka filer detta är finns att läsa i appendix B.

6.5 Resultat från Xry utvinningar

Nedan finns en tabell över intressanta filer som noterats mellan de olika utvinningarna. Namnen på 
utvinningarna är baserade på mobiltelefonens märke följt av ordning i utvinningsprocessen. 

Tabell 7: Tabellen visar en sammanställning av resultatet från Xry utvinningarna.

Utvinning Unika hashade 
filer vars innehåll 
ändras mellan 
utvinningarna.

Hashade 
Filer som 
försvinner 
/tillkommer

Totalt antal hashade 
filer för varje 
utvinning.

Antal Unika 
hashade Filer

Samsung_01 1 2148 19

Samsung_02 56 +9 2157 15

Samsung_03 56 -87 2070 10

Xperia_01 1 5672 24

Xperia_02 51 +24 5696 22

Xperia_03 51 -288 5408 22

I tabellen kan det utläsas att det alltid är samma antal filer som förändras. Det är en stor skillnad i antalet 
filer som programmet kan hasha. Den första utvinningen som jämförs med filerna som hashats innan med 
HashMyFiles visar att 0 mediafiler förändrats. Den fil som förändrats mellan första utvinningen är 
albumThumb som tidigare upptäckts vara en effekt av fabriksåterställningen. Anledningen till att 
resultatet skiljer sig så mycket mellan utvinning_01 och de andra är för att den jämförs mot resultatet av 
HashMyFiles, som inte kunde nå alla filer.

Antal unika hashade filer är filer som enbart finns med på en av utvinningarna. I appendix C finns listor 
över förändrade filer och unika filer från alla utvinningar från Xry.
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7. Analys

Här presenteras den analytiska delen av vårt resultat

7.1 Xry

I Samsungen finns det 21 xml-filer, och i Xperian 0. Xml-filer kommer bortses ifrån vid analysen på 
grund av att de står för layout för applikationer i mobiltelefonen. De är filer som ändras av mobiltelefonen 
då navigering via de grafiska gränssnitten sker[8]. 

db-filer är sql-lite filer som används för att lagra data från applikationer, det är filer som används av olika 
applikationer och funktioner och uppdateras av mobiltelefonen[7]. Det finns 46 stycken db-filer i Xperian 
och 20 i Samsungen och dessa kommer att bortses från. 

7.1.1 Samsung

De Samsungfiler som vid varje utvinning förändras finns i appendix C. Nedan behandlas alla de Samsung 
filer som upptäckts som förändrade i en tabell.

Tabell 8: Filer i Samsungen vars innehåll förändrats mellan varje utvinning

Filnamn Kommentar Information som pekar på att 
Xry påverkat filerna

Android.clients.google.com:443
En fil som hanterar DNS-
inställningar för mobiltelefonen, 
uppdateras av 
operativsystemet[50]

Ingen

Albumthumbnails
Filen genereras vid 
fabriksåterställning, detta 
upptäcktes vid experiment ett.

Ingen

Dumpstate_log_kmsg.log
Innehåller loggar om omstarter 
och krashar från kärnan[6]

Ingen

RR_PPON.p Vid analys av filen upptäcks att 
denna fil innehåller en loggad 
händelse om att en omstart har 
gjorts vid en tidpunkt som 
matchar tiden för våra 
fabriksåterställningar.

Ingen
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ahrh , ahrhslv, dakl, Dink, Mgzc Filerna är alla lagrade i mappen 
/data/misc/radio. Filerna i radio 
mappen innehåller krypterad 
data som gör analys omöjlig. Det 
vi kan hitta om filerna är att de 
diskuteras i en IRC för personer 
som vill knäcka sig in i Samsung 
mobiler, där nämns att filerna är 
självgenererande[42]

Ingen

Batterystats.bin Denna fil kommer av sig själv 
att förändras då batteriet hela
tiden skickar ny information[46]

Ingen

Entropy.dat Analys ej möjlig då materialet är 
krypterad och ingen 
dokumentation om filen hittas

Packages.list Innehåller alla installerade 
apks,packages och 
packagemanagers[31]. Listan 
genereras varje gång 
mobiltelefonen fabriksåterställs 
och uppdateras vid nya 
installationer.

Ingen

-649647897 Filen ligger i mappen 
/data/system/throttle. Vid vidare 
undersökning visar det sig att 
den fil skapas av ett script på 
mobiltelefonen som finns i 
services.jar. Filen loggar 
anvädning av 3g-nätverket med 
syfte att begränsa 
användningen[33]

Ingen
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Uiderrors.txt Loggar när xml-filer i 
data/system ändrar namn/skrivs 
till eller tasbort. I loggen kan vi 
se att det är applikationsfiler som 
modifieras av enheten

Ingen

Usage-20160331 Vid analys visar det sig att filen 
loggar processer som sker på 
mobiltelefonen. De processer 
som syns är försök från 
mobiltelefonen att nå ut till olika 
DNS-addresser för att hämta 
uppdateringar. Det är mestadels 
applikationer från google som 
försöker nå ut.

Ingen

I Samsungen har även ett antal unika filer registrerats vid utvinningarna. De här filerna är unika i den 
meningen att de enbart finns närvarande på en av utvinningarna. I appendix C finns en lista över alla unika 
filer som finns vid utvinningar. I tabellen nedan redovisas filerna med en kort kommentar, namn och 
utifall det finns tecken på att Xry har påverkat filen. 

Tabell 9: Samsung filer som är unika i Xry.

Filnamn Kommentar Information som pekar på att 
Xry påverkat filerna

Dropbox Dropbox är en folder som 
innehåller filer med 
mobiltelefonens operativsystem 
som loggar data om applikations 
kraschar. Efter en viss storlek 
raderar den gammal data för att 
lagra ny data, vilket innebär en 
konstant förändring på filerna 
som utför loggarna[9]

Ingen

lm_common.xml Filen tillhör Kingoroot och är en 
del av softroot applikationen. 

Ingen

netstats_uid.bin Filen innehåller nätverkshistorik 
och uppdateras varannan
timme[24]. Mobiltelefonen har 
inget nätverk men även försök 

Ingen
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att nå ut loggas. 

1459775358118
1459775300169
1459775305263

Filerna är tomma och genereras 
med unika namn i följd av 
sifferkombination. Filerna tillhör 
softrootprogrammet Kingoroot

Ingen

journal-1277097442.tmp Filen är lagrad i 
/data/backup/pending och 
innehåller loggar över försök att 
skicka backup information till ett 
antal olika google dnser. 

Ingen

persist.radio.icc.cb.list Filen innehåller ett fyrsiffrig 
nummer. Filen är lagrad i 
/data/property som är en folder 
där logfiler för system 
konfigurationer lagras.

Ingen

7.1.2 Xperia 

De Xperiafiler som vid varje utvinning förändras finns i appendix C. Nedan behandlas alla de Xperia filer 
som upptäckts i en tabell.

I Xperian är de alltid 51 filer där innehållet förändras mellan varje utvinning. Det är alltid samma filer 
som förändras, detta framstår av att filnamnet alltid är likadant men hashsumman skiljer sig. 46 stycken 
filer är databas filer och kommer att uteslutas som vid Samsung analysen. 

Tabell 10: Xperia-filer vars innehåll konstant förändras mellan varje utvinning

Filnamn Kommentar Information som pekar på att 
Xry påverkat filen

NVS Filen är en logfil som innehåller 
data om bootprocessen för 
mobiltelefonen[2]. Filen 
uppdateras om mobiltelefonen 
startas om.

Ingen

DxSecureDB Filen är en logfil som innehåller 
data om bootprocessen för 
mobiltelefonen[2][10]. Den 
lagrar process id för varje 
process som körs i samband med 
omstart.

Ingen

Batterystats.bin Filen tar hand om batteri 
information och uppdateras 
kontinuerligt vid förändrad 

Ingen
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batteristatus.[46]

Xperian har likt utvinningarna från Samsungen ett antal unika filer vid varje utvinning. De filerna är unika 
i mening att de enbart finns närvarande på en av utvinningarna. I appendix C finns en lista över alla unika 
filer som finns vid utvinningarna från Xperian. I listan över unika filer finns det en hel del databasfiler. De 
filer kommer inte att vara med i analysen som tidigare förklarats. I tabellen nedan redovisas de unika filer 
som återstår med namn, kommentar och om det finns tecken på att Xry påverkat filerna.

Tabell 11: Xperia filer som är unika i Xry.

Filnamn Kommentar Information som pekar på att 
Xry påverkat filen

com.movimenti.SVTPlay.zip Filen är markerad som deleted 
av Xry, det innebär att filen är 
fram carvad av 
utvinningsprocessen. Att filen är 
påverkad av Xry kan lätt 
misstolkas, det är snarare att 
filen är ihop pusslad än 
förändrad.

Ingen

Tmp Tmp är förkortning för 
temporary. Filen lagras i /app 
foldern och är markerad som 
deleted. Den är framcarvad av 
Xry. 

Ingen

Wallpaper Filen är en kopia av en bildfil 
som finns lagrad på flertal 
ställen i mobiltelefonen. Filen 
finns enbart med på en av 
utvinningarna, hade det varit Xry
som påverkade bilden hade de 
sannolikt skett varje utvinning.

Ingen

Pending.bin Filens innehåll visar loggar över 
synkroniseringsförsök till olika 
dns servrar. 

Ingen
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7.2 Encase

I Samsungen är de 27 xml filer som alltid förändrats mellan varje utvinning, dessa kommer att bortses 
ifrån vid analysen på grund av att de står för layout för applikationer i mobiltelefonen. De är filer som 
ändras av mobiltelefonen hela tiden beroende på om navigering sker via de grafiska gränssnitten[8]. Det 
finns fler xml-filer i Samsung utvinningarna som sker med Encase, dessa har dock förändrats två gånger 
bara och kommer därför hanteras som unika filer. 

Db filer är sql-lite filer som används för att lagra data av applikationer, det är filer som används av olika 
applikationer och funktioner och uppdateras av mobiltelefonen hela tiden[7]. Det finns 25 stycken db filer 
i Xperian och 20 i Samsungen som kommer bortses ifrån. 

7.2.1 Samsung

De filer som förändras vid utvinningarna relaterade till Encase finns att se i appendix B. I tabellen nedan 
behandlas de Samsung-filer som registrerats som förändrade mellan varje utvinning.

Tabell 12: Samsung filer som konstant förändras mellan varje utvinning.

Filnamn Kommentar Information som pekar på att 
Encase påverkat filen

Recovery_kernel_log.txt Filen loggar alla processer som 
sker under bootprocessen. Filen 
förändras då mobiltelefonen 
startas om under experimentet. 
Det är enbart processID som 
förändras.

Ingen

Recovery_log.txt Filen loggar information om 
fabriksåterställning. Här kan 
processen över vad 
fabriksåterställningen gör följas. 
Det som förändras mellan filerna 
är tiden det tar att kopiera filer 
ifrån foldern /preload under 
fabriksåterställningen.

Ingen

Uiderrors.txt Filen loggar information om 
backuper på xml filer som byter 
namn eller raderas. Det som 
skiljer innehållet mellan 
utvinningarna är tidsstämplar.

Ingen

Weatherclock En fil som genererar en databas 
fil som loggar vädret. Det som 
skiljer sig mellan utvinningarna 
är att det tillkommer en punkt 

Ingen
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som försvinner igen till den 
tredje utvinningen.

Samsung mobilen har även filer som registreras som unika i vårat filter. Unika filer är filer som enbart 
finns med på en av utvinningarna. Nedan i tabellen redovisas de unika filer som uppstått.

Tabell 13: Samsung filer som är unika. 

Filnamn Kommentar Information som pekar på att 
Encase påverkat filen

Dropbox Dropbox är en folder som 
innehåller filer med 
mobiltelefonens operativsystem 
som loggar data om 
applikationscrashar. Efter en viss 
storlek raderar den gammal data 
för att lagra ny data, vilket 
innebär en konstant förändring 
på filerna som utför loggarna[9]

Ingen

7.2.2 Xperia

De filer på Xperian som förändras vid utvinningarna relaterade till Encase finns i appendix B. Nedan i 
tabellen behandlas alla de Xperia filer som upptäckts som förändrade mellan varje utvinning. Det finns två 
xml filer som ska bortses ifrån enligt tidigare förklaring dock i Xperia fallet finns det ett så lågt antal 
förändrade filer att ett val att också analysera xml-filerna gjorts.

Tabell 14: Xperia filer som förändrats konstant mellan varje utvinning.

Filnamn Kommentar Information som pekar på att 
Encase påverkat filen

ApplicationUsageStore.xml Filen innehåller information om 
String variabel. Den byter värde 
mellan “Homescreen” och 
“Pccompanion” Pcompanion är 
Xperias egna verktyg för hantera
anslutna enheter[48]. I detta fall 
då usb inkopplingen sker

Ingen

Batterystats.bin Filen tar hand om batteri 
information och uppdateras 
kontinuerligt vid förändrad 
batteristatus.[46]

Ingen

Counters.txt Filen sköter loggar över olika Ingen
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system applikationer. Det som i 
innehållet förändras är att 
pccompanion har aktiverats. En 
följd av att mobiltelefonen 
kopplas in i datorn via usb.

Entropy.dat Filen är krypterad och filens 
funktion är okänd.

SubscribedFeeds.xml Filen är en xml fil som hanterar 
en variabel av typen long. 
Variabeln ändrar mellan 
utvinningarna värde.

Ingen

Usage-20110930 Filen innehåller log information 
om hur Homescreen och 
Pccompanion aktiveras.

Ingen

Usage-20111001 Filen innehåller log information 
om hur Homescreen och 
Pccompanion aktiveras.

Ingen



31

8. Diskussion

Trots att experiment ett enbart säkerhetsställer att mediafiler förblir oförändrade har vi valt att fortsätta 
med den valda metoden, det kan dock starkt misstänkas att systemfiler förändras vid fabriksåterställning. 
De förändringarna som kan misstänkas ske på system filer anses istället upptäckas genom att vi analyserar 
resultatet från experiment två. Vid analys av de filer som förändrats mellan varje utvinning ser vi att det 
som skett är att variabler ibland fått nya namn men att innehållen för övrigt är identiskt. Resterande filer 
som förändring uppstår i som inte ändrar variabelnamn har istället loggar med tidsstämplar som 
förändrats. 

Att vi utför en softroot på mobiltelefonerna kan i sig sägas vara en kontaminering. Därför har vi försökt 
lokalisera de filer som har blivit berörda av softrooten. Det som kan utläsas från innehållet i 
mobiltelefonerna är att en folder adderas i filstrukturen som innehåller en funktion för att lägga till 
användaren “suuser” som är känt som superuser. Detta upptäcktes vid analys av filsystemet under 
experiment två. Bristen i vår metod att kunna analysera exakt vad som förändrats i mobiltelefonen under 
softrooten kvarstår. Det går inte att utföra fysiska utvinningar på allt innehåll i mobiltelefonerna om vi 
inte först softrootar dem, varken Encase eller Xry klarar av att extrahera någon data utan softrooten. 

Det som har sammanställts pekar på att det är mobiltelefonens egna agerande som förändrar innehållet i 
filerna. Ingen av de hashade filer som förändras mellan alla tre utvinningar kan direkt kopplas till 
verktygen, och innehållet av filerna kan vid analysen ses vara förändrat enbart på grund av att 
operativsystemet kontinuerligt uppdaterar loggar.

De olika utvinningarna resulterar i ett varierande antal utvunna filer. Till exempel registrerar Xry flera 
tusen fler filer i sitt resultat jämfört med Encase. Unika hashade filer som registrerats av verktygen har vid 
analys kunnat uteslutas, då vi anser att det för att kunna ha påverkats av verktygen måste vara konstant 
ändrade vid alla utvinningarna. Många av de unika filerna är dessutom filer som carvats fram från 
oallokerat utrymme under den fysiska utvinningen, en process som ger olika antal filer vid varje utvinning 
och som inte har med hur verktygen ändrar filer att göra, utan hur verktygen sammanställer filerna under 
carving processen. Under intervjun nämns det att verktygen i många fall kan få olika resultat från samma 
mobil.

Att en förändring av helheten på bevismaterialet sker vid en utvinning är ett faktum när det gäller mobil-
forensik. Det kan verifieras av att hashsumman för utvinningarna förändras mellan varje utvinning. Det är 
en konsekvens av att man utföra live-utvinningar på mobiltelefonerna, dvs mobiltelefonen är påslagen 
under utvinningen. Det medför att saker förändras, vi anser att resultatet från vårt experiment kan 
användas för att sammanställa en lista över filer som bör bortses ifrån vid bevisning. Vårt resultat tyder på 
att vissa systemfiler alltid kommer att förändras, oavsett om mobiltelefoner blir utvunna eller inte, men vi 
hittar inget som tyder på påverkan av verktygen. Resultatet styrker att filer som vanligtvis innehåller 
bevismaterial har kvar sin integritet. Vid vår analys har ingen av filerna som berör samtalshistorik, gps-
kordinater, textmeddelanden, kontaktlistor, internethistorik, e-post eller bilder registrerats som förändrade.

För att detekterade förändrade filer mellan utvinningarna använder vi oss av hashsummorna md5 och 
SHA-1. Vi har valt Md5 och Sha-1 eftersom de är används som standard i Encase. Anledningen till att vi 
valde två hashalgoritmer är för att potentiella kollisioner skulle kunna upptäckas. 
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Vid analys på filerna som ändrats har en problematisk del varit att fastställa vad filerna används till eller 
hur de specifika filerna fungerar. Detta har fastställts via att analysera innehållet och även att försöka söka 
fram deras funktioner i databaser. De källor som använts kan kritiseras då informationen som vi hittar är 
bristande och några kommer från diverse forum och chattar. Även om vi bara hittat en källa som pekar på 
att det är mobiltelefonens system som förändrar informationen har det inte dykt upp något om att det inte 
skulle vara en effekt av verktygen. Om vi istället hade hittat två källor på innehållet där ena källan säger 
att det är systemet och den andra källan säger att det är utomstående omständigheter som påverkar filerna
hade vi behövt vara mer kritiska. Men då all information vi hittat för varje fil pekar på en och samma sak 
väljer vi att lita på informationen fram tills dess att motsatsen bevisats. Källorna styrks även av det faktum 
att innehållet i filerna som hittas verkar direkt relaterat till det som skrivs på forumen. Det är även forum 
som är special inriktade mot Android utveckling. Skribenterna kan antas vara kunniga inom området, då 
det är ett väldigt specifikt ämne som diskuteras.

I rapporten som skrevs av Robin Rosengren och Erik Palmgren[13], blev slutsatsen att de forensiska 
utvinningarna kontaminerar materialet eftersom innehållet i mappar ändrats. När vi gått in i mapparna och 
faktiskt kontroller vad filerna har för funktion har vi kommit fram till att det är mobilsystemet som ändrat 
innehållet, inte de forensiska verktygen. I arbetet studerar författarna hashsummor och kontrollerar vilka 
som har förändrats och kommer fram till samma resultat som vi har gjort, vi anser att deras slutsats av 
resultatet är felaktigt. Då resultatet pekar på att databas filer och logfiler över systemet har förändrats, filer 
som förändras även om en utvinning inte utförs. Många filer ändras på grund av att mobilen blir inkopplad 
till en dator, loggfiler noterar tidpunkter som processer körs osv. Vi anser snarare att det är en effekt av att 
mobiltelefonerna är igång under utvinning som förändringen sker, inte att verktygen utför kontaminering. 

I deras rapport diskuteras även att Polisen uppvisar en nonchalans mot kontaminering och att det inte har 
någon betydelse i arbetslivet. Det här är något som vi har fått en helt annan bild av, vid vår intervju nämns 
det att det är av yttersta vikt att behålla integritet på bevis. Det får oss att anta att det spelar stor roll med 
vem man frågar. Vid vår intervju framgår det att Polisen har en strukturerad och genomtänkt plan som ska 
vidtas vid beslag och att de ska göra allt i sin förmåga för att förhindra kontaminering.

I deras intervju med Xry utvecklarna garanterar utvecklarna att ingen kontaminering sker. Det är något 
som styrker det som våra resultat pekar på. Man kan ifrågasätta om ett företag talar sanning i denna fråga 
då det handlar om att framställa en brist i sitt egna verktyg. Vi anser att det är farligare att ljuga om en 
sådan garanti för ett företag vars program används i rättsändamål, vi tror att företaget hade erkänt en brist 
snarare än att riskera hela sin trovärdighet.

Shahzad Saleem[49] har en frågeställning som behandlar om hur tekniken måste förbättras för att stärka 
integriteten hos digitala bevis. Vi har i experimenten hittat en möjlighet att upptäcka vad som har 
förändrats och varför med hjälp av befintlig teknik. På det sättet kan integriteten hos bevis säkerställas. 

En vidareutveckling av vårt arbete vore att analysera hur olika program för softrooting kontaminerar 
innehållet och sedan skapa en generell metod för att filtrera bort dessa förändringar från materialet som 
utvunnits. Om man sedan också filtrerar bort de filer som förändrats av mobilsystemet blir man kvar med 
det oförändrade materialet. 
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9. Slutsats

Utifrån vårt resultat kan vi besvara våra frågor på följande sätt:

Hur påverkas integriteten hos bevismaterialet vid användning av de forensiska verktygen Xry och 
Encase?

Inget vi hittar pekar på att Xry och Encase påverkar bevismaterialet vid utvinning. Det sker kontinuerliga 
förändringar på innehållet mobiltelefonerna mellan utvinningarna, men de finns ingen koppling mellan 
utvinningsprocessen och förändringen. Den kontaminering som sker beror på mobiltelefonens 
operativsystem. Det är inte verktygen som kontaminerar utan snarare den forensiska processen innan 
utvinningen, dvs softrooten som måste utföras för att nå data innehållet. Xry har möjlighet att kontaminera 
utifall alternativet att installera deras egen agent väljs. Med hjälp av våra filter kan förändrade filer 
sorteras fram och uteslutas, vilket innebär att resterande filer behåller sin integritet. Det innehåll som 
förändras beror på modellen och märket av mobiltelefonen, men det går se ett mönster i vilken typ av 
innehåll som förändras.

Vad är orsaken till förändringarna som sker?

Vid analys av individuella filer blev slutsatsen att det inte är utvinningsprocessen som påverkar filerna i 
systemet, utan att det är systemet själv och den tidigare softrootningen som är orsak till förändringar. 
Många av de filer som har förändrats har sin orsak i att utvinningarna måste utföras på ett levande system, 
mobiltelefonerna som undersökts har visat sig ha många automatiskt uppdaterade och självgenererande 
filer. Det innebär att filerna hela tiden uppdateras med t.ex. nya tidsstämplar och processorid.
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Appendix A: “Instruktioner för filtrering, Encase och Excel”

Encase

Instruktioner för att skapa ett condition som applicerar hashsummor från ett valt hashbibliotek på en 
bevisfil. Alla hashsummor som stämmer överens sorteras bort, det som blir kvar är de hashfiler som inte 
matchar. 

Instruktioner
new condition -filters
Hash2SetPropRoot
new
Properties: category
Operator: contains
i rutan value, skriv in categorin på det hashset som ska användas 
ok
new
properties: namn, till exempel “delete_x2_from_x4”
operator: equal to
value: false

ok
ok

Öppna upp en bevisfil i ett case, välj “run condition”.

Excel

Lägg först in kolumnerna med checksumma och filnamn från de olika utvinningarna på rad. 

Utförande:
Markerar kolumnerna
Klicka på
Home ->
Condotional Formatting ->
Highlight Cells Rules ->
more rules ->
Format only unique or dublicate values ->
Unique ->
format - Font style: bold, Color, Red

Rutor som innehåller unik information mellan de tre utvinningarna är nu markerad med röd text.
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Appendix B: “Resultat från Encase”

Jämförelse mellan HashMyFiles och utvinning från hashset 1
Samsung hade en förändrad fil, ”Thumbnail”.
Xperian hade inga förändrade filer.

Unika hashade filer
Samsung_01

event_data@1459248993296.txt
event_log@1459248993062.txt

Samsung_02
event_data@1459250185688.txt
event_log@1459250185661.txt

Samsung_03

event_log@1459253644300.txt
event_log@1459319753409.txt
event_data@1459253644412.txt
event_data@1459319753728.txt

Filer som ändrar innehåll mellan de tre utvinningarna, Samsung

active_time.xml
AppDataSearch-main-config.xml
ApplicationHidingPreferences.xml
BackupTransport.backupScheduler.xml
BackupTransport.restoreScheduler.xml
badge.db
browser2.db-wal
calendar.db
CheckinService.xml
com.android.contacts_preferences.xml
com.android.launcher2.prefs.xml
com.android.mms_preferences.xml
com.android.settings_preferences.xml
com.google.android.gcm.xml
com.google.android.gms.analytics.prefs.xml
com.google.android.youtube_preferences.xml
com.sec.android.gallery3d_preferences.xml
com.sec.android.inputmethod_preferences.xml
contacts2.db
contacts2.db-wal
deviceCapabilities.xml
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enterprise.db
enterprise.db-wal
EventLogService.xml
external.db-wal
google_analytics.db
google_analytics_v4.db
googlesettings.db-wal
gservices.db
inbound_transfer.db
internal.db
internal.db-wal
launcher.db
logs.db
mmssms.db-wal
MT_shared_fref.xml
netpolicy.xml
packages.xml
packages-more-backup.xml
permission_toast.xml
profile.db
profile.db-wal
recovery_kernel_log.txt
recovery_log.txt
recovery_state.xml
RLZ.xml
settings.db-wal
subtypes.xml
talk.db
uiderrors.txt
update.xml
WeatherClock
webview.db-wal
youtube.xml

Filer som ändrar innehåll mellan de tre utvinningarna, Xperia

batterystats.bin
counters.txt
ApplicationUsageStore.xml
entropy.dat
subscribedFeeds.xml
usage-20110930
usage-20111001
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Appendix C: ”Resultat från Xry”

Filer som ändrar innehåll mellan de tre utvinningarna, Samsung

Samsung_01/02/03:

android.clients.google.com.443
/data/data/com.google.android.gms/app_sslcache

1459431615144
/data/data/com.kingouser.com/files/activesu

RR_PPON.p
dumpstate_last_kmsg.log
/data/log

Ahrh
Ahrhslv
Dakl
Mgzc
/data/misc/radio

SimCard.dat
batterystats.bin
entropy.dat
packages.list
/data/system

-649647897
/data/system/throttle

uiderrors.txt
/data/system

usage-20160331
/data/system/usagestats

Unika filer från utvinningar XRY, Samsung

Samsung_01:

SYSTEM_BOOT@1459329374193.txt
SYSTEM_BOOT@1459425660967.txt
SYSTEM_BOOT@1459430823986.txt
SYSTEM_RECOVERY_LOG@1459329373861.txt.gz
event_data@1459329385181.txt
event_data@1459425668281.txt
event_data@1459427468465.txt
event_data@1459429268535.txt
event_data@1459431068688.txt
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event_data@1459432868969.txt
event_data@1459434669474.txt
event_log@1459329384458.txt
event_log@1459425668261.txt
event_log@1459427468460.txt
event_log@1459431068683.txt
/data/system/dropbox

Dlnk
/data/misc/radio

Kmem
/data/misc/radio

persist.radio.icc.cb.list
/data/property

journal1623726824.tmp
/data/backup/pending

Samsung_02:

lm_common.xml
/data/data/com.kingoapp.battery/shared_prefs

user_dict.db
/data/data/com.android.providers.userdictionary/databases

SYSTEM_BOOT@1459752727104.txt
event_data@1459752742523.txt
event_data@1459754542702.txt
event_data@1459756342912.txt
event_data@1459758143044.txt
event_data@1459759943583.txt
event_data@1459761743721.txt
event_log@1459752742429.txt
/data/system/dropbox

netstats_uid.bin
/data/system

1459438490095
/data/data/com.kingouser.com/files/app

1459752951049
1459752951560
/data/data/com.kingouser.com/files/systemoruser
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journal-1277097442.tmp
/data/backup/pending

Samsung_03:

SYSTEM_BOOT@1459775217353.txt
SYSTEM_RECOVERY_LOG@1459775217346.txt.gz
event_data@1459775227014.txt
event_data@1459777028814.txt
event_log@1459775226610.txt
/data/system/dropbox

entropy.bin
/data/misc/wifi

1459775358118
/data/data/com.kingouser.com/files/activesu

1459775300169
1459775305263
/data/data/com.kingouser.com/files/systemoruser

journal1050795170.tmp
/data/backup/pending

Filer som ändrar innehåll mellan de tre utvinningarna, Xperia

Xperia_01/02/03:

NVS
DxSecureDB
/DxDrm

iddd.pid
/idd

batterystats.bin
/system

Unlinked
Deleted Files\

rs_log
/data/com.dataviz.stargate/databases

Unika filer från utvinningar XRY, Xperia
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Xperia_01

com.movimenti.SVTPlay.zip
vmdl31782.tmp
vmdl31780.tmp
vmdl31781.tmp
c2ma.android.edge.zip
com.digitalchocolate.androidrollercoaster.zip
/app

EmailProviderBody.db-journal
/data/com.android.email/databases

assets.db-journal
/data/com.android.vending/databases
stargate_contacts
stargate_contacts-journal
/data/com.dataviz.stargate/databases

widgetprovider.db-journal
/data/com.sonyericsson.homescreen/databases

talk.db-mj032850A0
/data/com.google.android.providers.talk/databases
StargatePrefs.xml.bak
/data/com.dataviz.stargate/shared_prefs

contacts2.db-mj7CCC45EE
/data/com.android.providers.contacts/databases

com.sonyericsson.conversations_preferences.xml
/data/com.sonyericsson.conversations/shared_prefs

Wallpaper
/data/com.android.settings/files

talk.db-mj032850A0
talk.db-mj49D5CE31
talk.db-journal
/data/com.google.android.providers.talk/databases

contacts2.db-mj3F2981A0
contacts2.db-mj617B0E19
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contacts2.db-mj7CCC45EE
contacts2.db-mj5B300825
contacts2.db-mj6515E553
/data/com.android.providers.contacts/databases

Xperia_02

batterystats.bin
/system
.temp
/property

EmailProvider.db
EmailProvider.db
/data/com.android.email/databases

calendar.db
/data/com.android.providers.calendar/databases
stargate_mail-journal
/data/com.dataviz.stargate/databases

fb.db
/data/com.facebook.katana/databases

talk.db-mj7536261E
/data/com.google.android.providers.talk/databases

vmdl49559.tmp
vmdl49561.tmp
vmdl49560.tmp
/app

talk.db-mj28060F2F
talk.db-mj7536261E
talk.db-mj28060F2F
/data/com.google.android.providers.talk/databases

contacts2.db-mj16FDABDB
contacts2.db-mj16FDABDB
contacts2.db-mj3AF57B21
contacts2.db-mj2AEABF2C
contacts2.db-mj704AA2C9
contacts2.db-mj66C08123
/data/com.android.providers.contacts/databases

btopp.db
/data/com.android.bluetooth/databases
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sync_account.db-journal
/data/com.sonyericsson.sync.service/databases

Xperia_03

credmgr.db
/data/com.sonyericsson.credentialmanagerservice
fb.db-journal
/data/com.facebook.katana/databases
talk.db
/data/com.google.android.providers.talk/databases

gmail.db
/data/com.google.android.gm/databases

uploads.db-journal
/data/com.google.android.apps.uploader/databases

wappush.db
wappush.db-journal
/data/com.sonyericsson.wappush/databases

folders.db-journal
/data/com.dataviz.stargate/databases
contacts2.db-mj60757E2A
/data/com.android.providers.contacts/databases

vmdl40123.tmp
vmdl40125.tmp
vmdl40124.tmp
/app

talk.db-mj6921A5FB
talk.db-mj0059B502
talk.db-mj6921A5FB
talk.db-mj0059B502
/data/com.google.android.providers.talk/databases

pending.bin
/system/sync

contacts2.db-mj60757E2A
contacts2.db-mj38DC31F5
contacts2.db-mj524027B0
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contacts2.db-mj0B65862C
contacts2.db-mj06AE8E9B
/data/com.android.providers.contacts/databases
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Appendix D: ”Intervju med Jonas Johansson, It-forensiker på 
Region väst”

Intervjun är utförd av John Aronsson, Percy Bolmér. Den förfrågade är Jonas 
Johansson, arbetande It-forensiker på region väst.

1. Vilka verktyg använder ni hos polisen vid mobil utvinning?
Jag vågar påstå att vi uteslutande använder XRY från MSAB och UFED från Cellebrite.
(Både Encase och FTK har fått stöd för hantering av mobila enheter men jag upplever att de dedikerade 
verktygen är lättare att jobba med.)
1.1. Är det något verktyg som du rekommenderar personligen?
Jag använder oftast XRY, och kanske inte för att det är bättre, utan för att jag och de utredare som skall 
läsa materialet, anser att rapportfunktionen i XRY är lättare både att skapa och att läsa. Cellebrite har, 
tycker jag, ett mer omständigt sätt att skapa rapporter, men det är mycket en fråga om tycke och smak. I 
andra polisområden kan det vara det omvända.
Jag kan inte säga att jag klarar mig utan vare sig XRY eller UFED då de kompletterar varandra på så vis 
att inget av programmen klarar av alla modeller av telefoner/enheter.
1.2. Använder ni Xry och Celebrite? Utifall att ni använder båda verktygen finns det isåfall någon 
anledning varför man ibland vill välja det ena eller andre?
Tidigare har Cellebrite varit snabbare på att distribuera ”tömningsprofiler” för de senaste 
telefonmodellerna och i de fallen har vi ofta använt UFED.
Jag vill påstå att vi är beroende av både XRY och UFED för att i största möjliga utsträckning klara av att 
tömma alla de förekommande modeller av bärbara enheter som finns.
2. Hur viktigt är det att bevismaterialets integritet vidbehålls? Med det här tänker vi på ifall ni 
behöver visa särskild hänsyn vid bevis utvinning, eller om lite kontaminering är accepterat vid 
rätten.
Att bibehålla datat oförändrat efter det att det tas i beslag är ytterst viktig. Därför är personal som gör 
beslagtagandet ombedda att omedelbart sätta telefonerna i ”Flight Mode” om denna funktion finns. 
Förutom risken att datat kontamineras finns ett par andra anledningar, nämligen att förhindra ”Remote 
Wipe” och att spara på batteriet ifall simkortet är låst med PIN. Gällande acceptans från rätten när det 
gäller kontaminering kan jag inte uttala mig om då jag inte vet hur man hanterar detta.
Jag vet att man ibland förespråkar antistat- eller faraday-påsar. Dessa avskärmar också telefonen men 
resultatet blir ofta att telefonens sändarenhet går upp på full effekt för att försöka nå operatörens nät, 
vilket dränerar batteriet tämligen snabbt.

2.1 Vet ni vid användning av era verktyg vad som kommer att kontamineras?
Om vi bortser från hårddiskar, usb- och minneskort, som spegelkopieras med skrivskydd, och inte har 
något OS igång, så kan både XRY och UFED kontaminera telefoner/surfplattor i de fall en ”agent” måste 
installeras och köras i telefonen för att extraheringen skall lyckas. Vi strävar efter att i största mån göra 
extraheringar med någon form av skrivskydd, hårdvarubaserat (Tableau) eller mjukvarubaserat, tex 
Encase Fastblock.

2.2 Vi har fått lära oss att checksummor som md5 eller sha används för skapa checksummor på 
bevis, hur viktigt är det att checksummorna stämmer överrens?
Det är ju väldigt lätt att checksumman ändras nämligen.
Det händer att checksumman efter en spegelkopiering inte stämmer överrens mot den speglade 
hårddisken. Man får i de fall notera vilka sektorer som ej lästs korrekt. Detta framgår av loggen som 
skapas vid spegelkopieringen.
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Checksummor används även vid identifiering av barnpornografiskt material. Här är både checksumma 
och photo-dna viktiga för att hitta redan kategoriserade bilder/videoklipp.
3. Med de verktyg ni använder vid utvinningarna får ni med all data ifrån den mobila enheten? Om 
inte, vilken information saknar ni?
Detta är ännu en anledning till att inte bara förlita sig på ett enda verktyg. Man kan tro att två telefoner 
av samma märke och modell skall generera samma resultat vid en extrahering men de kan bete sig olika 
och ge olika resultat. Ibland blir man tvungen att starta om telefonen eller använda ett annat verktyg.
Att få ut ALL information är väldigt svårt beroende på den mängd av olika appar som finns installerade i 
telefonerna/surfplattorna. Apparna uppdateras ständigt och det händer att app-utvecklarna ändrar på hur 
apparnas databaser är strukturerade mm. Detta gör att våra verktygsutvecklare hela tiden måste utveckla 
sina program för att apparna skall avkodas korrekt. Ett exempel på vad jag personligen tror vi missar är 
de konversationer som utförs via chatt inuti apparna, typ Wordfeud, Quizkampen mfl.
3.1 Är det någon data som är speciellt svårfångad (tex krypterade appar, chatloggar mm.) och hur 
går ni tillvägar då för att få ut den information ni behöver?
Det är förvånande att vi fortfarande stöter på krypterade enheter så sällan. Det finns inbyggda funktioner 
för detta i de flesta smartphones och är synnerligen enkelt att aktivera.
Kryptering är alltid ett problem och väldigt tidsödande att lösa. Låsta (men okrypterade) telefoner kan 
man i vissa fall extrahera om man även har tillgång till en beslagtagen dator som varit ansluten till 
telefonen. Man kan då använda sig av de ”lockdown-filer” som finns lagrade i datorn. Med hjälp av 
dessa filer kan man extrahera tex en iPhone, trots att den är skärmlåst.
3.2 Använder ni enbart färdiga verktyg dvs XRY eller liknande för utvinning av mobiltelefoner 
eller använder ni även andra metoder, såsom Chip-off eller JTAG?
Vi har möjlighet att inom polisen göra både Chip-Off och JTAG.
JTAG kommer vi ganska snart att kunna utföra lokalt men Chip-Off görs i Stockholm och/eller på NFC i 
Linköping (Nationellt Forensiskt Center).
4. Har ni någon etablerad process vid ett case, dvs hur mobiltelefoner ska hanteras vid first respons, 
transporteras?
Telefoner bör/skall sättas i ”Flight-Mode”. Om PIN-kod/lås finns, skall detta tillfrågas personen direkt 
vid tidpunkten för beslaget.
Materialet skall märkas och i de fall DNA/Fingeravtryck skall undersökas, skall det hanteras/paketeras 
på speciellt sätt.
4.1 Hur går en vanlig forensisk undersökning utav mobiltelefoner till hos er från början tills avslut?
* Enheten tas i beslag på brottsplats eller i arrest.
* Enheten registreras elektroniskt som beslag och märks med ett beslagsnummer.
* Den utredare som utsetts gör en bedömning om enheten skall undersökas forensiskt och skickar i så fall 
en ”Begäran om teknisk undersökning” där ärendenummer, beslagsnummer, utredare, FU-ledare samt 
syftet med undersökningen framgår.
* Den IT-forensiska avdelningen tar emot begäran, utför undersökningen (i dialog med utredaren) och 
skriver protokoll på vad undersökningen resulterat i.
* (Den beslagtagna enhetens lagerplats i systemet skall uppdateras varje gång personal eller enhet 
hanterar den.)
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John Aronsson, en kaffeglad student
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