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Användningen av smarta telefoner i samhället ökar och detta medför
att det även blir vanligare med smarta telefoner vid brott och
utredningar. Då dessa enheter bär på stora mängder information och
har mycket data är det en viktig hörnsten i brottsutredningar. För
att den IT-forensiska sektionen ska följa med i denna utvecklingen
gäller det att använda rätt anpassade verktyg för utredning. Syftet
med detta arbetet är att undersöka om det är möjligt att jämföra
dessa verktyg på ett objektivt sätt och kunna påvisa vilka verktyg
som är bäst för uppgiften. Resultatet visade på att den framtagna
metoden gick att implementera då experimentet genomfördes.
Slutsatsen menar på att det är svårt att jämföra dessa verktyg med
ett enda värde, men att i relation till varandra är det möjligt att
utse det mest lämpade verktyget inom en viss kategori.
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1 Introduktion

1.1 Inledning

Vi lever i en tid där önskan om att alltid vara uppkopplad har infriats. Det
senaste decenniet så har tekniken tagit många och viktiga steg för att möj-
liggöra just detta för oss. Om vi reser tillbaka 15 år i tiden så klarade mo-
biltelefonerna inte av så mycket, mer än att ringa och skicka textmeddelan-
den.

Dagens smarta telefoner är mycket mer sofistikerade enheter där man som
användare har möjligheten att bland annat installera applikationer, lagra
mängder med information samt konstant vara uppkopplad mot internet.
Det är till stor del lagringsutrymmet och mängden enheter som gör att ar-
betsbelastningen blir tyngre och tyngre på den IT-forensiska sidan. Dagens
IT-forensiska verktyg kan inneha problem med att hinna med denna belast-
ning och därmed finns det ett intresse i att kunna jämföra dessa mjukvaror
för att se vilket verktyg som presterar bäst [7].

Internetstiftelsen i Sverige, IIS har gjort en undersökning av hur många
svenskar som använder smarta telefoner, där en klar majoritet (85%) svara-
de att man innehar en sådan enhet [1].

Med tanke på vilken lagringskapacitet dagens smarta telefoner besitter, så
innebär detta att det finns mängder av intressant data för en IT-forensiker
att granska, och inom rättsväsendet att bevisföra. Med detta givet är det
viktigt att kunna säkra bevis som kan läggas fram i en eventuell rättegång
[2].

Idag är det även mer vanligt att Polisen utvinner information från beslag-
tagna smarta telefoner i mängdbrottsärenden, och finns inte möjligheten
till detta så är det nästan så att man inte vidare kan utreda brotten. Detta
på grund av att domstolarna numera kräver mer teknisk bevisning menar
Elisabeth Anestad, Polismästare i Västerorts Polismästardistrikt, Stock-
holm [22].
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Det finns tyvärr ingen heltäckande nationell statistik över hur många smar-
ta telefoner som har beslagtagits, däremot har Västerorts Polismästardi-
strikt fört statistik mellan åren 2003 till 2013, då en ökning från 170 styc-
ken beslagtagna telefoner till 1500 skett. Detta är en ökning på cirka 780
procent [22].

För att en IT-forensiker ska kunna granska informationen som återfinns i
digitala medier, såsom smarta telefoner och datorer så används speciella
verktyg. Dessa verktyg fungerar i allmänhet så att de samlar in data och
information från det digitala mediet utan att modifiera det [3]. Syftet med
IT-forensiska verktyg är att kunna återge den extraherade informationen
eller datan från digitala medier till en mer simpel och användbar form för
vidare utredning, eller för att lägga fram som bevis i ett brottmål [4].

Därför är det i dagsläget otroligt viktigt att verktygen som IT-forensiker
använder fungerar efter de kriterier som efterfrågats, samt att dessa verk-
tyg utvärderas och kvalitétsgranskas. Detta är både intressant för lagfö-
rande instanser men även försvar, där båda har intresse att verktygen kan
påvisa riktighet.

1.2 Motivering

Att se objektivt på användningen av mjukvaror i allmänhet är enligt egna
erfarenheter tämligen svårt, då en oftast använder det som fungerar bäst
enligt egen utsago. Det är inte vanligt att en person som är van vid en pro-
gramvara eller ett operativsystem att byta ut någon av dessa utan någon
vidare motivering. Utöver detta är det också vanligt att en person som är
ny på ett företag eller arbetsplats accepterar och lär sig använda de verk-
tyg och program som finns på plats, dessa ifrågasätts sällan och oftast fort-
skrider användningen av just dessa över lång tid.

Därför kommer detta arbete att skapa en process för hur flera IT-forensiska
verktyg kan jämföras, där mätvärden kommer att användas för utvärdering
och betygsättning av dessa mjukvaror. Det är viktigt att man har ett ob-
jektivt synsätt vid val av verktyg där ändamålet är IT-forensisk utredning,
och att det verktyg som är mest lämplig för uppgiften används.
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Jämförelse och kategorisering av IT-forensiska verktyg har skett tidigare
och har väl utarbetade metoder. Vad som kan ses som ett kunskapshål och
vad som gör detta arbete unikt är att skapa ett upplägg för dessa verktyg
som hanterar smarta telefoner. Som på ett enkelt vis kategoriserar funktio-
ner som sedan genereras ett mätvärde per kategori. Dessa kategorier kom-
mer sedan att jämföras emot varandra med hjälp av grafiska hjälpmedel
som gör det tydligt och visuellt vilka verktyg som är bra på vad. Tidigare
arbeten behandlar ofta djupare analyser av källkoden och analyserar sällan
användarvänlighet och smidigheten i ett verktyg.

1.3 Problemformulering

Användningen av smarta telefoner har ökat lavinartat det senaste åren [1],
vilket har lett till att IT-forensiker får fler och fler telefoner att avbilda och
analysera. Med tanke på denna ökning är det viktigt att verktygen som IT-
forensikerna använder är av god kvalité och presterar enligt specifikation.

Syftet med denna uppsats är att konstruera en teknik för att kunna jäm-
föra IT-forensiska verktyg. Den utvecklade processen kommer därefter att
testas i ett experiment där den framtagna metoden kommer att utvärderas
och de utvalda verktyg. Frågorna som ska besvaras är:

• Hur kan ett IT-forensiskt verktyg jämföras med hjälp av mätvärden?

Går det att bedöma och sätta ett numeriskt värde hur väl en verktyg kla-
rar av den utsatta funktionen?

• Hur kan flera uppsättningar av mätvärden från forensiska verktyg
jämföras?

Går det att sätta samman de olika mätvärdena till ett kombinerat värde
som sedan går att använda för att ranka och jämföra IT-forensiska verk-
tyg?

1.4 Avgränsning

Endast verktyg som klarar utvinning och analys av smarta telefoner kom-
mer att beaktas under detta arbete. Denna avgränsning görs då författarna
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anser att framtiden för det IT-forensiska arbetet kommer att handla myc-
ket om dessa smarta telefoner. Djupare analys av verktygens underliggan-
de implementation kommer inte att göras, endast användarupplevelse och
funktioner. Detta skulle kräva ett mycket mer omfattande arbete och har
inte direkt att göra med den slutgiltiga jämförelsen.

1.5 Problematisering

För att kunna göra en bra jämförelse mellan IT-forensiska verktyg krävs
det att de mätvärden som används och kategoriseringen som görs är så väl
anpassad för de IT-forensiska arbetet som möjligt. Det kommer inte att be-
hövas en rankning för vilka kategorier som är mest betydelsefulla eftersom
att det kommer jämföras kategori för kategori. Anledningen till detta är
att det är mycket svårt och subjektivt att rangordna funktioner. Detta för
att kunna verifiera att det är en helt objektiv bild och mest avsedd för de
verktyget är ämnat för.

Avgränsningen att endast undersöka verktyg som hanterar smarta telefo-
ner är ett medvetet val för att avgränsa arbetet. Detta kan göra att den
utarbetade metoden för jämförelse av verktyg begränsas till detta smala
område. Detta kommer i slutändan handla om vilka kategorier och funktio-
ner som kommer att tas i beaktning när det kommer till vilka verktyg som
är applicerbara för detta.
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2 Metod

För att svara på problemställningen kommer det krävas en noggrant utar-
betad metod som ger en tydlig och strukturerad bild över hur en jämförelse
mellan IT-forensiska verktyg kan utföras. Förutsättningen att kunna jäm-
föra verktygen vetenskapligt utan att vara subjektiv kräver tydliga mätvär-
den. Detta kommer sammanfattas i en mall som går att applicera på både
nya och gamla IT-forensiska verktyg.

Relaterad forskning har etablerat kategorier och mätvärden för detta områ-
de [4][7][8][9]. Inspiration från dessa kommer användas för en kategorisering
av IT-forensiska verktyg som sedan kan testas.

Genom att bryta ut funktioner ur en tillhörande kategori så kommer det
sedan gå att sätta ett mätvärde som är mätbart. Värdet på kategorin kom-
mer att vara numeriskt och detta sätts utifrån hur väl verktyget klarar av
den fastställda funktionerna. När kategorierna har tilldelats ett värde uti-
från testerna kommer det vara möjligt att framställa visuella och grafiska
diagram som ger en tydlig bild av vad verktyget är bra på. Tack vare ka-
tegoriseringen av funktioner kommer det underlätta att jämföra de olika
verktygen, då det skiljer sig i hur ett verktyg hanterar olika uppgifter och
inte alltid har samma funktion. I Figur 1 visas det hur funktioner bildar en
kategori.

Figur 1. Kategori med funktioner

Polärdiagram kommer att användas som ett hjälpmedel för att kunna påvi-
sa vad som ett verktyg är bra på i relation till andra verktyg inom samma
kategori. Denna variant av diagram används då det ger ett tydligt visuellt
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framställande för hur verktyget ter sig på de olika kategorierna.
Enligt Figur 2 beskrivs hur ett sådant diagram kan utläsas. Här går det
enkelt att se att verktyget har gjort mycket bra ifrån sig på kategori 1, och
mindre bra på kategori 3.

Figur 2. Polärdiagram

För att sedan testa den framtagna metoden för jämförelse av IT-forensiska
verktyg så kommer ett experiment att genomföras i slutet av arbetet, som
kommer undersöka om det är praktiskt tillämpbart att bedöma verktygen
på detta sätt. Om experimentet lyckas så kommer det då att påvisa hur väl
en mjukvara löser en IT-forensisk uppgift emot smarta telefoner.

2.1 Alternativ metod

För att sätta kategorierna i ett subjektivt kontext så kan även intervjuer
med yrkesverksamma IT-forensiker genomföras. Anledningen till att detta
ej genomfördes är för att kategoriseringen och dess underliggande funk-
tioner är enligt författarna relevanta, vilket även har framkommit under
handledningen.
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2.2 Problematisering

Problematisering med att göra en initial litteraturstudie kan vara att be-
kräfta källornas trovärdighet. Detta hanteras lättast med att använda refe-
renser som kommer ifrån kända förlag och även granska källornas källor.

De kategorier och funktioner som kommer att användas från metodvalet
kan ifrågasättas om de är av rätt relevans. Eftersom att IT-forensiska verk-
tyg används på olika sätt och har olika funktioner, har ett verktygs olika
funktioner varierande stor betydelse för användaren. Detta motverkas ge-
nom att kontrollera och jämföra med tidigare kategoriseringar och bekräfta
detta ifrån andra källor.
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3 Relaterade arbeten

NIST (National Institute of Standards and Technology) har ett projekt,
CFTT (Computer Forensics Tool Testing), där man fokuserar på att ut-
veckla metoder för att validera och utvärdera IT-forensiska verktyg.

När ett verktyg ska testas enligt NISTs CFTT-metod, så börjar det med
att verktyget i fråga förvärvas samt dokumentation om det berörda verkty-
get tillhandahålles. Om denna dokumentation inte skulle existera så analy-
serar man verktyget för att i sin tur kunna skapa denna dokumentation.

När det är klargjort vilka funktioner ett verktyg besitter så väljs ett rele-
vant experiment baserat på just dessa. Därefter utvecklar man en strategi
för hur experimentet ska gå till, för att till slut genomföra det.

Efter slutfört experiment så skapas en rapport över hur verktyget stått sig i
testet och denna dokumentation skickas vidare till en styrgrupp hos NIST.

När rapporten granskats hos styrgruppen så skickas den i sin tur över till
tillverkaren, så även dem får se hur deras produkt klarat sig i NISTs test
[4].

Till slut publicerar NIST resultatet av testet på sin hemsida, och rapporten
skickas även över till Department of Homeland Security, som också publice-
rar det [5].

Den standardiserade metoden ovan går igenom verktygen och testar alla
dess funktioner väldigt djupgående. Vilket innebär att det tar väldigt lång
tid för en ensam organisation att genomföra dessa tester på alla inkomman-
de verktyg och dess uppdaterade versioner, detta menar F. Flandir, W.J
Buchanan, R. Macfarlane, B. Ramsay samt A. Smales i sitt arbete Evalu-
ating Digital Forensic Tools [6]. Genom att kontrollera när MSAB (Micro
Systemation AB) släppte en uppdatering med benämning XRY v.7.0.1 och
sedan jämföra detta med när test-resultatet ifrån NIST utlämnades, utläses
att det tar en bit över 6 månader ifrån att versionen släpps på marknaden
[10] och när testrapporten är färdigställd [11].

Daniel Ayers har skapat sju mätvärden för IT-forensiska mjukvaror för att
kunna genomföra en jämförelse [7]. Dessa mätvärden ger en struktur av
för hur prestanda kan mätas gentemot befintliga verktyg och möjligen nya
verktyg som kan vara aktuella för verksamheten. De kategorier eller mät-
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värden som Ayers har skapat är Absolute speed, som representerar tiden
det tar för ett verktyg att slutföra en uppgift. Relative speed, innebär den
genomsnittliga bearbetningshastigheten av bevis mot hastigheten att läsa
data från original mediet. Accuracy, är ett mätvärde för att mäta andelen
korrekta resultat. Completeness, representerar andelen bevis som hittas
i den forensiska avbilden jämfört med den totala mängd bevis som finns.
Reliability, används för att mäta hur ofta ett verktyg fallerar under använd-
ning/utredning. Auditability, för att mäta hur väl man kan granska ett re-
sultat tillbaka emot original bevismaterialet. Repeatability, mäts för att se
andelen av test där processen användes exakt som angivet.
Som tillägg till detta, har ytterligare punkter definierats av Pan och Bat-
ten, för att få mer exakta mätvärden för IT-forensiska verktyg, Accuracy
rate och Precision rate [5]. Accuracy rate beskriver mängden av bevismate-
rial som är korrekt utvunnet ifrån underlaget, medans precision rate är ett
värde på antalet utvunna filer ifrån utgångspunkten. Denna duo har även
framställt ett arbete som behandlar prestationen och hur denna kan mätas
[6].

Även Brian Carrier har definierat attribut för forensiska verktyg, som kan
användas som mätvärden. Den första punkten Usability , avser hur verkty-
get presenterar bevis, att datan visas på ett rimligt sätt så att den ej ska
misstolkas. Comprehensive avgör hur ett verktyg presenterar all den utvun-
na bevisningen, detta inkluderar både friande och fällande bevis. Accuracy
är hur väl verktyget kan presentera utvunnet bevis, för att försäkra sig hur
korrekt resultat är. Deterministic används för att se hur ett verktyg han-
terar samma set av data, att det alltid ska vara konsistent. Och till sist,
Verifiable som avgör hur väl ett resultat är verifierbart, antingen med hjälp
av andra verktyg eller manuellt [12].

Maxwell Anobah, Oliver Popov & Shahzad Saleem vid Stockholms Univer-
sitet har skapat ett eget ramverk för hur IT-forensiska verktyg för smarta
telefoner kan testas. Detta ramverk bygger på Brian Carriers ovan nämnda
attribut. MOS som deras ramverk kallas, fokuserar på utvärdering av fo-
rensiska verktyg med fokus på anti-forensik, men ger även en form av kvali-
tetssäkring av det prövade verktyget [13].
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4 Experimentuppställning

I detta kapitel så kommer läsaren få en insikt i hur experimentet är upp-
byggt och vilka kategorier som tagits fram.

4.1 Allmänt om experimentet

De tidigare bidragen inom ämnet berörs i relaterade arbeten, de som har
gjorts i dessa är oftast en generell kategorisering av vad verktygen ska han-
tera. Detta medför en bra modell för vad som ska mätas vid en jämförelse,
dock saknas det en objektiv struktur för hur man utför dessa jämförelser.
Det är vad detta experimentet ska utgå ifrån i att försöka utföra en jämfö-
relse med kategorier men som också har en fast metod och praktiskt hur en
jämförelse genomförs.

Experimentet kommer att försöka gå in på ett djupare plan på hur kate-
gorier mäts med funktioner, och ger en klar bild för hur ett mätvärde ska
värderas. Det finns alltid gråzoner när jämförelser bedöms om huruvida de
klarar en uppgift eller ej, denna personliga bedömningen kan vara subjektiv
och en bedömning som görs ifrån den enskilde individen. Vad experimentet
ska påvisa är att till och med användarvänlighet kan mätas på ett objektivt
sätt som är applicerbart.

För att genomföra detta experiment så har metoden som tidigare nämnts
i arbetet nu applicerats och en kategorisering av ett IT-forensiskt verktygs
funktioner har skett. För varje kategori som skapats så kommer det även
att finnas underfunktioner som ligger till grund för hela kategorin.

Utvärderingen av varje funktion kommer att genomföras med hjälp av att
det betygsätts med ett numeriskt värde för varje experiment, som sedan
räknas ihop till ett kombinerat värde för hela kategorin. Kategorierna kom-
mer sedan att jämföras verktyg emellan, och det blir möjligt att sortera
ut för den intresserade vilka verktyg som har utfört vissa kategorier bättre
eller sämre.

De kategorierna som tagits fram är följande: Användarvänlighet, Pre-
sentation, Rapporthantering & Intern lagring. Dessa kategorierna är
väl genomtänkta och framtagna för att omfatta de viktigaste funktionerna
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hos ett IT-forensiskt verktyg. Nedan finns en mer utförlig beskrivning för
varje kategori, och vilka funktioner som kommer att utvärderas och betyg-
sättas.

Varje funktion kommer att bedömas efter en varierad skalan, som beskri-
ver till vilken grad verktyget utfört en viss uppgift. Mer om denna bedöm-
ningsskalan kan läsas nedan i avsnitten för varje kategorisering, där en mer
utförlig beskrivning av hur den appliceras finns tillgänglig.

Den forensiska avbilden som används under detta experiment genererades
genom en kombination av ADB, BusyBox, ncat samt dd. Där ADB, Andro-
id Debug Bridge är ett verktyg som används för att kommunicera med en
telefon genom kommandotolken på en dator [17]. BusyBox är en program-
vara som innehåller ett flertal UNIX verktyg i en ensam körbar applika-
tion [18]. Kommandot eller verktyget dd ingår i BusyBox och används för
att kopiera en fil. Ncat är ett kommandotolksverktyg för att läsa, skriva
samt dirigera data över ett nätverk [19]. För att en fullständig avbild av en
smart telefon ska kunna genomföras så krävs det att telefonen är så kallad
rootad. Vilket innebär att en får fullständiga rättigheter i en telefons parti-
tioner, att kunna läsa all informationen som återfinns under dessa [20]. För
att skapa avbilden så användes Joshua I. James guide för hur en forensisk
avbild av en Android telefon går till.

För att genomföra avbilden så måste det ovan nämnda verktygen eller
funktionerna vara uppfyllda. Processen börjar med att det smarta telefonen
kopplas till en dator genom en USB-kabel. För att den smarta telefonen
och datorn ska kunna kommunicera med varandra genom ADB så krävs
det att ”USB debugging” aktiveras på telefonen.

För att göra detta så krävs det att man går till ”Settings” på sin telefon,
sedan ”About phone”, därefter ”Software Information”. Väl inne under sist-
nämnda kategorin, så klickar man fem gånger på ”Build number ”. När det-
ta är gjort så skrivs PIN-koden in och ”Developer Mode” är aktiverat. Bac-
kar man nu tillbaka till ”Settings”, så finns nu ”Developer Mode” tillgänglig.
Väl inne i ”Developer Mode” så existerar nu möjligheten att slå på ”USB
debugging”.

Till att börja med så startas ADB genom kommandotolken, och skriver
in följande kommando: adb devices. Detta kommer att lista vilka telefo-
ner som är uppkopplade mot datorn. För att acceptera bryggan mellan den

14



smarta telefonen och datorn så måste uppkopplingen godkännas på telefo-
nen.

Följande applikationer laddades ner till datorn: BusyBoX & KingoRoot.
Dessa installerades på den smarta telefonen genom att göra kommandot:
adb -d install BusyBox & adb -d install KingoRoot. När dessa sedan är
installerade på telefonen så är det bara att köra dem och installera möjliga
uppdateringar ifall dessa efterfrågas.

När telefonen väl är rootad och BusyBox är uppdaterat och klart är det
dags att öppna telefonen i kommandotolken. Detta görs genom att följande
kommando körs: adb -d shell. För att sedan lista telefonens innehåll så körs
kommandot ls /data. Ifall detta inte fungerar, så körs helt enkelt komman-
dot su först för att få berättigheten som krävs.

Nu är det sedan dags att lista telefonens olika partitioner, och detta görs
genom kommandot: cat /proc/partitions. Namnet partitionerna skiljer sig
mellan olika telefoner och i detta fallet så var det sda0 som var av intresse.

Sedan är det dags att sätta upp dirigeringen mellan datorn och telefonen,
och detta görs genom att kommandot adb forward tcp:8888 tcp:8888 körs.
Detta innebär att all data kommer att vidarebefodras på port 8888 mellan
telefonen och datorn.

För att skicka datan över nätverket på port 8888 så används netcat. Föl-
jade kommando skrivs in: dd if=/dev/block/sda0 | busybox nc -l -p 8888.
Detta kommando innebär att netcat kommer att lyssna efter kommunika-
tion på just port 8888.

Den smarta telefonen väntar nu på en uppkoppling och genom att köra föl-
jande kommando: nc 127.0.0.1 8888 >AndroidImage.dd så kommer datan
från telefonen att skrivas till en fil vid namn AndroidImage med filändelsen
dd.

Anledningen till att avbilden skapats på detta sätt och inte genererats av
varje IT-forensiskt verktyg som stödjer det, beror både på att det är tidskrä-
vande att genomföra avbilder, samt att alla verktyg ska testas mot en iden-
tisk avbild. Den smarta telefonen som används under detta experiment är
en
Samsung Galaxy S6 Edge, i figur 3(a-l) framgår innehållet i den nämnda
telefonenen.
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Anledningen till varför vi valde just denna smarta telefon är att den kör
operativsystemet Android, samt att det är en tämligen ny telefon som
fanns tillgänglig. Tanken var att det även skulle användas en IPhone, men
då det ej gavs tillfälle uteslöts detta, det skulle även innebära det dubbla
antalet experiment som är tidskrävande.
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Den smarta telefonen har preparerats och innehåller en stor mängd infor-
mation och olika applikationer:

(a) Kontakter (b) Samtal (c) SMS (d) Email

(e) Bilder (f) Videos (g) Dokument (h) Snapchat

(i) WhatsApp (j) Telegram (k) Ljud (l) Messenger

Figur 3(a-l). Innehåll Samsung Galaxy S6 Edge
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Valet av verktygen grundar sig i hur praktiskt tillgängliga dessa varit. För-
fattarna har tagit kontakt med flertalet tillverkare av IT-forensiska verktyg
och efterfrågat full tillgång till dessa. De verktyg som används i experimen-
tet är sådana författarna fått fullständiga demoverisioner av, eller verktyg
som är fritt tillgängliga på marknaden. Någon djupare beskrivning av verk-
tygen och dess härkomst kommer ej att göras, då detta inte är syftet med
arbetet utan processen att mäta och jämföra verktygen är i fokus. Med
detta sagt så är verktygen som jämförts i detta arbete följande: Autopsy,
Belkasoft, MOBILedit & XRY.

Experimenten med Autopsy, Belkasoft och MOBILedit har genomförts på
en persondator bestående av Intel i7-3770k @ 3.5Ghz, 16 GB DDR3, NVI-
DIA Geforce GTX 1070 8GB, ASUS Sabertooth Z77, Samsung SSD 843 &
Samsung SSD 840 EVO. Operativsystemet på persondatorn är Windows 10
PRO 64-bit (Build 16299).

Analys med verktyget XRY från MSAB har skett på en separat dator med
följande specifikationer: Intel Celeron Processor 540 @ 1.86Ghz, Mobile
Intel Graphics Media Accelerator X3100 64MB, 512 MB DDR2 & 80GB
HDD. Operativsystemet som körs är Windows 7.

Samtliga verktyg har uppdateras inför experimenten och den senaste ver-
sionen för tillfället har använts.
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4.2 Användarvänlighet

Denna kategori kommer att mäta till vilken grad de IT-forensiska verktyget
är lättförståeligt, tydligt och överskådligt. För att utvärdera användarvän-
ligheten hos de olika verktygen så har tre underfunktioner skapats. I Figur
4 visas de tre underfunktionerna som skapar kategorin användarvänlighet.

Figur 4. Användarvänlighet

Sökningar
Att kunna söka efter specifika föremål i ett större dataobjekt är en vi-
tal del av utredningsarbetet, och är även något som underlättar en IT-
forensikers arbete markant. För att bedöma hur effektiv sökningsfunktion
ett IT-forensiskt verktyg har, så kommer antal klick för att utföra en sök-
ning att räknas och därefter betygsättas efter poängsättningen nedan:

• 0p: Funktionen saknas

• 1p: Fler än 7 klick

• 2p: 5-6 klick

• 3p: 3-4 klick

• 4p: 1-2 klick

För att förtydliga något, så är det inte antal klick det tar för att nå sökru-
tan som räknas, utan antal klick det tar för att genomföra en vanlig sök-
ning. Exempel: Antal klick till sökrutan ⇒ Infoga sökfras ⇒ Klick för ge-
nomföra sök.
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Navigering
Tiden är en viktig faktor när det kommer till utredningsarbete, och det un-
derlättar om programvara som används tillhandahåller vitala funktioner
på ett simpelt och lättillgängligt sätt. Denna kategori avhandlar hur enkelt
det är att nå flertalet tjänster utan att behöva gräva djupare i menyval och
andra flikar efter viktiga funktioner. För att bedöma hur effektiv navige-
ringen är så kommer en programvara vid namn Mousotron att användas,
denna loggar hur långt musen behöver röra sig för att nå en specifik plats
på skärmen. För att utvärderingen ska vara rättvis så kommer tre funktio-
ner att genomföras för varje verktyg, och avståndet det tar att göra dessa
funktioner slås sedan samman till ett slutgiltigt värde i centimeter för hur
långt musen rörde sig. Utgångspunkten för detta experiment kommer all-
tid att vara inne på bevis-sidan där den utvunna informationen finns till-
gänglig, och musens startposition kommer att vara absolut längst upp i den
vänstra hörnet i helskärmsläge. Funktionerna som kommer att genomföras
är:

1. Avstånd till sökning

2. Avstånd till hantera hashbiblotek

3. Avstånd till generering av rapport

Poängsättningen för denna kategori kommer att ske efter följande mall:

• 0p: Fler än 91 cm

• 1p: 71-90 cm

• 2p: 51-70 cm

• 3p: 31-50 cm

• 4p: 1-30 cm

Ifall det IT-forensiska verktyget saknar någon av de ovanstående funktio-
nerna så kommer en straffskala på 40 cm per funktion att tilläggas på re-
sultatet. Detta för att förhindra att ett verktyg ska få höga resultat utan
att uppfylla de satta målen.
Exempel: Ett verktyg saknar både hashbiblotek & rapportering, men tilldelas
poängen fyra därför att avståndet till sökningar endast är fem centimeter.
Med detta skyddsnät implementerat så skulle verktyget istället få ett poäng
för totalen 85 centimeter.
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Utvinning
Dagens smarta telefoner görs av många olika tillverkare, i flera olika län-
der och ges ut i massvis olika modeller. Detta renderar i att det finns en
hel uppsjö av olika uttag för just dessa enheter. I det fallet att de ej skulle
inneha en viss uttagskabel, så kan det vara bra om andra alternativ finns
tillgängliga. För att bedöma denna kategori så kommer det IT-forensiska
verktyget ses över ifall den stödjer dessa olika alternativen:

1. Kabel

2. Bluetooth

Poängsättningen för denna kategori kommer att ske efter följande mall:

• 0p: Varken stöd för Kabel eller Bluetooth

• 1p: Stöd för Kabel

• 2p: Stöd för Kabel & Bluetooth
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4.3 Presentation

Denna kategorin kommer att behandla till vilken grad programmet hante-
rar marknadens alla varianter av applikationer och modeller. Eftersom att
applikationer oftast sparar och hanterar data genom någon databas som
lagras i telefonen, så finns det stort intresse av hur väl programmet kan
presentera dessa olika databaser på ett förståeligt sätt och på ett sätt som
visuellt är tydligt för utredaren. Denna kategori är av stor vikt eftersom att
det underlättar betydligt om programmet är snabbt och tydligt samt kan
tolka en hel databas för en applikation. Alternativet är att utredaren på
egen hand få tolka och läsa databasen, vilket är ineffektivt och tidsödan-
de.Figur 5 påvisar det hur de olika funktionerna strålar samman och bildar
kategorin presentation.

Figur 5. Presentation

Applikationsdatabas
Här kommer det utvärderas till vilken grad det IT-forensiska verktyget har
möjlighet att automatiskt strukturera upp och sortera information från
en applikation. De applikationer som detta kommer omfatta är det mest
populära på marknaden i dagsläget när det kommer till sociala medier och
kommunikation. Bedömningen kommer därmed gå ut på hur väl det IT-
forensiska verktyget hanterar följande applikationer:

1. Sociala medier - Facebook, Instagram, Snapchat

2. Kommunikation - WhatsApp, Telegram, Messenger

Poängsättningen för denna kategori kommer att ske efter följande mall:

• 0p: Stödjer inte applikationen
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• 1p: Stödjer applikationen

Detta innebär att verktyget tilldelas ett poäng för varje uppfylld applika-
tion. För att få en klar och rättvis bild av vilka applikationer som stöds så
kommer först en granskning av de olika verktygens manual att genomfö-
ras, och sedan jämföras emot vilken applikationsinformation som återfinns
under experiment. De tillverkare som ej bistår med denna informationen i
manualen har kontaktats och frågan angående ovanstående applikationerna
har ställts. Om ingen återkoppling sker så betygsätts denna kategori efter
vad som framgått under experimentet.

Operativsystem
Smarta telefoner kommer som sagt ifrån flera olika leverantörer och tillver-
kare, vilket medför att operativsystemen mellan enheterna skiljer sig. Här
kommer det utvärderas vilka operativsystem som ett IT-forensisk verktyg
stödjer att hantera och analysera. De operativsystemen som är av intresse
är följande:

1. Android

2. iOS

3. Windows Phone

4. Blackberry

Poängsättningen för denna kategori kommer att ske efter följande mall:

• 0p: Stödjer inte operativsystemet

• 1p: Stödjer operativsystemen

Detta innebär att verktyget tilldelas ett poäng för varje uppfyllt operativ-
system. Anledningen till att denna poängsättning applicerats är för att det
inte på ett objektivt och rimligt sätt går att ranka operativsystemens vikt
mer än efter popularitet.
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4.4 Rapporthantering

Rapportering som egentligen hela utredningsarbetet handlar om, är givet-
vis en viktig grundpelare i det IT-forensiska arbetet eftersom att det är det
som sedan används som underlag vid en rättegång eller för andra ända-
mål. Denna delen kommer ej att avhandla hur väl ett verktyg framställer
en rapport, då det skulle bli alldeles för subjektivt. Fokus kommer ligga på
hur rapporten kan sparas och vilka format som erbjuds.Figur 6 visar hur
kategorin rapporthantering har skapats med underliggande funktioner.

Figur 6. Rapporthantering

Rapport
Med tanke på hur viktig rapporten är så utgår författarna ifrån att majo-
riteten av de IT-forensiska verktygen på marknaden erbjuder denna funk-
tion. Här kommer det att utvärderas vilka filformat som en rapport kan
exporteras i. Det finns som bekant filformat som stödjer både läsbarhet och
modifiering, exempelvis HTML och docx. I PDF-formatet uppfylls däre-
mot bara läsbarheten, då filformatet ej stödjer modifiering. Bedömningen
av rapporten kommer därmed att genomföras genom att se över om verk-
tyget stödjer att rapporten sparas i dessa två olika kombinationerna, samt
om det överhuvudtaget ens går att generera en rapport.

Poängsättningen för denna kategori kommer att ske efter följande mall:

• 0p: Inget stöd för rapport

• 1p: Stöd för enbart läsbarhet

• 2p: Stöd för både läsbarhet och modifiering
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4.5 Intern lagring

En smart telefons interna minne innehåller mycket information, och den-
na data är konsekvent, det vill säga att den återfinns hos de flesta olika
smarta telefonerna och operativsystemen. Därför är det ett krav att IT-
forensiska verktyg ska kunna återställa följande dataobjekt ifrån en smart
telefons interna minne [16]:

• Abonnent & hårdvaruidentitet: IMEI, MEID/ESN.

• Telefonbok/Kontakter, Kalender.

• Samtalsloggar: Inkommande, utgående & missade samtal.

• Textmeddelande: SMS, MMS (Ljud, grafik, video).

• Direktmeddelanden

• Självstående filer: ljud, grafisk, video.

• Dokument: textfiler, textdokument, pdf.

• Email.

• Tredjeparts applikationsdata.

• Webbaktivitet: historik, bokmärken.

• Data relaterad till Sociala medier.

• GPS-/geoplatsrelaterad data: longitud- & latitudkoordinater.

Här kommer det IT-forensiska verktyget att utvärderas och betygsättas ef-
ter hur väl den sorterar och uppvisar den ovan nämnda informationen. Med
tanke på att NIST ser dessa dataobjekt som ett krav så kommer verktyget
dels att bedömas för hur det klarar av att sortera ut den ovan nämnda in-
formationen, samt att korrekt information återfinns under varje dataobjekt.
Detta säkerhetsställs genom att testdatan, i detta fall en forensisk avbild
av en smart telefon kommer att innehåller just denna information för varje
dataobjekt.
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Poängsättningen för denna kategori kommer att ske efter följande mall:

• 0p: Sorterar ej ut dataobjekt

• 1p: Sorterar ut dataobjekt

Detta innebär att verktyget kommer att tilldelas ett poäng för varje upp-
fylld dataobjekt den kan sortera ut. För att säkerställa att verktyget inne-
fattar rätt information för varje enskilt dataobjekt så kommer det även där
att tilldelas poäng enligt följande mall:

• 0p: Relevant information återfinns ej under dataobjektet

• 1p: Relevant information återfinns under dataobjektet

Detta innebär att det IT-forensiska verktyget kan inkassera två poäng för
varje dataobjekt, förutsatt att all efterfrågad information återfinns. I resul-
tatdelen så återfinns resultaten för ovan nämnda delar under förkortningar-
na DO (Dataobjekt) & RI (Relevant information).
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5 Resultat

Resultaten av experimenten framgår nedan i tabellerna där varje kategori
och funktion listas. I tabellen så visar det sig hur väl verktygen har klarat
sig för varje kategori och det har betygsatts efter intervallerna som nämnts
ovan i experimentuppställningen. För varje verktyg så finns det en tabell
direkt nedan följt av en uppsättning av diagram över resultaten under Ap-
pendix I till IV, där först varje verktyg presenteras visuellt för varje ka-
tegori, för att sedan under kapitel Appendix V, så kommer ytterligare en
uppsättning med diagram där en jämförelse verktygen emellan framställs.
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5.1 Autopsy 4.6.0

Tabell 1 - Autopsy

Användarvänlighet Antal Poäng
Sökningar 2 klick 4
Navigering 82 cm 1
Utvinning Inget stöd 0

Presentation Antal Poäng
Applikationer Stöd för 0/6 0
Operativsystem Stöd för 2 2

Rapporthantering Format Poäng
Rapport Båda 2

Intern Lagring DO/RI Poäng
Abonnent & hårdvaruidentitet: IMEI, MEID/ESN 0 + 0 0

Telefonbok/Kontakter, Kalender 1 + 1 2
Samtalsloggar: Inkommande, utgående & missade samtal 0 + 0 0

Textmeddelande: SMS, MMS (Ljud, grafik, video) 1 + 1 2
Direkt meddelanden 0 + 0 0

Själv-stående filer: ljud, grafisk, video 0 + 0 0
Dokument: textfiler, textdokument, pdf 0 + 0 0

Email 0 + 0 0
Tredje-parts applikationsdata 0 + 0 0

Webb aktivitet: historik, bokmärken 0 + 0 0
Data relaterad till Sociala medier 0 + 0 0

GPS / Geo-plats relaterad data: longitud & latitud koordinater 0 + 0 0
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5.2 Belkasoft 9.0.2518

Tabell 2 - Belkasoft

Användarvänlighet Antal Poäng
Sökningar 2 klick 4
Navigering 49 cm 3
Utvinning 1 1

Presentation Antal Poäng
Applikationer Stöd för 5/6 5
Operativsystem Stöd för 4 4

Rapporthantering Format Poäng
Rapport Båda 2

Intern Lagring DO/RI Poäng
Abonnent & hårdvaruidentitet: IMEI, MEID/ESN 0 + 0 0

Telefonbok/Kontakter, Kalender 1 + 1 2
Samtalsloggar: Inkommande, utgående & missade samtal 0 + 0 0

Textmeddelande: SMS, MMS (Ljud, grafik, video) 1 + 1 2
Direkt meddelanden 1 + 1 2

Själv-stående filer: ljud, grafisk, video 1 + 1 2
Dokument: textfiler, textdokument, pdf 1 + 1 2

Email 1 + 1 2
Tredje-parts applikationsdata 1 + 1 2

Webb aktivitet: historik, bokmärken 1 + 1 2
Data relaterad till Sociala medier 1 + 1 2

GPS / Geo-plats relaterad data: longitud & latitud koordinater 1 + 1 2
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5.3 MOBILedit 5.2.0.12555

Tabell 3 - MOBILedit

Användarvänlighet Antal Poäng
Sökningar 2 4
Navigering 83 cm 1
Utvinning 2 2

Presentation Antal Poäng
Applikationer Stöd för 6/6 6
Operativsystem Stöd för 4 4

Rapporthantering Format Poäng
Rapport Båda 2

Intern Lagring DO/RI Poäng
Abonnent & hårdvaruidentitet: IMEI, MEID/ESN 0 + 0 0

Telefonbok/Kontakter, Kalender 1 + 1 2
Samtalsloggar: Inkommande, utgående & missade samtal 1 + 1 2

Textmeddelande: SMS, MMS (Ljud, grafik, video) 1 + 1 2
Direkt meddelanden 1 + 1 2

Själv-stående filer: ljud, grafisk, video 1 + 1 2
Dokument: textfiler, textdokument, pdf 1 + 1 2

Email 1 + 1 2
Tredje-parts applikationsdata 1 + 1 2

Webb aktivitet: historik, bokmärken 1 + 1 2
Data relaterad till Sociala medier 1 + 1 2

GPS / Geo-plats relaterad data: longitud & latitud koordinater 1 + 1 2
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5.4 XRY 7.7.0

Tabell 4 - XRY

Användarvänlighet Antal Poäng
Sökningar 1 4
Navigering 50 cm 3
Utvinning 2 2

Presentation Antal Poäng
Applikationer Stöd för 6/6 6
Operativsystem Stöd för 4 4

Rapporthantering Format Poäng
Rapport Båda 2

Intern Lagring DO/RI Poäng
Abonnent & hårdvaruidentitet: IMEI, MEID/ESN 0 + 0 0

Telefonbok/Kontakter, Kalender 1 + 1 2
Samtalsloggar: Inkommande, utgående & missade samtal 1 + 1 2

Textmeddelande: SMS, MMS (Ljud, grafik, video) 1 + 1 2
Direkt meddelanden 1 + 1 2

Själv-stående filer: ljud, grafisk, video 1 + 1 2
Dokument: textfiler, textdokument, pdf 1 + 1 2

Email 1 + 1 2
Tredje-parts applikationsdata 1 + 1 2

Webb aktivitet: historik, bokmärken 1 + 1 2
Data relaterad till Sociala medier 1 + 1 2

GPS / Geo-plats relaterad data: longitud & latitud koordinater 1 + 1 2
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6 Diskussion

Syftet med detta arbete var att ta fram en process med klara riktlinjer
för hur IT-forensiska verktyg ämnade för smarta telefoner kan utvärderas
och sedan jämföras. För att kunna genomföra detta så har en metod tagits
fram, där ett IT-forensiskt verktygs funktioner har kategoriserats, vilket är
ett steg för att kunna generera ett mätvärde som kan utvärderas och seder-
mera blir jämförbart. De kategorier som tagits fram, anser författarna vara
de viktigaste när det kommer till IT-forensik för smarta telefoner. Dessa
utvalda kategorier kan givetvis ifrågasättas, ifall det är rätt utvalda och
relevanta. Valet av kategorier bygger på influenser ifrån tidigare forskning
och arbeten, däribland Ayers[7] och Carriers[14] mätvärden, samt CFTT[6]
och NISTs[3] standardisering.

Skillnaden med de ovan nämnda metoderna att utvärdera, är att detta ar-
bete fokuserar på att fylla hålen i just denna process. Både Ayer[7] och
Carrier[14] har skapat mätvärden, men det finns ingen klar plan för hur
dessa ska betygsättas och hur en jämförelse mellan flertalet uppsättningar
av resultat ska ske. I grund och botten känns dessa mätvärden väldigt sub-
jektiva, och det är svårt att precisera hur en funktion ska utvärderas och
betygsättas. Det är här arbetet positionerar sig som en vidare utveckling
för att försöka jämföra dessa IT-forensiska verktyg. Eftersom att det finns
tidigare kategoriseringar av karaktärer för verktygen men ej där poängsätt-
ning utförs på liknande sätt detta arbetet har försökt göra.

Vidare har NIST[3] en utarbetad mall för vilka egenskaper som ska testas
för ett verktyg där endast en värdesättning om verktyget uppfyller punkten
enligt förväntat utfall eller ej. Det blir en väldigt stor gråzon när en utvär-
dering och jämförelse sker på detta sätt. Ponera att en uppsättning med
resultat från ett flertal verktyg där betyget uppnår målet till en viss grad
givits. Det blir då väldigt svårt att se skillnaden verktygen emellan utan
att pröva exakt alla och sedan skapa en egen bild av det.
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Det är en kombination av det nyss nämnda och egen utbildning och erfa-
renhet som ligger till grund för just hur valet av kategoriseringen genom-
förts. En kategori som möjligtvis kunnat varit en kandidat är tidsaspekter
av olika funktioner, däribland hur lång tid det tar att genomföra en viss
funktion, exempelvis utvinningstid. Just denna kategori uteslöts då förfat-
tarna anser att det är alldeles för trubbigt att mäta och betygsätta en tids-
baserad process, med tanke på all möjlig form av olik hårdvara, testdata
och andra praktiska skäl.

Frågeställningarna som detta arbete utgår i från, bygger först och främst
på författarnas intresse för ämnet, och dagens situation där smarta tele-
foner verkligen står i centrum. Under litteraturstudien så återfanns ing-
et självklart och objektivt sätt för hur man kunde utvärdera och jämföra
IT-forensiska verktyg, utan mer trubbiga och subjektiva utvärderingar. De
tidigare arbeten som funnits är mer egenskapsinriktade och jämför inte re-
sultaten gentemot andra.

Den framtagna metoden har kunnat applicerats i ett flertal experiment och
resultat har genererats, vilket påvisar att experiment med denna metod
är genomförbar och att resultaten kan visuellt jämföras med hjälp av dia-
gram samt andra statistiska hjälpmedel. Eftersom att metoden är realiser-
bar anser författarna att metodvalet är adekvat. Att jämföra IT-forensiska
verktyg på detta sätt gör att det blir objektivt och mätbart, och någon al-
ternativ uppenbar metod har ej kunnat fastställas för att uppnå just detta
ändamålet.

Mätvärdena som kategorierna ligger till grund av kan kritiseras, är dem i
detta arbete relevanta, samt täcker dom ett viktigt och intressant perspek-
tiv av det IT-forensiska verktyget? En fråga som har uppkommit under ar-
betets gång är intervall uppsättningen, vad hade hänt om intervallet hade
specificerats mer och varit större. Hade det framgått större skillnader och
hade skarpare analyser av resultatet framstått?

35



Den initiala tanken var att varje IT-forensiskt verktyg skulle betygsättas
med ett slutgiltigt numeriskt värde, men under arbetets gång så ändrades
metoden för att jämföra till att ställa resultaten för kategorierna i relation
till varandra. Anledningen till detta var att ifall metoden med numeriskt
värde skulle använts, så hade författarna varit tvungna att bestämma vil-
ken viktighet det olika kategorierna innehar ur ett IT-forensiskt perspektiv.
Detta hade blivit oerhört trubbigt och subjektivt, och därav föll valet på
en mer visuell och tydlig lösning.

Metoden som har skapats för att jämföra IT-forensiska verktyg utgår ifrån
en modell där möjligheten finns att navigera runt i ett material och det
kan vridas och vändas på sökningar och scrolla i diverse uppkomna före-
komster av bevis. Att då jämföra verktyg som inte beter sig på liknande vis
gör det mycket svårt och trubbigt. Att ha i åtanke är att inte alla verktyg
är uppbyggda på samma sätt och grafiskt varierar storskaligt ifrån varand-
ra.
Experimentet med Autopsy gick inte riktigt som förväntat, författarna
hade stora förhoppningar på att det skulle fungera då verktyget är det en-
da som är gratis och fritt tillgängligt för vem som helst. Den forensiska av-
bilden som användes under experimenten, gjordes om och sparades i andra
format för att försöka väcka liv i Autopsy, men tyvärr utan respons.

Med tanke på att Autopsy hade problem att tyda avbilden, så impone-
rar inte resultaten direkt. Navigeringen i Autopsy rendera till ett poäng
med den satta poängskalan, och med tanke på att verktyget saknar utvin-
ningsfunktionen så tilldelas noll poäng för den funktionen. Däremot var
sökningsfunktionen okomplicerad och effektiv.

Även under kategorin presentation så återfinns få poäng då avbilden inte
kunnat läsas på korrekt sätt. Ingen applikationsdata kunde utläsas, däre-
mot tilldelas två poäng, då verktyget under rätt omständigheter har möj-
lighet att analysera innehåll ifrån IOS och Android. Rapporthanteringen
är väldigt simpel, och det finns möjlighet att spara rapporten i både läsba-
ra och modifierbara format. Under intern lagring så fanns det inte många
poäng att inkassera, av de tolv dataobjekten så kunde Autopsy endast ty-
da två av dessa, samt informationen som ingår under dataobjektet. Detta
resultat är självklart problematiskt och det bör givetvis kunna prestera
bättre än detta och funktionen att analysera avbilder smarta telefoner till-
handahålles. Avbilden som använts under detta experiment har fungerat
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korrekt på alla verktyg förutom Autopsy, och verktyget har ominstallerats
ett flertal gånger utan förbättring.

Belkasoft hade inga problem att tyda avbilden, och tilldelades ett fint re-
sultat på åtta poäng för användarvänlighet, där sökningar var lätt och slag-
kraftig. Avstånden till sökning, hantering av hashbibliotek samt generering
av rapport var inte allt för långa, och tilldelades därmed tre poäng. Bel-
kasoft tillhandahåller ett fritt utvinningsverktyg, som har möjligheten att
utvinna både smarta telefoner och datorer, vilket renderar i ett poäng för
funktionen utvinning.

När det kommer till presentation så finns stöd för alla operativ som har
efterfrågats i detta arbetet, och därmed tilldelas full poäng här. Applika-
tionsdata från sociala medier och kommunikationsapplikationer återfinns i
materialet, och verktyget sorterar upp all information för varje applikation
och den underliggande informationen på ett snygg sätt.
Dock så listar den upp Telegram utan att visa innehållet, det vill säga
chattmeddelanden som avbilden innehåller. För det andra applikationer-
na så återfanns våra genererade meddelanden.

Rapporthanteringen i Belkasoft uppfyller målen och får maximal poäng.
Under kategorin intern lagring så uppfyller verktyget 10 av det 12 uppsatta
dataobjekten. De två som saknas är IMEI, som vi återkommer till senare
i diskussionen och samtalsloggar. Det är självklart problematiskt att en så
central informationskälla som samtalsloggar saknas. Här ser författarna ett
problem med poängsättningen av intern lagring, verktyget tilldelas 20 av
maximalt 24, vilket kan anses som väldigt högt, men har inte lyckats sor-
tera ut sådan viktigt information som samtalsloggar under experimentet.
Värt att nämna är att experimentet genomförts ett flertal gånger utan för-
bättring.

MOBILedit är uppbyggt lite annorlunda jämfört med andra IT-forensiska
verktyg, vilket renderar i att framför allt användarvänligheten blir lite
missvisande. De flesta verktygen har någon form av trädvy vanligtvis till
vänster och rullgardinsmenyer fyllda med funktioner i menyfälet som oftast
är beläget längst upp i fönstret. MOBILedit hanterar dessa funktioner på
ett annorlunda sätt, verktyget bygger på en flersidig lösning, där man på
första sidan väljer vilken information som vill utvinnas, klickar sig vidare
till nästa sida där fyller utredaren i information om utredningen och ansva-
rig, för att på nästa sida välja sökfraser och sedan rapport och dess format.
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En stor nackdel med denna metod som MOBILedit använder sig av är att
det behövs göras en annan sökfras så måste hela processen med genomgång
av sidor göras om.

Det är alltså ingen öppen miljö att navigera i, men samtidigt mycket sim-
pelt och användarvänligt. Vilket medför att utvärderingsmetoden som det-
ta arbete bygger på inte är optimal för att utvärdera detta verktyg. Detta
har medfört att verktyget endast tilldelas ett poäng för navigering, men
hämtar full poäng för både sökningar och utvinning.

MOBILedit hade inga svårigheter att lista applikationsdata från sociala
medier och kommunikationsapplikationer, här listades alla applikationer
och dess innehåll på ett korrekt sätt. Verktyget stödjer alla operativsystem
som efterfrågats. För rapporthantering så uppfylls målen och verktyget får
maximal poäng. Med tanke på att det genomfördes en fullständig analys
av avbilden så renderades en väldigt stor rapport, avbilden på 59.5GB om-
vandlades till en rapport på 1935 sidor. Detta är enligt författarna inte det
mest praktiska sättet att skildra informationen på.
Under intern lagring så uppfylldes samtliga dataobjekt förutom IMEI, och
verktyget tilldelas därmed tjugotvå av totalt tjugofyra möjliga.

Det sista verktyget som utvärderades var XRY, som återkommande erhöll
höga poäng för varje kategori. Användarvänligheten i XRY var väldigt god,
och den tilldelas maximal poäng för både sökningar och utvinning. För na-
vigering så tilldelades XRY tre poäng, men detta var på gränsen.

XRY fick full poäng för både presentation och rapporthantering. Under
intern lagring så klarade XRY av elva av tolv dataobjekt, då IMEI inte
framgick. Det var till en början lite problem att importera avbilden som
var Disc Image men detta löste sig efter att filändelsen ändrats till bin-
format.

IMEI, International Mobile Equipment Identity är ett identifikationsnum-
mer som är hårdkodat för varje telefon, inget av verktygen listade det på
ett synligt sätt. Författarna misstänker att detta beror på att utvinning-
en av telefonen inte skett i varje verktyg, utan att avbilden skapats den på
annat håll, detta är dock ej bekräftat.

Med det erhållna resultatet så går det att jämföra IT-forensiska verktyg
ämnade för smarta telefoner, även om det är mycket svårt. För att få en så
klar och rättvis jämförelse så krävs det att man sätter resultatet i relation
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till varandra. Mätvärdena enskilt säger egentligen ingenting, men i jämfö-
relse med varandra så kan skilnader utläsas.

Skillnaden mellan verktygen kan återses under kapitel 5.5, där varje verk-
tyg först jämförs för varje kategori i figur 27 till 30, för att sedan i figur 31
se den totala jämförelsen i ett polärdiagram. Figur 27 Påvisar att XRY är
mest användarvänligt enligt det utvärderade parametrarna, tätt följt av
Belkasoft & MOBILedit. Autopsy hamnade däremot en bit efter för denna
kategori.

Under presenation i figur 28 så framgår det att XRY & MOBILedit upp-
fyller målen med bravur, tätt följt av Belkasoft som endast inkasserar en
poäng mindre, medans Autopsy även här hamnar en bra bit efter. När det
sedan kommer till figur 29, så framgår det att samtliga verktyg uppfyller
det satta målet med läsbara & modifierbara rapporter.
Även under Intern lagring i figur 30, så var det jämnt mellan XRY, MOBI-
Ledit & Belkasoft, samtidigt som Autopsy var långt ifrån att uppfylla kra-
ven på dataobjekt. Det är ju som sagt problematiskt att Belkasoft missade
att lista upp samtalsloggarna, något författarna reflekterade över tidigare i
diskussionen.

Valet av polärdiagram anses vara ett bra visuellt sätt att jämföra flera
uppsättningar av resultat, då det klart och tydligt framgår i figur 31 hur
verktygen skiljer sig åt.

Sammanfattningsvis kan vi uttrycka att det finns verkliga skillnader mellan
verktygen, varför Autopsy ligger så långt efter enligt våra experiment tror
vi beror på att verktyget inte hanterar avbilden som användes på bästa
sätt. Det kan vara så att verktyget skulle presterat bättre med en utvin-
ning direkt med kabel ifrån mobil enhet. De tre andra verktygen hamnar
relativt likt varandra och presterar liknande på de utvalda kategorierna.
Dock finns det viktiga skillnader mellan verktygen som blir tydligare om
man tittar i tabellerna eller polärdiagrammen vad som skiljer dem åt även
med liknande poängsättning.

39



40



7 Slutsats

Att jämföra IT-forensiska verktyg är ingen lätt uppgift, det kräver en hög
beställarkompetens för att veta vilka funktioner eller kategorier som vär-
desätts högst. Frågan angående om huruvida IT-forensiska verktyg kan
jämföra med mätvärden så har den besvarats med dem utvalda preferen-
serna som efterfrågats i detta arbete. Det är mycket svårt att jämföra dessa
verktyg på ett objektivt sätt. Samtidigt går det absolut att titta på enstaka
kategorier eller funktioner som enskilda objekt och att dessa i relation till
varandra går att väga emot varandra. Sammanfattningen av resultatet blir
att det går att att jämföra kategorier och det är möjligt att göra objektiva
tester på ett verktyg, även grupperingar som användarvänlighet och andra
kategorier.
Resultatet av arbetet har visat varför det ej tidigare arbetats fram en gene-
rell metod för att jämföra dessa verktyg då det är en mycket svår uppgift.
Det går tveklöst att titta på enskilda kategorier, men ett sammanställt vär-
de på ett verktyg är problematiskt att framställa. Den mer generella me-
toden för att titta på verktyg som finns på marknaden är att endast titta
på deras egenskaper så som NIST/CTFF gör i god utsträckning. Det är
ett spartanskt sätt att se på verktygen och endast bedöma om de uppfyller
egenskaper som efterfrågas, det är absolut en bra utgångspunkt. Däremot
är det ett grovt sätt att jämför verktygen emellan som gör det svårt att
separera verktygen.
Uppgiften att sätta samman flera kategorier till ett slutgiltligt värde är
mycket svårt och ger inte en rättvis bild av verktyget. Detta blir ett myc-
ket trubbigt och nästan helt värdelöst sätt att jämföra verktyg på. Det-
ta kräver att kategorierna värderas vad som har ett högre respektive lägre
värde, och vilka funktioner som ska väga tyngre än andra. Dock har arbe-
tet påvisat att det absolut är tänkbart att jämföra dessa verktyg med den
framtagna metoden på ett objektivt sätt.
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