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1 Introduktion 

1.2 Inledning 
IT brott och användning av ny teknik vid händelse av brott har ökat i takt med samhället blivit allt mer 

digitaliserat. 2015 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag ifrån regeringen att kartlägga 

förekomsten av IT-inslag samt att analysera den brottsutredande verksamhetens kompetens och 

kapacitet att hantera IT-relaterade brottslighet [1]. I rapporten ges bland annat slutsatsen om en ökning 

av IT-inslag ifrån den officiella kriminalstatistiken med över 900 procent mellan 2006 och 2015. Detta 

kommer i sin tur att ställa krav på brottsutredande verksamhet att kunna hantera och utvinna 

information ifrån ett IT relaterat bevismaterial. 

Utvinningen av informationen är inte alltid helt enkelt och det blir för IT-forensikens uppgift att söka rätt 

på relevant information utifrån den data som finns tillgängligt vilket kan röra sig om flera Gigabyte i 

storlek och som kan göra processen väldigt tidsödande och kostsamt. Till sin hjälp har IT-forensikern 

olika verktyg att använda för utvinningen av information som kan användas som bevis vid utredningen. 

 Vid det här arbetets framställning så kostar verktyget Encase i storleksordningen 30 till 35 tusen kronor, 

som är ett IT-forensik verktyg för att avbilda och hantera data vid utredningar. Encase agerar som en 

helhetslösning för IT-forensikern från avbildning till rapportskrivning. Denna process innehåller i sig själv 

flera olika steg och mycket beroende på vad som ska utvinnas, förutom det licensierade mjukvaran 

Encase så finns det fria och ibland öppna verktyg för att hantera dom olika stegen i processens utvinning 

av information i ett brotts utredningssyfte. 

Detta arbete kommer att handla om en IT-forensisk utredning med endast fria verktyg.  

  

1.2 Motivering 
Idag är det inte bara polisen som sysslar med IT-forensik utan det finns flera privata aktörer på 

marknaden som också erbjuder sina tjänster inom området. En viktig del för en IT-forensiker är 

verktygen som denne använder vid en utredning. För ett ny startat företag som tillhandahåller tjänster 

inom IT-forensik så kan prislappen för ett kommersiellt program som Encase vara en stor del av 

utgifterna för företaget. För att kostnadseffektivisera företaget kan det vara motiverat att använda sig 

av öppna och fria verktyg som finns fritt tillgängligt med förutsättningarna att dom fria verktygen kan 

prestera på ett IT-forensisk säkert och tillfredsställande sätt. 

Verktygskännedom om programvara som kan utföra utvinning av information kan gynna IT-forensikern 

som komplettering i dennes verktygslåda. Det kan vara så att vissa program är bättre än andra på sin 

uppgift och med den vetskapen ökar IT-forensikens kompetens i området, så en bred kännedom om 

dom olika verktyg kan visa sig gynnsamt. 

1.3 Problemformulering 
I och med utvecklingen av IT inslag i brottsligheten så kommer efterfrågan för IT forensiska uppdrag att 

öka [1][2]. Det behöver inte bara vara av brottslig karaktär utan kan vara legal information som är viktig 

för beställaren att få tillbaka.  
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För ett ny startat företag så kan utgifterna för mjukvara vara en stor post som skulle kunna minskas med 

användningen av fria verktyg, men då gäller det att dom fria verktygen håller så pass hög standard att 

dom kan utföra en IT forensisk process där resultaten kan användas i domstol. 

Det här arbetet kommer att undersöka följande hypotes: 

• Går det att utföra en IT forensisk utvinning med endast fria verktyg? 

  

  

1.4 Avgränsning 
Detta arbete kommer endast att avhandla dom verktyg författaren valt för dom olika delarna i 

processen av utvinning av information ifrån digital media. En djupare analys av hur exakt dessa verktyg 

fungerar kommer inte att göras då det skulle resultera i ett allt för omfattande arbete för ändamålet, 

utan detta arbetet kommer att fokusera på att analysera resultatet ifrån dom olika verktygen och 

sammanställa ett resultat att jämföra med. Arbetet kommer att fokusera på tre experiment med en för 

vald process att avhandla utvinningen med. 

På grund av arbetes omfattning och tiden som är utsatt för arbetet så kommer endast ett scenario 

innehålla utvinningsprocessens första steg, som är inhämtning av bevismaterial. Dom andra två 

scenarion kommer detta steg redan vara utfört av NIST som tillhandahåller avbildningarna. 

Inhämtningen av bevismaterial kan se ut på flera olika sett, detta arbete kommer att fokusera på 

mjukvarudelen av utvinningen och där med uteblir hårdvarudelen. 

1.5 Problematisering 
Problemet med frågeställningen är att den är väldigt omfattande ifall man ska se till varje moment som 

kan att komma vid en IT forensisk utvinning. Så det blir viktigt att avgränsa till specifika områden där 

dom olika verktygen kan utvärderas.  

Experimentet kommer som tidigare nämnts att utföras ifrån en förbestämd process och specifikt 

lagringsmedia vilket medför att arbetet inte kommer att redogöra för alla möjliga utvinningssituationer 

som kan uppstå vi en IT forensisk utvinning. För att motverka denna effekt till en vis del så kommer tre 

olika scenarion utföras i experimentet, dessa är då fiktiva scenarion. 

En annan aspekt som medför till ett problem för arbetet är att endast dom program som valts av 

författaren kommer kunna utvärderas för framgången med utvinningen, det vill säga det kan vara så att 

ett verktyg som valts inte klarade av att uppfylla sin uppgift och där med resulterade processen i en 

delvis eller misslyckat resultat, men ett annat verktyg skulle lyckats i dess uppgift. Detta problem är svårt 

att komma ifrån då resurserna inte finns för att testa flera olika verktyg för flera olika uppgifter. 

Samtidigt kommer författarens egenskap att förstå och använda verktyget spela in, det kan ses på två 

sätt. Det kan det ses negativt då verktygets fulla potential kanske inte uppnås eller samtidigt ses som att 

verktyget inte på ett enkelt sett kan utföra sin uppgift utan att användaren ska ha väldigt mycket 

kunskap om verktyget, vilket visar på ett dåligt utformat verktyg. 



 

5 
 

2 Metod 
 

För att kunna besvara frågan om det är möjligt att utföra en IT forensisk utvinning med endast fria 

verktyg kommer ett experiment att utföras, där en utvinning av information ifrån en förbestämd 

lagringsmedia kommer utföras i ett fiktivt scenario. I grunden för denna utvinning kommer NIST 

(National Institute of Standards and Technology) special publicering 800–86 [3] stå för riktlinjerna för en 

IT forensisk utvinning. Processen som är beskriven i NIST publikation består av fyra olika steg, 

inhämtning av data, utvärdering av data, analys av tidigare undersökning och slutligen rapport. Detta är 

den övergripande processen experimentet kommer utföras med. Utvinningsprocessen kommer att ske i 

en virtuell miljö som simulerar riktig hårdvara och kommer att installeras med en Linux distribution för 

utvinningsprocessen. 

  

 

Figur 1. Utvinningsprocessens olika steg 

  

Första steget som handlar om inhämtning av information så rekommenderas utredaren att utföra detta i 

tre steg. Första steget är att utveckla en plan för att inhämtning av information, sedan hämta in data 

enligt föregående plan och till sist verifiera den inhämtade informationens integritet. Verifieringen 

behöver göras för att kunna visa att information inte har blivit manipulerat eller ändrats ifrån originalet. 

Andra steget i utvinningsprocessen är utvärdering av den inhämtade informationen där det är upp till 

utredaren att gå igenom informationen för att se vad som kan vara av intresse för utredningen. För att 

kunna göra det på ett effektivt sätt så används olika verktyg för att underlätta utvärderingen och så 

långt som möjligt exkludera information som inte är av intresse. Inhämtad information kan vara flera 

Gigabyte i storlek och därför är det nödvändigt att kunna hitta endast relevant information. 

Tredje steget är en analys av den relevanta informationen ifrån steg två som syftar på att koppla ihop 

olika typer av händelser eller företeelser ifrån utvärderingen av bevismaterialet. Detta för att kunna visa 

på vad som möjligen skulle kunnat ha inträffat, som sedan med fördel kan sammanställas till en tidslinje 

av händelser. En del av analysen så ingår det att försöka identifiera platser och personer som kan vara 
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relevant för utredningen och det kan pusslas ihop av olika källor som kommer ifrån andra steget ifrån 

processen. 

Till sist kommer det sista steget vara att skriva en rapport där utredaren ska sammanställa den utvunna 

information och analysen samt visa på vilka slutsatser som kan dras ifrån arbetet. Det är dock viktigt att 

tänka på vad som faktiskt kan bevisas och vad som inte kan bevisas, samtidigt ska utredaren ta till 

aktning för den publik som rapporten lämnas till och göra rapporten så förståeligt som möjligt för denna 

publik.  

2.1 Fiktiva scenarion  
För experimentet så kommer tre olika fiktiva scenarion att genomgå den utvinningsprocessen som är 

nämnt ovan. Dessa scenarion har valts ut av författaren för att ge experimenten en större spridning av 

resultatet för att bättre kunna svara på den hypotesen som ställdes i arbetet. Två av dessa scenarion 

kommer väljas ifrån NIST sammansättning av simulerade digitala bevis, även känd som Computer 

Forensic Reference Data Sets (CFReDS) [4]. Tredje scenariot kommer författaren själv att välja ett 

scenario att utgå ifrån och tillhandahålla en digital avbild för utvinning. 

För varje fiktivt scenario finns det information om vad som ingår i det digitala bevismaterialet för det 

aktuella scenariot. Med hjälp av denna information kommer en utvärdering om hur bra processen 

lyckats med utvinningen att göras i resultatdelen samt redovisning om hur varje enskilt verktyg lyckats 

med sin uppgift att visas. Det slutliga resultatet kommer att kategorisera i kategorierna misslyckad 

utvinning, delvis utvinning och fullständig utvinning. 

2.1.1 Scenario 1, Hacking Case 

Första scenariot kommer från CFReDS [4] av NIST och är titulerad “Hacking Case”. 

Bakgrundsbeskrivningen berättar att den 09/20/04 så upphittas en övergiven Dell CPi notebook med 

serial numret #VLQLW tillsammans med en trådlös PCMCIA adapter med en hemmagjord antenn. 

Datorn misstänkts att ha använts för illegala ändamål men kan inte anknytas till en misstänkt vars namn 

är Greg Schardt som också är känd som Mr.Evil på internet. Några av hans kamrater har uppgivet att 

Greg brukar parkera sitt fordon inom räckhåll för att nå en trådlös accesspunkt på allmänplats. Där han 

sedan avlyssnar internettrafiken för ett försök att hitta kreditkort, användarnamn och lösenord. 

Tillsammans med scenariot kommer avbildningar av datorn, åtta stycken avbildningar som är gjort med 

verktyget dd och två stycken i EnCase format. 

Uppgiften är att hitta bevis för att datorn har använts i det påstådda syftet samt att undersöka om det 

går att binda den misstänkte till datorn. I denna uppgift har NIST sammanställt ett antal frågor att 

besvara utifrån undersökningen av bevismaterialet. Denna lista ser ut så här: 

1. What is the image hash? Does the acquisition and verification hash match? 

2. What operating system was used on the computer? 

3. When was the install date? 

4. What is the timezone settings? 

5. Who is the registered owner? 

6. What is the computer account name? 

7. What is the primary domain name? 

8. When was the last recorded computer shutdown date/time? 



 

7 
 

9. How many accounts are recorded (total number)? 

10. What is the account name of the user who mostly uses the computer? 

11. Who was the last user to logon to the computer? 

12. A search for the name of “Greg Schardt” reveals multiple hits. One of these proves that Greg Schardt 

is Mr. Evil and is also the administrator of this computer. What file is it? What software program does 

this file relate to? 

13.  List the network cards used by this computer 

14. This same file reports the IP address and MAC address of the computer. What are they? 

15. An internet search for vendor name/model of NIC cards by MAC address can be used to find out 

which network interface was used. In the above answer, the first 3 hex characters of the MAC address 

report the vendor of the card. Which NIC card was used during the installation and set-up for 

LOOK@LAN? 

16. Find 6 installed programs that may be used for hacking. 

17. What is the SMTP email address for Mr. Evil? 

18. What are the NNTP (news server) settings for Mr. Evil? 

19. What two installed programs show this information? 

20. List 5 newsgroups that Mr. Evil has subscribed to? 

21. A popular IRC (Internet Relay Chat) program called MIRC was installed.  What are the user settings 

that was shown when the user was online and in a chat channel? 

22. This IRC program has the capability to log chat sessions. List 3 IRC channels that the user of this 

computer accessed. 

23. Ethereal, a popular “sniffing” program that can be used to intercept wired and wireless internet 

packets was also found to be installed. When TCP packets are collected and re-assembled, the default 

save directory is that users \My Documents directory. What is the name of the file that contains the 

intercepted data? 

24. Viewing the file in a text format reveals much information about who and what was intercepted. 

What type of wireless computer was the victim (person who had his internet surfing recorded) using? 

25. What websites was the victim accessing? 

26. Search for the main users web based email address. What is it? 

27. Yahoo mail, a popular web based email service, saves copies of the email under what file name? 

28. How many executable files are in the recycle bin? 

29. Are these files really deleted? 

30. How many files are actually reported to be deleted by the file system? 

31. Perform a Anti-Virus check. Are there any viruses on the computer? 

Även svaren för dessa frågor finns att tillgå ifrån NIST och kommer att användas som referens vid 

experimentet för att utvärdera hur pass lyckad utvinningsprocessen blivit. Detta scenario valdes på 

grund av sin omfattning där många olika områden sätts på prov för att bättre kunna besvara den ställda 

hypotesen. 

2.1.2 Scenario 2, LG Optimus 

Följande scenario handlar om avbildningar ifrån en mobil och kommer ifrån NIST. Mobilen ifråga är en 

LG Optimus och tillvägagångsättet för avbildningen av mobilen är via JTAG som tillhandahålls i BIN 

filformat. Ingen bakgrundsbeskrivning eller frågeenkät ges, men en PDF fil som visar innehållet ifrån 



 

8 
 

mobilen finns tillförfogande och kommer att användas som referens till hur lyckad utvinningsprocessen 

blir i experimentet. 

Detta scenario valdes då mobiler är idag vanligt förekommande [1] i samhället och används flitigt, det är 

då med stor risk att mobilen då har använts vid eller anstiftan till brott. Mobilen blir där med intressant 

för en brottsutredning och där förmågan att kunna utvinna och analysera informationen ifrån en mobil 

skulle vara väldigt värdefullt. 

2.1.3 Scenario 3, Affärshemligheter på vift 
Det här scenariot kommer att konstrueras av författaren i syfte att även få med första steget som är 

inhämtning av information, tidigare scenarion har en avbild redan tillhandahållits och där med så blir 

första steget överflödigt. I detta scenario ska ett USB minne undersökas efter tecken på spridning av 

företagshemligheter [9]. USB minnet har lämnats tillbaka av en tidigare anställd som gått över till en 

konkurrent till företaget som misstänker att den tidigare arbetskollegan tagit med sig en del av 

företagets privata information. USB minnet är till synes tomt vid återlämningen. 

 

2.2 Resultat ifrån scenarion 
Efter varje avslutat scenario kommer resultatet att utvärderas med hjälp av tre huvudkategorier, 

misslyckad utvinning, delvis utvinning och fullständig utvinning. I och med att informationen av vad som 

finns för artefakter finns på förhand för dom olika avbildningarna som ska genomgå processen så 

kommer utvinnings resultatet att jämföras mot dessa artefakter för att kunna avgöra hur pass lyckad 

utvinningen var. Sedan kommer resultatet att kategoriseras i dom tre nämnda huvudkategorierna. 

Under den kategori som respektive utvinnings resultat hamnar under kommer det finnas en mer 

detaljerad information om hur respektive verktyg lyckades eller misslyckades med utvinningen och där 

det valda verktyget kommer betygsättas med en av tre beskrivningar, inte alls, delvis utvunnet och fullt 

utvunnet. Följt efter detta kommer resultat att diskuteras för att slutligen besvara hypotesen i 

slutsatsdelen. 

2.3 Val av mjukvara 

2.3.1 Operativ System 
Ett viktigt val av mjukvara är vilket operativsystem som ska användas, operativsystemet är en speciell 

typ av mjukvara som ligger som ett lager mellan hårdvaran och dom program användaren exekverar. 

Windows är ett sådan typ av mjukvara men som är kommersiellt där en kund behöver in köpa licens för 

att få rätten att installera och bruka operativsystemet. Valet för detta arbete hamnar på 

operativsystemet Linux som är ett öppet och fritt operativsystem och är idag väl utbrett med många 

olika distributioner [21], därför valdes Linux.  Till distributionen valdes Kali Linux [8] som är ett fritt och 

öppen-källkod projekt grundad av offensive-security[5] som riktas in sig på penetrations testning och IT-

säkerhet. Kali kommer med förinstallerade verktyg för att använda inom IT-säkerhet, men det skulle 

även fungera bra med andra Linux distributioner förutsatt att användaren själv då får installera dom 

verktygen som behövs. 

2.3.2 Inhämtnings verktyg 
Inhämtningen av information kan se ut på flera olika sätt, detta arbete fokuserar på mjukvarudelen av 

inhämtningen samt att dessa verktyg ska vara fritt att använda för allmänheten. Inom Linux operativ 
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systemet finns det många alternativ men i detta experiment så väljs verktyget dd. Detta verktyg följer 

med i dom flesta Linux distributionerna och som kan användas för att göra en identisk avbild [15]. 

2.3.3 Utvärderings verktyg 

Autospy 4.10.0 
Autopsy som kommer att utgöra den större delen av mjukvarorna som används i arbetet har valts på 

grund av sin helhetslösning för en IT-forensisk utvinning. Autopsy kan användas från start till mål i 

utvinningen där dom fyra olika stegen helt kan ske med Autopsy. För själva utvärderingen av en avbild 

används olika moduler som följer med verktyget men kan också lägga till moduler skapat av andra 

användare. 

Binwalk 2.1.2 
Binwalk är ett textbaserat verktyg för att analysera binära filer eller exekverbara filer som kommer 

förinstallerat i Kali Linux. Vilket kan användas för att extrahera filer ifrån en avbildning efter man 

lokaliserat filen ifråga i den sagda avbildningen. Andra funktioner som binwalk besitter är möjligheten 

att extrahera filer efter filtyp istället för en specifik fil, där användaren kan specificera att extrahera alla 

filer av typen textdokument. 

Scalpel 1.60 
Scalpel är ett verktyg för att extrahera ut filer utifrån binära avbilder och kan specificeras för olika 

filtyper. Scalpel utgår ifrån en konfigurations fil där användaren kan konfigurera hur Scalpel kommer att 

köras. 

RegRipper 2.5 
RegRipper är ett verktyg som kommer förinstallerat i Kali Linux och som kan användas för att analysera 

information ifrån Windows registret filer. Verktyget består av två delar, ett grafiskt gränssnitt och ett 

textbaserat program som det grafiska gränssnittet använder för att skapa rapporten för vidare analys av 

utredaren. 
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3 Teori 
För att underlätta läsningen av detta arbete kommer vissa nyckelbegrepp att kort beskrivas i den här 

teoridelen för att ge en ytlig kännedom om deras områden. 

Hash summor 
Hash summor kan användas till många olika ändamål[23][24][25], men ett område som hash summor 

kommer att användas i detta arbetet är för att kontrollera om två kopior är identiska emot varandra. 

Idén bygger på att med hjälp av en matematisk algoritm beräkna ett tal för en mängd information 

tillexempel en fil eller avbildning och sedan beräkna ett tal för kopian, som är identiska ifall dom båda 

talen stämmer överens med varandra. Algoritmen genererar alltså ett unikt tal för valfri uppsättning 

data, det finns olika sorters algoritmer för att generera hash summa och två vanligt förekommande 

kallas för sha256 och md5[22]. 

Windows registret 
I operativ systemet Windows så finns det ett register över inställningar och konfigurationer över 

systemet och dess programvara. Registret är uppbyggt i så kallade hives, där varje hive innehåller en 

logisk grupp av nycklar, undernycklar och värden som finns sparad som säkerhetskopior i utvalda filer i 

systemet. Följande är en tabell med dom olika standard hives och deras fil för säkerhetskopia [18]. 

Registry hive Supporting files 

HKEY_CURRENT_CONFIG System, System.alt, System.log, System.sav 

HKEY_CURRENT_USER Ntuser.dat, Ntuser.dat.log 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM Sam, Sam.log, Sam.sav 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Security Security, Security.log, Security.sav 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software Software, Software.log, Software.sav 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System System, System.alt, System.log, System.sav 

HKEY_USERS\.DEFAULT Default, Default.log, Default.sav 

Tabell 1.Dom olika standarder för hives med respektive fil som innehåller en säkerhetskopia 

JTAG 
JTAG som är en industristandard för att verifiera och testa elektroniska produkter efter det produkten 

har tillverkats. Namnet JTAG kommer ifrån gruppen som grundade standarden som heter Joint Test 

Action Group. Med JTAG så går det att felsöka produkten efter tillverkning och även att modifiera 

produktens egenskaper, i detta arbete så har en avbild gjorts av en mobilenehet med hjälp av JTAG 

tekniken [19]. 

PC Virtualisering av hårdvara 
PC Virtualisering syftar till att med hjälp av programvara emulera hårdvaran av ett visst system. 

Tillexempel så går det att emulera hårdvaran och processorarkitekturen x86 för att kunna installera ett 

operativt system som Windows där all mjukvara på systemet kommer att agera som om det kördes på 

en verklig dator. Detta kan vara nyttigt för att experimentera med olika mjukvaror eller analysera skadlig 

kod och många fler fördelar finns. I detta arbete kommer PC Virtualisering att användas för att köra 

operativ system Kali Linux som kommer då vara helt ny installerad inför experimenten i dom olika 

scenarion som ska testas. 
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Programvarulicens  
Programvarulicens är till för utvecklaren att delge villkor om hur programmet får användas, hur det får 

spridas eller hur det får ändras. Dom licenserna som ligger i fokus för detta arbete är licenser som tillåter 

användaren att nyttja programmet utan kostnad. Öppenkällkods initiativet [20] är ett företag som går 

igenom och godkänner licenser som följer den öppnakällkods definitionen som innehåller tio punkter 

och som återfinns i appendix. Några vanliga öppenkällkods licenser vars Öppenkällkods initiativet har 

godkänt är: 

Apache License 2.0 

BSD 3-Clause "New" or "Revised" license 

BSD 2-Clause "Simplified" or "FreeBSD" license 

GNU General Public License (GPL) 

GNU Library or "Lesser" General Public License (LGPL) 

MIT license 
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4 Relaterade arbeten 
Litteraturstudien kunde visa på olika arbeten som gjorts inom områden kopplade till detta arbetet. 

Bland annat så har ett arbete under namnet ”Comparative Analysis of Commercial and Open Source 

Mobile Device Forensic Tools” gjorts 2016 som jämför två fria verktyg och två kommersiella verktyg i en 

kriterier matris [26]. Arbetet poängterar i sin slutsats att ”one-size-fits-all” tillvägagångssätt inte kan 

användas för valet av det forensiska verktyget då många subjektiva faktorer spelar in som 

tillgängligheten till verktygen och kunskapsnivån på utredaren tillexempel. 

Deras arbete fokuserade sig på mobiler och dess mjukvara, men en annan viktig del i den IT forensiska 

utvinningsprocessen är skalbarheten av själva processen. Processen anses vara skalbar om den 

genomsnittliga tiden för utvinningen per fall är konstant även med ökning av informations som behöver 

processas enligt ett arbete under namnet ”Building Open and Scalable Digital Forensic Tools” [27]. Där 

författaren Vassil Roussev har analyserat nuvarande tillvägagångssätt vid en utredning. Arbetet tittar på 

program som EnCase och FTK Imager tillexempel för att se hur dessa hanterar en ökning av information 

som ska processas, slutsatsen visar på att vid tiden av arbetet så var det inget tillvägagångssätt som var 

skalbart vid ökning av utvinnings information. 

Ett viktigt steg av IT forensisk utvinning är inhämtningen av data, detta kan ske på olika enheter allt ifrån 

USB minnen, Mobiler till datorer. Ett arbete som analyserar just inhämtningen av information och 

problemen som kan uppstå är ett arbete av Felix Freiling, Tobias Groß, Tobias Latzo, Tilo Muller och 

Ralph Palutke under namnet ”Advances in Forensic Data Acquisition” [28]. Där arbetet diskuterar 

avbildning ifrån både Android och iOS, mjukvara och hårdvara kryptering, avbildning ifrån RAM och 

andra ämnen runt området. Arbete visar också på problemet med att låta en eventuell utredare på 

lagligt sätt få tillgång till information på enheten men samtidigt vara vaksam över känslig information 

om personen ifråga. 
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5 Experimentuppställning 
Utförande för experimentet kommer att ske i en virtualiserad miljö med hjälp av programmet VirtualBox 

version 5 som är ett fritt verktyg för att emulera x86 hårdvara [6]. Linux distributionen Kali kommer att 

användas som operativsystem. Versionen av Kali är 2019.1 med Kernel version 4.19.13 som laddas ner 

som en VirtualBox avbild ifrån Offensive security hemsida med SHA256 summan 

61e26829e8b2d890da23e0d9878d9422392f1fb9642ed3a884f9cc261babd0a8. För att bekräfta 

intrigriteten på avbildnings filen används programmet sha256sum som medföljer Kali distributionen, 

som körs enligt följande i terminalen: 

sha256sum kali-linux-2019.1-vbox-amd64.ova 

Resultatet stämmer överens med den tidigare nämnda SHA256 summan och på så sätt säkerställs att 

VirtualBox avbildningen är densamma som den utges för att vara på hemsidan. Med VirtualBox 

importeras avbildningen samt en uppstart av Kali görs. Kali linux kommer med flera verktyg 

förinstallerade men inte med den nyaste versionen av Autopsy[7], som laddas ner och installeras. 

Denna uppsättning kommer att köras på en maskin med Intel Core i5 6600K processor, Nvidia GeForce 

GTX 1060 6GB grafikkort, 8GB DDR4 RAM, Asus Z170I PRO GAMING moderkort samt en Samsung SSD 

840 EVO 250GB hårddisk med Debian 9 ”stretch” som operativsystem. 

 

5.1 Scenario 1, Hacking Case 
För detta scenario har inhämtningen av bevismaterial redan skett och vi tillhandahålls detta i form av 

åtta stycken avbildningar gjort med verktyget dd samt två stycken Encase filer som inte kommer 

användas i detta fall. Där med är första steget utfört i utvinningsprocessen. 

Autopsy väljs på grund av att bevismaterialets storlek och omfattning då Autopsy är ett verktyg som 

omfattar många delar av en utredning och som fungerar som ett helhets verktyg. Autopsy startas och 

bevismaterialet importeras för att börja utvärderingen för att besvara frågorna ifrån frågeenkäten.  

Vid start av Autopsy väljs New Case därefter skrivs godtycklig information till Case Name och Case 

Number vid kommande dialogrutor och sedan trycks Finish för att komma vidare till Add Data Source 

dialogrutan där följande inställningar används: 

1. Select Type of Data Source to Add 

Här väljs Disk Image or VM  

2. Select Data Source 

 Endast SCHARDT.001 väljs, Autopsy förstår att det är en serie med avbilder och lägger till dessa 

automatiskt. 

3. Configure Ingest Modules 

Här väljs följande moduler att köras: 
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Recent Activity 

Hash Lookup 

File Type Identification 

Extension Mismatch Detector 

Embedded File Extractor 

Exif Parser 

Email Parser 

PhotoRec Carver 

4. Add Data Source 

Slutligen trycks Finish knappen för att starta importen. 

Figur 2. En översikts bild efter bevismaterialet importeras med Autopsy 

 

RegRipper 
En stor informationskälla för Windowsdatorer är Windows registret, ett register som innehåller 

information om användare, program och hårdvarukonfigurationer [11]. Detta register finns som filer på 

systemet och kommer kallas hive filer. Dessa filer kommer i experimentet extraherats ut för att 

användas med verktyget RegRipper som är ett fritt verktyg och kommer förinstallerat med Kali Linux. 

RegRippers uppgift blir att bearbeta dessa filer för att skapa en rapport som användaren kan söka 

igenom för information. 
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5.2 Scenario 2, LG Optimus 
Även i detta scenario har första steget i utvinningsprocessen gjorts och avbildningen på bevismaterialet 

finns att tillgå. Bevismaterialet laddas ner ifrån NIST[4] till Linux Kali för steg två som är utvärdering av 

beviset. 

Autopsy 
Vid start av Autopsy väljs New Case därefter skrivs godtycklig information till Case Name och Case 

Number vid kommande dialogrutor och sedan trycks Finish för att komma vidare till Add Data Source 

dialogrutan där följande inställningar används: 

1. Select Type of Data Source To Add 

Eftersom valet Disk Image or VM file ger felet “Cannot determine file system type” så används 

Unallocated Space Image File. 

2. Select Data Source 

LG_E510_OPTIMUS_HUB_JTAG.bin väljs som data source 

3. Configure Ingest Modules 

följande moduler väljs att köras: 

Exif Parser 

PhotoRec Carver 

Android Analyzer 

4. Add Data Source  

Slutligen trycks Finish knappen för att starta importen. 

Binwalk  
Binwalk [13] kommer att användas för utvinningen av filer ut avbildningen där dessa kommandon körs: 

binwalk LG_E510_OPTIMUS_HUB_JTAG.bin | grep jpg 

binwalk -D "jpg image:jpg" LG_E510_OPTIMUS_HUB_JTAG.bin 

binwalk -e LG_E510_OPTIMUS_HUB_JTAG.bin 

 

Första kommandot används i syfte för att se ifall vi kan lokaliersa dom olika jpg/jpeg filerna inom 

avbildnigen. Andra kommandot säger åt binwalk att utvinna filer av en viss typ av filer, som i detta fallet 

är av jpg typ. Tredje kommandot säger åt binwalk att utvinna kända filformat och kommer skapa en 

katalog med namnet _LG_E510_OPTIMUS_HUB_JTAG.bin.extracted där filerna sedan läggs. 

 

Scalpel 
För att bestämma vilken typ av filer som ska utvinnas öppnas konfigurations filen 

/etc/scalpel/scalpel.conf där olika filtyper med filtyps signatur och fotendelse står utkommenterade. För 

att välja filtyp så redigerar man helt enkelt bort kommenteringen som består av symbolen #. Se 

konfigurations fil i appendix. För att börja utvinningen med scalpel [14] körs kommandot: 
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scalpel LG_E510_OPTIMUS_HUB_JTAG.bin -o output/ 

 

5.3 Scenario 3, Affärshemligheter på vift 
Skapandet av USB minnet inför experimentet görs genom att först rensa USB minnet på information 

genom att skriva över hela minnet med värdet 0, en så kallad wipe. Detta görs i Linux miljö med hjälp av 

dd verktyget, men för att först ta reda på vilken enhet som är USB minnet körs kommandot: 

fdisk –l 

Fdisk kommer att lista information över dom olika enheterna, där går det att avläsa att /dev/sdb är 

enheten för USB minnet. Vidare för att skriva över USB minnet med värdet 0 körs kommandot: 

dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1k 

Notera att dd verktyget kommer att skriva nollor tills det inte finns något mer utrymme. Efter det så 

behövs en partition tabell av msdos typ, som kan skapas med hjälp av verktyget parted. Innan parted 

används tas USB minnet ut och stoppas in igen för att sedan exekvera kommandot: 

sudo parted /dev/sdd mklabel msdos 

Nu skapar vi en primär partition som kommer innehålla filsystemet fat32 med följande kommando: 

sudo parted -a none /dev/sdd mkpart  primary fat32 0 2048 

Därefter skapar vi själva filsystemet med: 

mkfs.vfat -I -n "Sen3" /dev/sdd1 

I och med detta så finns det ett helt tomt USB minne att kopiera över filerna, ta bort och som sedan ska 

bli IT forensikerns uppgift att utvinna. Dessa filer kommer struktureras enligt översikts bilderna nedan: 
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Figur 3. USB minnets innehåll 
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Figur 4. Kontaktlistan som kopierats till USB minnet 
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Figur 5. Bilderna som kopierats till USB minnet 

 

Bilder och filer finns att tillgå i appendixen. Efter det att filerna kopieras enligt Figur 2 så raderas dom på 

vanligt vis med att markera allt i USB minnets hemkatalog och trycker på delete knappen på 

tangentbordet samt godkänner borttagningen av filerna.  

För att inte USB minnet ska automatiskt monteras av Kali Linux så installeras dconf-editor med 

kommandot apt install dfcon-editor i Kali Linux och därefter ändras inställningen automount och 

automount-open till av under /org/gnome/desktop/media-handling/ kategorin. 

Nu startas utvinningsprocessen och USB minnet kopplas till Kali Linux för första steget som är 

inhämtning av bevismaterial. Verktyget dd har valts för avbildningen av USB minnet för det är ett 

kraftfullt verktyg som kommer för installerat med dom flesta Linux distributionerna så även med Kali 

Linux. 

Men först tar vi reda på vilken enhet som tillhör USB minnet med hjälp av verktyget fdisk som också 

kommer för installerat i dom flesta Linux distributionerna. Detta görs med följande kommando: 

fdisk –l 

I detta fallet så tillhör /dev/sdb USB minnet som sedan avbildas med dd verktyget samt kontrolleras 

hash summorna ifrån avbildningen och USB minnet för att se så att dom är identiska mot varandra. För 

det valdes verktyget md5sum som noterar hash summan i en fil vid namnet USBIMAGE1_md5sum.txt, 

följande kommandon användes i den skrivna ordningen: 
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dd if=/dev/sdb of=~/Avbildningar/Scenario3/USBIMAGE1 

md5sum ~/Avbildningar/Scenario3/USBIMAGE1 > USBIMAGE1_md5sum.txt 

cat USBIMAGE1_ md5sum.txt 

md5sum /dev/sdb 

 

Figur 6. Terminal fönstret vid första steget av utvinningsprocessen 

 

 

Efter det att summorna konstateras stämma överens så börjas steg 2, utvärdering av den inhämtade 

informationen. 

Utvärderingen börjar initialt med Autopsy där USBIMAGE1 importeras efter godtycklig information om 

Case name och Case number har valts. Vid importen väljs följande moduler att köras: 

File Type Identification 

Embedded File Extractor 
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Exif Parser 

PhotoRec Carver 

Efter importen undersöks resultatet och det går ut på att se ifall dom filer som tidigare kopierats och 

tagits bort ifrån USB minnet finns att hitta. 
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6 Resultat 
 

6.1 Scenario 1, Hacking Case 
För detta scenario fanns det ett frågeformulär som kan besvaras vid en lyckad utvinning och 

utvärdering. Experimentet resulterade i att alla frågor gick att svara på och där med anses vara 

fullständigt utvunnit. Svar på frågeformuläret är som följande: 

1. What is the image hash? Does the acquisition and verification hash match?  

Då avbildningen som användes var dom som hade skapat av verktyget dd, då jämfördes deras MD5 hash 

summor mot dom hash summor i den tillhörande SCHARDT.LOG filen. Alla hash summor stämde 

överens. 

2. What operating system was used on the computer? 

Genom att kontrollera ..\Windows\System32\eula.txt , så konstateras att Windows XP Professional 

användes. Det går även att hitta denna information I filen \boot.ini 

3. When was the install date? 

Genom att kontrollera ..\Windows\setuplog.txt som genereras vid installationen av Windows XP så kan 

vi avläsa att installationen börjades 08/19/2004 16:59:13. Det finns också en Windows registernyckel 

under MICROSOFT/WINDOWS NT/CURRENT VERSION/INSTALLDATE som säger Thu Aug 19 22:48:27 

2004 (UTC). 

4. What is the timezone settings? 

Svaret på denna fråga finns att hitta I Windows registret, för detta väljs verktyget RegRipper som 

kommer för installerat med Kali Linux. RegRipper vill ha en Hive file som extraheras ifrån bevismaterialet 

via Autopsy som blir filen ..\Windows\System32\Config\System. RegRipper sparar den utvunna 

informationen I en rapport, där vi kan avläsa TimeZoneInformaion nyckeln enligt följande: 

ControlSet001\Control\TimeZoneInformation 

LastWrite Time Thu Aug 19 17:20:02 2004 (UTC) 

DaylightName   -> Central Daylight Time 

StandardName   -> Central Standard Time 

Bias           -> 360 (6 hours) 

ActiveTimeBias -> 300 (5 hours) 

Där kan svaret avläsas som, Central Daylight Time (-05hrs GMT) 

5. Who is the registered owner? 
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Denna fråga finns att hitta I hive filen Software lokaliserad I ..\Windows\System32\Config\. Filen 

extraheras och körs sedan med RegRipper. I den resulterade rapporten går det att läsa följande: 

RegisteredOwner : Greg Schardt. 

6. What is the computer account name? 

I rapporten ifrån hive filen SYSTEM under rubriken compname går det att utläsa: 

 ComputerName = N-1A9ODN6ZXK4LQ 

7. What is the primary domain name? 

I rapporten ifrån hive filen SOFTWARE under rubriken winlogon går det att utläsa: 

DefaultDomainName = N-1A9ODN6ZXK4LQ 

8. When was the last recorded computer shutdown date/time? 

I rapporten ifrån System hive filen så går det att avläsa: ShutdownTime = Fri Aug 27 15:46:33 2004 (UTC) 

9. How many accounts are recorded (total number)? 

I rapporten ifrån hive filen SAM under rubriken User Information går det att utläsa 5 stycken konton. 

Administrator, Guest, HelpAssistant, SUPPORT_388945a0, Mr. Evil 

10. What is the account name of the user who mostly uses the computer? 

I rapporten ifrån hive filen SOFTWARE under rubriken winlogon går det att utläsa:  

DefaultUserName = Mr. Evil 

Oklart om det är just DefaultUserName dom söker, men utan att specificera vart svaret vart tagit ifrån så 

går det inte att veta. 

11. Who was the last user to logon to the computer? 

I rapporten ifrån hive filen SOFTWARE under rubriken winlogon går det att utläsa:  

DefaultUserName = Mr. Evil 

Svårt att hitta ifall DefaultUserName faktiskt indikerar sista kontot som loggade in. Närmaste 

informationen som hittades är enligt referens 10. 

 

12. A search for the name of “Greg Schardt” reveals multiple hits. One of these proves that Greg 

Schardt is Mr. Evil and is also the administrator of this computer. What file is it? What software 

program does this file relate to? 

En keyword search resulterade I träff I I filen \Program Files\Look@LAN\irunin.ini där Greg Schardt står 

som ägare med användarnamn Mr. Evil. 

Keyword , Greg Schardt  

Preview , HT%=600 %REGOWNER%=«Greg Schardt« %REGORGANIZATION%=N/A  

File , /Program Files/Look@LAN/irunin.ini  
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List , name 

 

13.  List the network cards used by this computer 

Svaret på denna fråga finns att hitta I hive filen Sofware som har körts igenom RegRipper verktyget, i 

den rapporten under “networkcards” så kan man avläsa: 

Xircom CardBus Ethernet 100 + Modem 56 (Ethernet Interface)  [Thu Aug 19 17:07:19 2004] 

Compaq WL110 Wireless LAN PC Card  [Fri Aug 27 15:31:44 2004] 

 

14. This same file reports the IP address and MAC address of the computer. What are they? 

I filen ifrån fråga 12 så kan man utläsa: 

192.168.1.111 

0010a4933e09 

 

15. An internet search for vendor name/model of NIC cards by MAC address can be used to find out 

which network interface was used. In the above answer, the first 3 hex characters of the MAC address 

report the vendor of the card. Which NIC card was used during the installation and set-up for 

LOOK@LAN? 

Med hjälp av https://www.macvendorlookup.com/ så får man svaret XIRCOM utifrån dom 3 första hex 

värderna 0x00 0x10 0xA4. 

 

16. Find 6 installed programs that may be used for hacking. 

Under katalogen C:\Program Files så går det att identifiera dom 6 olika programmen återfunna I svaret: 

Cain & Abel v2.5 beta45 (password sniffer & cracker)  

Ethereal (packet sniffer)  

123 Write All Stored Passwords (finds passwords in registry) 

 Anonymizer (hides IP tracks when browsing) 

 CuteFTP (FTP software) Look&LAN_1.0 (network discovery tool) 

 NetStumbler (wireless access point discovery tool) 

 

17. What is the SMTP email address for Mr. Evil? 

whoknowsme@sbcglobal.net finns att hitta i AGENT.INI lokaliserat på C:\Program Files\Agent\Data 

 

18. What are the NNTP (news server) settings for Mr. Evil? 

News.dallas.sbcglobal.net  finns att hitta i AGENT.INI lokaliserat på C:\Program Files\Agent\Data 

 

19. What two installed programs show this information? 



 

28 
 

I svars formuläret står det: 

MS Outlook Express och Forte Agent 

Men oklart hur MS Outlook Express visar denna information då det inte står specificerat. 

 

20. List 5 newsgroups that Mr. Evil has subscribed to? 

Alt.2600.cardz  

Alt.2600codez  

Alt.2600.crackz  

Alt.2600.moderated  

Alt.binaries.hacking.utilities 

Som går att lokalisera under katalogen C:\Documents and Settings\Mr. Evil\Local Settings\Application 

Data\identities\{EF086998-1115-4ECD-9B13-9ADC067B4929}\Microsoft\Outlook Express\ med 

filändelsen .dbx. 

 

21. A popular IRC (Internet Relay Chat) program called MIRC was installed.  What are the user settings 

that was shown when the user was online and in a chat channel? 

Under katalogen \Program Files\mIRC I filen mirc.ini går det att utläsa: 

user=Mini Me 

email=none@of.ya 

nick=Mr 

nick=mrevilrulez 

 

22. This IRC program has the capability to log chat sessions. List 3 IRC channels that the user of this 

computer accessed. 

Ushells.undernet.log  

Elite.hackers.undernet.log  

Mp3xserv.undernet.log  

 

Finns under \Program Files\mIRC\logs katalogen. 

 

23. Ethereal, a popular “sniffing” program that can be used to intercept wired and wireless internet 

packets was also found to be installed. When TCP packets are collected and re-assembled, the default 

save directory is that users \My Documents directory. What is the name of the file that contains the 

intercepted data? 

Filnamnet är interception och finns under katalogen \Documents and Settings\Mr. Evil\ 
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24. Viewing the file in a text format reveals much information about who and what was intercepted. 

What type of wireless computer was the victim (person who had his internet surfing recorded) using? 

Windows CE (Pocket PC) som finns att avläsa I filen I fråga 23. 

 

25. What websites was the victim accessing? 

Mobile.msn.com, ( MSN (Hotmail) Email) som går att utläsa från samma fil från fråga 23. 

 

26. Search for the main users web based email address. What is it? 

Under katalogen \Documents and Settings\Mr. Evil\Local Settings\History.IE5 I filen index.dat kan man 

utröna att användaren använt sig av följande email: 

mrevilrulez@yahoo.com 

 

27. Yahoo mail, a popular web based email service, saves copies of the email under what file name? 

Showletter[1].htm som finns lokaliserad under \Documents and Settings\Mr. Evil\Local 

Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\HYU1BON0 och \Documents and Settings\Mr. Evil\Local 

Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\PN0J7OQM 

 

28. How many executable files are in the recycle bin? 

4 stycken, Dc1.exe Dc2.exe Dc3.exe Dc4.exe under \RECYCLER katalogen 

 

29. Are these files really deleted? 

Nej 

 

30. How many files are actually reported to be deleted by the file system? 

I C:/WINDOWS/SYSTEM32/WBEM/REPOSITORY/FS/ syns det att det är 3 borttagna filer, INDEX.MAP, 

OBJECTS.MAP, ROLL_FORWARD. 

 

31. Perform a Anti-Virus check. Are there any viruses on the computer? 

Ja, för att kontrollera för virus så användes HashLookup modulen för att hitta anmärkningsvärda hash 

summor av filer som potentiellt kunde vara virus. Med ett hash set ifrån VirusShare[12] så hittades 

Dc1.exe med md5 hash summan 61ac5fff02b15bd483de5a89d5847557 i papperskorgen och för att 

bekräfta testades hash summan hos VirusTotal.com som verifierade misstanken om att det var ett virus. 

Oklart om det är denna fil NIST syftar på i svarsblanketten, då det ej står specificerat. 
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6.2 Scenario 2, LG Optimus 
 

Autopsy 
Experimentet börjar med importen av bevismaterialet in i Autopsy som har en egen modul för att 

utvinna information ifrån Andorid system. Det visade sig att modulen inte kunde avläsa denna 

avbildning och endast osorteraddata i from av utvunna filer med generiska namn fanns att tillgå. 

Information finns där i filerna, men inget praktiskt sätt att processa den. Därmed anses utvinningen 

endast vara delvis utvunnet. 

Figur 7. En översiktsbild efter import av LG_E510_OPTIMUS_HUB_JTAG.bin 

 

Binwalk 
Med binwalk verktyget kördes följande kommandon varav första var syftet att utvinna filer av en specifik 

filtyp, i detta fallet jpg. 

binwalk -D "jpg image:jpg" LG_E510_OPTIMUS_HUB_JTAG.bin 

Resulterade 36 filer med generiska filnamn där ingen gick att öppna med ett bildvisar program. 
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Figur 8. Filer efter utvinnings försök med binwalk 

 

binwalk -e LG_E510_OPTIMUS_HUB_JTAG.bin 

 

Detta kommando som utvinner kända filtyper slutade aldrig att processa avbildningen som resulterade i 

en ständigt ökande av filer som till slut fyllde hela hårddisken och fick avbrytas. Dessa filer gick inte att 

använda då de var oidentifierade och korrupta. 

 

Scalpel 
Scalpel skapar kataloger för dom olika filtyperna i den specificerade output katalogen där dom utvunna 

filerna finns. Tyvärr är resultatet snarligt resultatet ifrån binwalk, vilket resulterade i generiskt filnamn 

där filerna är korrumperade. Exempelvis i underkatalogen jpg-2-0 gick endast 36 bilder att öppna av 219 

möjliga. Även om dom gick att öppna så blir bilderna knappt igenkännbara på grund av att dom är 

korrupta. 

 

Figur 9. exempel på en visningsbar men korrumperad bild ifrån Scalpel utvinning 
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6.3 Scenario 3, Affärshemligheter på vift 
 

Autopsy 

Efter importen av bevismaterialet visas ett sammanställt resultat ifrån de olika modulerna i Autopsy för 

användaren. I det här fallet kunde de filer som tagits bort ifrån USB minnet lokaliseras i katalogen .Trash-

0 , där de valdes att exporteras ifrån Autopsy till en export katalog. 

Figur 10. I filstrukturen går det att återfinna dom borttagna filerna i Autopsy 
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Figur 11. Visning av det utvunna PDF filen 

 

Figur 12. Visning av det utvunna bilderna 
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Figur 13. Visning av den utvunna kontaktlistan 

 

Med detta resultat kan scenario 3, affärshemligheter på vift anses som helt utvunnit via den 

utvinningsprocess som utförts då alla filer gick att återskapa. 
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7 Diskussion 
Detta arbete syftade till att utforska möjligheten att genomföra en IT-forensisk utvinning endast med 

hjälp av fria verktyg. För utvinnings fasen följdes NIST rekommendation för en IT-forensisk utvinning 

som bestod av fyra steg, inhämtning av data, utvärdering, analys och rapport. Till detta inhämtades två 

fiktiva scenarion ifrån Computer Forensic Reference Data Sets[4] som är sammanställt av NIST för IT-

forensiker att experimentera på, samt ett scenario skapat av författaren själv till arbetet. Dessa 

scenarion genomgick dom fyra stegen för en IT-forensisk utvinning där endast med hjälp av fria verktyg 

användes i genomförandet. Med hjälp av Virtualbox emulerades en dator för att utföra experimenten 

på, för att på ett enkelt sätt få en “ny” dator att jobba med. 

Valet för operativ system för genomförandet av utvinningen föll på Linux och mer specifikt Kali Linux. 

Detta för Linux följer dom premisser som råder för arbetet som är att verktygen ska vara fritt tillgängliga 

för allmänheten. Under experimenten fungerade Kali Linux precis som förväntat, dom olika problemen 

som uppstod kunde relateras till verktyget och inte en brist i Kali Linux. Givet att författaren har en viss 

erfarenhet att arbeta i Linux miljö så är uppfattningen att en person med mycket liten eller ingen 

erfarenhet med Linux skulle kunna genomföra dom experiment som visas i arbetet. Som tidigare nämnt 

så är dom problem som uppstod verktygs relaterade och för att lösa dessa krävdes sökning för 

information om det specifika verktyget som hade krävts oavsett vilken erfarenhet i Linux personen haft 

sen tidigare. 

Då Kali Linux kommer med ett inbyggt system för att hantera programvara ifrån en så kallad repository 

så är det enkelt att installera och avinstallera olika mjukvaror på systemet. Detta system kunde dock inte 

alltid användas för installation av vissa verktyg då det helt enkelt inte fanns i repository eller en nyare 

version av mjukvaran fanns tillgänglig ifrån utvecklarens hemsida. Första stora problemet uppstod när 

Autopsy skulle installeras och användas då installationen inte var helt enkel som den är ifall mjukvaran 

ska installeras på en Windows maskin som endast kräver användaren att ladda ner en installations fil 

och exekvera. Tidigt i arbete förstod författaren att Autopsy kommer att vara ett viktigt verktyg för 

genomförandet av experimenten då det innehåller en helhetslösning för utvinning ifrån bevismaterial 

men också ger användaren möjlighet på ett mer överskådligt sätt gå igenom den information som 

utvunnits. Detta skulle kunna göras via Linux terminal av ett textbaserat verktyg som exempelvis binwalk 

då tekniskt sett så finns samma information i bevismaterialet, men för att hantera stor mängd data så 

behövs en överblick som Autopsy ger, annars är det inte rimligt att på ett effektivt sätt analysera 

materialet. 

 För att installera Autopsy i Linux behövs mjukvaran laddas ner i form av en zip fil samt installation av 

andra mjukvaror som installeras innan installationen för Autopsy sker så att man kan använda Autopsy 

fullt ut. Först ut av mjukvara som ska installeras på förhand är testdisk enligt instruktionen tillhanda 

hållen av utvecklarna. Detta går smidigt då testdisk finns i repository och apt systemet kunde användas. 

Efter detta så behövs The Sleuth Kit Java Bindings som är ett Java bibliotek ifrån The Sleuth Kit som 

också det kan laddas ner ifrån utvercklarna. Som namnet antyder så behövs Java installeras på systemet 

för att Autopsy ska ha möjligheten att köras. Därefter när Autpsy skulle köras blev det ett fel 
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meddelande vid uppstarten av verktyget relaterat till något som kallas JavaFX. Efter efterforskningar så 

hittades att problemet hade stötts på av andra också där det hade tagits upp via utvecklarnas Github. 

För att lösa problemet med JavaFX så behövdes en mängd åtgärder göras och dessa summerades av en 

användare på Github[17] och som finns att läsa i Appendix. 

Andra verktyg som användes i arbetet gick förhållandevis enkelt att installera, men en förvånad 

upptäckt var att det hittades relativt få verktyg när författaren undersökte möjliga verktyg för att 

använda under utvinningen. Detta gör då Autopsy ännu viktigare då det helt enkelt inte finns ett stort 

utbud av verktyg att välja bland. Nu ska detta inte ses som ett vetenskapligt antagande utan bara en 

reflektion ifrån författaren som gjorde sökningen efter verktyg på en begränsad tid och via en populär 

sökmotor. 

7.1 Scenario 1, Hacking case 
Första scenariot som är hämtad ifrån NIST’s Computer Forensic Reference Data Set så används Autopsy 

för att utföra utvärdering och analys stegen, mycket på grund av materialets storlek och där Autopsy ger 

en översikt som tidigare nämnt. Efter det att Autopsy kan köras som det är tänkt så fungerar 

programmet bra och utredaren kan analysera materialet utan problem. I detta scenario följde en 

frågeenkät där alla frågor gick att svara på efter analysen av materialet. Autopsy har möjligheten att 

använda moduler eller hash-sets som har utvecklats utav andra användare, detta spelade in i en av 

frågorna ifrån enkäten om datorn som undersöktes var infekterad av virus. Med hjälp av ett hash-set 

skapat av MantaRay Forensics [12] så kunde det konstateras att datorn innehöll filer som stämde 

överrens med filer ifrån hash-set'et och är klassad som ett virus. 

 Dessa frågor är inte ämnat för att avgöra ifall utvinningen var lyckad eller inte utan mer riktad till 

utredarens kompentens att undersöka materialet. Dock så anses utvinningen vara lyckad då all 

information för att besvara frågorna gick att utläsa utifrån Autopsy alternativt exportera filer för vidare 

analys via Autopsy. Detta gjorde Autopsy till huvuddelen av mjukvara som använts vid detta scenario.  

Ett annat verktyg som användes var Regripper som användes för analys av filer som innehåller 

information av Windows Registret och hade exporterats via Autopsy. Regripper skapar en rapport 

utifrån dom filer man ger verktyget, detta fungerade bra men då Windows Registret innehåller stor 

mängd information kan det vara tidsödande att gå igenom dessa rapporter som finns att läsa via en 

textfil, ett grafiskt gränssnitt för analys av rapporten hade varit till stor hjälp. 

7.2 Scenario 2, LG Optimus 
Andra scenariot som också det är hämtad ifrån NIST’s Computer Forensic Reference Data Sets som 

representerar en avbildning ifrån en mobil av modell LG E510 Optimus, och där inhämtning av denna 

avbild skedde via JTAG. Initialt startades Autospsy för att analysera avbildningen, desto värre kunde inte 

Autopsy tyda avbildningen ordentligt vilket resulterade i en mängd generiska filer där många var helt 

oläsbara. Vilket förstås var en besvikelse då mobiler skulle vara en värdefull källa att inhämta 

information ifrån. Detta var dock ingen övergranskning då ett liknande experimenten med en mobil 

avbild inte gick att tyda med Autopsy i arbetet “En metod för att jämföra IT-forensiska verktyg ämnade 

för smarta telefoner” [16]. I deras arbete testade dom olika format på den utvunna avbilden för att 

försöka förmå Autopsy att tyda den ordentligt samt använde en annan metod för att extrahera avbilden 

ifrån mobilen och inte via JTAG som i det här scenariot, vilket härleder en tanke om att det inte är själva 

avbilden som svårtolkad utan det beror på det faktum att både avbilderna var ifrån ett Android system 
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som gör det otydbart för Autopsy. Versionen av vilken Android som kördes på mobilen spelar givetvis 

roll och kan genererar samma negativa resultat vid en icke kompatibel version av Android. 

Nu är det så att Autopsy kommer med en modul för just Android system som heter Android Analyzer 

som kördes vid importen av avbilden med samma resultat av generiska filer, men som man kan läsa i 

dokumentationen för Android analyzer modulen så stödjer den inte äldre Android system som ofta har 

en avbildning som inte innehåller information om hur filsystem är uppbyggt. Samtidigt noterar 

utvecklarna att modulen är tänkt som en utgångspunkt för andra utvecklare att förbättra och lägga till 

ny kod. 

Binwalk som är ett textbaserat verktyg som körs i Linux terminalen testades också för att utvinna bland 

annat dom bilder som fanns i avbildningen. Tyvärr lyckades detta inte och det slutade med att Binwalk 

skrev ut filer ifrån avbildningen tills hårddisks utrymmet tog slut, dessa filer var också korrupta och 

många oläsbara. Detta kan bero på att när Binwalk hittar början på en fil så finns inte informationen om 

hur stor denna fil är och som då gör att Binwalk får gissa eller uppskatta sig till hur stor filen kan tänkas 

vara som i sin tur inte alls behöver stämma överens om hur stor filen faktiskt är. 

Vidare fördjupning i hur detta problemet skulle kunnat lösas har inte gjorts i respekt för den tidsram 

som finns för arbetet. I ett till försök att utvinna filer ifrån avbilden användes verktyget Scalpel men som 

tyvärr visade sig ge snarligt resultat som Binwalk. 

Hela scenariot kunde därför inte anses som en lyckad utvinning mycket på grund av bevismaterialets 

natur. 

7.3 Scenario 3, Affärshemligheter på vift 
Tredje och slutgiltiga scenariot var konstruerad av författaren själv och syftade till en liten och enkel 

utvinningsprocess där själva in hämtningen av avbilden kunde genomföras då dom i tidigare scenarion 

redan tillhandahållit avbildningarna. Den generella bakgrunden av scenariot var ett inlämnat USB minne 

ifrån en tidigare anställd hos ett godtyckligt företag. Då företaget ifråga misstänkte den anställde för att 

tagit med sig företagets information till ett konkurrerande företag lät dom en utredare att forska vidare 

på USB minnet som till synes var tomt vid inlämnandet. 

Till inhämtning av avbilden gjorde det av verktyget dd som är vanligt förekommande inom Linux miljö 

och har många användningsområden. Dd fungerade som förväntat och kunde göra en identisk kopia av 

USB minnet för vidare analys.  Verktyget i sig är väldigt kraftfullt och utredaren behöver vara noggrann i 

användandet av verktyget då en felstavning av till exempel en enhet kan leda till katastrofala 

konsekvenser, dd exekverar dom kommandon som ges till verktyget utan hänsyn till konsekvenserna. 

Autopsy användes åter igen för analys steget och kunde med lätthet visa vad som hade funnits på USB 

minnet sedan tidigare. Därmed anses utvinningsprocessen för detta scenario som lyckat och då inklusive 

inhämtningen av avbilden. 
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8 Slutsats 
Att utföra en IT-forensisk utvinning har visat sig kräva kunskap inom många olika områden i 

datautvinning. Utredaren behöver tillämpa en rad olika knep och metoder för att kunna genomgå hela 

processen från start till mål på ett effektivt sätt där verktygen spelar en stor roll samt utredarens 

kunskap om vilka verktyg som finns och hur på bästa sätt att använda dem. Hypotesen för detta arbete 

var frågeställningen “Går det att utföra en IT forensisk utvinning med endast fria verktyg?” vilket resultat 

visar att det går. Detta är givetvis en väldigt generell fråga och anledningen varför svaret på den blev ett 

ja även fast utvinningen av mobilenheten misslyckades är för att dom andra två scenarion gick att 

utvinna fullständigt med fria verktyg och som avhandlade en dator och ett USB minne. Vilket kan anses 

vara två stora områden att kunna utvinna ifrån. Sedan att mobilenheter är en mycket viktig resurs att 

kunna utvinna ifrån går inte att förneka, men samtidigt har detta arbete bara kunnat visa på att 

utvinningen misslyckades just med dessa verktyg där det skulle kunna finnas andra eller kommande 

verktyg som det går att utvinna med där dessa verktyg misslyckades. 

Dessa områden ingick i stegen för en IT-forensik utvinning utifrån NIST rekommendationer, Inhämtning 

av information, utvärdering av information och analys förutom rapport steget som ansågs vara för 

individuellt anpassad för arbetsgivaren i fråga. 

En annan aspekt som inte har påverkat detta arbete någonting är själva naturen av fria verktyg. Dessa är 

alltså verktyg fritt tillgängliga för allmänheten utan kostnad och drivs av utvecklare som gör verktygen 

tillgängliga för att hjälpa andra och kan i många fall ske utan någon som helst ersättning. Större projekt 

brukar ha någon form av donation system för att hjälpa utvecklarna att fortsätta med arbetet, detta gör 

dock att kraven som en användare kan ställa på verktyget skiljer sig ifrån ett kommersiellt verktyg. Som 

exempel kan det ha en avgörande roll för ett ny startat företag som behöver vara trygg i att verktyget 

kan ställas till svars för de tjänster den erbjuder samt större krav på tekniskt stöd vid problem. 

Med det sagt så sammanfattningsvis så besvaras hypotesen med ett ja, men varje utvinnings situation 

kräver sin egen utvärdering om vilka verktyg som bör tillämpas men möjligheten att använda endast fria 

verktyg finns där. 
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Appendix 

 

Uppsättningen för att lösa JavaFX problemet med Autopsy 

# Download and unpack Autopsy 

mkdir -p /root/bin 

cd /root/bin/ 

wget https://github.com/sleuthkit/autopsy/releases/download/autopsy-4.7.0/autopsy-4.7.0.zipunzip 

autopsy-4.7.0.zip  

cd ~/bin/autopsy-4.7.0/ 

 

# Install Java 

mkdir -p /opt/java 

wget "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u172-

b11/a58eab1ec242421181065cdc37240b08/jdk-8u172-linux-

x64.tar.gz?AuthParam=1528451612_be7f29de1bb5d79f9f39d8a2bc1afdda" -O jdk-8u172-linux-

x64.tar.gzmv jdk-8u172-linux-x64.tar.gz  /opt/java/ 

tar xvzf jdk-8u172-linux-x64.tar.gz 

ln -s jdk1.8.0_172 oracle-jdk 

 

update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/java/oracle-jdk/bin/java 100 

update-alternatives --config java 

 

# Select my Oracle Java; In this case #1 

# Testing: 

root@kali:~# java –version 

java version "1.8.0_172" 

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_172-b11) 

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.172-b11, mixed mode) 

# Install sleuthkit-java 

wget "https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/2562873/5ef688f4-5390-

11e8-9d79-aabb72af9494?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20180608%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-
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Date=20180608T094355Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-

Signature=7c6b30cd619a5f13548f49cfcde988f6c328a03134170a7daaeae88ce371b568&X-Amz-

SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-

disposition=attachment%3B%20filename%3Dsleuthkit-java_4.6.1-1_amd64.deb&response-content-

type=application%2Foctet-stream" -O sleuthkit-java_4.6.1-1_amd64.debapt install ./sleuthkit-

java_4.6.1-1_amd64.deb  

# Running setup 

export JAVA_HOME=/opt/java/oracle-jdk 

export JDK_HOME=/opt/java/oracle-jdk  

export JRE_HOME=/opt/java/oracle-jdk/jre 

sh unix_setup.sh  

# Install/Update other dependencies 

apt install testdisk libboost-dev  

libboost-all-dev 

# Kill OpenJDK 

apt remove openjdk* 

# Run autopsy 

bin/autopsy 

 

Öppenkällkods definitations tio punkter. 

1. Free Redistribution 

The license shall not restrict any party from selling or giving away the software as a component of an 

aggregate software distribution containing programs from several different sources. The license shall 

not require a royalty or other fee for such sale. 

2. Source Code 

The program must include source code, and must allow distribution in source code as well as compiled 

form. Where some form of a product is not distributed with source code, there must be a well-

publicized means of obtaining the source code for no more than a reasonable reproduction cost, 

preferably downloading via the Internet without charge. The source code must be the preferred form in 

which a programmer would modify the program. Deliberately obfuscated source code is not allowed. 

Intermediate forms such as the output of a preprocessor or translator are not allowed. 

3. Derived Works 



 

44 
 

The license must allow modifications and derived works, and must allow them to be distributed under 

the same terms as the license of the original software. 

4. Integrity of The Author's Source Code 

The license may restrict source-code from being distributed in modified form only if the license allows 

the distribution of "patch files" with the source code for the purpose of modifying the program at build 

time. The license must explicitly permit distribution of software built from modified source code. The 

license may require derived works to carry a different name or version number from the original 

software. 

5. No Discrimination Against Persons or Groups 

The license must not discriminate against any person or group of persons. 

6. No Discrimination Against Fields of Endeavor 

The license must not restrict anyone from making use of the program in a specific field of endeavor. For 

example, it may not restrict the program from being used in a business, or from being used for genetic 

research. 

7. Distribution of License 

The rights attached to the program must apply to all to whom the program is redistributed without the 

need for execution of an additional license by those parties. 

8. License Must Not Be Specific to a Product 

The rights attached to the program must not depend on the program's being part of a particular 

software distribution. If the program is extracted from that distribution and used or distributed within 

the terms of the program's license, all parties to whom the program is redistributed should have the 

same rights as those that are granted in conjunction with the original software distribution. 

9. License Must Not Restrict Other Software 

The license must not place restrictions on other software that is distributed along with the licensed 

software. For example, the license must not insist that all other programs distributed on the same 

medium must be open-source software. 

10. License Must Be Technology-Neutral 

No provision of the license may be predicated on any individual technology or style of interface. 
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