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Sammanfattning 
 

Denna rapporten är en jämförelse av forensiska verktyg, i detta fallet är verktygen EnCase och 
BackTrack. Vi kommer i den här rapporten att jämföra vissa utvalda verktyg som representeras i båda 
programmen, och analysera resultatet av detta. Analysen och jämförelsen kommer därefter ligga till 
grund för om man kan få fram lika bra resultat med ett open-source program som med ett program 
man betalar för. Vi kommer att utföra analysen genom att använda en bevisfil och utföra tester på 
den i både BackTrack och EnCase. Resultatet kommer att diskuteras och presenteras i denna rapport. 

För att få fram bästa möjliga resultat kommer vi även att intervjua vissa utvalda personer med 
erfarenhet utav att arbeta med dessa program,  för att få fram deras synpunkter  
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Inledning och bakgrund 
 

Rapporten kommer att innehålla en analys , jämförelse och dokumentation mellan olika forensiska 
open-source verktyg och likartade program som kostar pengar. Rapporten kommer jämföra de olika 
verktyg som vi har valt ut, och dessutom ta upp för och nackdelar med de olika programmen. I slutet 
av rapporten kommer vi genom en diskussion försöka komma fram till vilket av alternativen som är 
enklast att använda och samtidigt ger bäst resultat, och genom denna diskussion få fram vilket av 
alternativen företag och myndigheter ska satsa på.  

Vi kommer att testa verktyg som finns i både BackTrack och EnCase, men vi kommer inte att utföra 
några tester av verktyg som bara finns i ett av programmen. Dessa kommer isåfall att tas upp i 
diskussionsdelen och bara beskrivas kortfattat.  

 

Anledningen till varför vi valde detta projektet var på grund av ett tips från Magnus Sjöberg på FRA, 
där han gav oss  ett projekttips, som vi sedan vidareutvecklade så att det skulle passa oss. Att vi 
skulle använda oss utav BackTrack kom fram efter lite diskussioner med våran handledare Mattias 
Weckstén. Vi valde BackTrack därför att den senaste utgåvan släpptes väldigt nyligen, att den 
innehöll en stor samling med verktyg och är en bland de populäraste distributionerna inom säkerhet 
och penetrationstestning. Andra alternativ vi kollade på var Helix, som dock kostade pengar och hade 
tagit för lång tid att få fram, och Forensic Toolkit (FTK), som också kostade pengar och var Windows-
baserat, och ej open-source. Därför föll valet på BackTrack. 

Vi delade upp arbetet innan vi började, så att Daniel Wernebjer Cervinus skrev om BackTrack och 
Patrik Brorsson skrev om EnCase, det innefattar bakgrund och experiment. Resterande delar skrev vi 
ihop. 
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Bakgrund 

Ordlista 
Metadata -Information om data, till exempel när den senast ändrades. 

Open source - Programvara med källkoden är tillgänglig för att läsa, använda och modifiera. Oftast 
gratis. 

Mjukvara - Avser programvaror och liknande. 

Hårdvara - Avser delarna i en dator, till exempel hårddisk, moderkort, processor. 

Case - Ett projekt. 

Utvinning - Inhämtningen som görs i till exemple EnCase. 

Image/avbild - En exakt kopia av beviset, till exempel en hårddisk. 

Oallokerat utrymme - Kallas det utrymme på en hårddisk som ännu inte skrivits till, där man 
fortfarande kan hitta raderad information, förutsatt att den inte har blivit överskriven. 

Spegling - Kallas det när man gör en exakt kopia av en hårddisk. 

Gränssnitt - Den grafiska delen när man styr operativsystemet, samband mellan hårdvara och 
programvara. Till exempel när man startar Windows och får upp skrivbordet och startmenyn, så är 
det ett grafiskt gränssnitt. 

Virtuell maskin – En virtuell maskin är en virtuell miljö som skapas på värddatorn. Används ofta för 
säkerhetstestning då man inte riskerar att krascha originaldatorn. 

Vm-ware – En programvara som används för att skapa en virtuell miljö. 

E01 – Filtypen som används av bevisfiler i EnCase. 

RAW(dd) – Filtypen som används av BackTrack. 

Mounta – Kallas det när man virtualiserar till exempel en image-fil eller en hårddisk. 

Filsystem – Ett filsystem katalogiserar och strukturerar data på en hårddisk. De mest kända 
filsystemen är FAT, FAT32 och NTFS för Windows,  ext2, ext3 för Linux. Mac OsX använder sig av HFS 
och HFS+. 

UNIX – En samling operativsystem. 

Sleuthkit – Är en samling med forensiska verktyg för Windows och Unix . 
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Specifikation för den virtuella maskinen 
Operativsystem: Linux Generix 2.6x, med installerat BackTrack 4.0 Final version från cd. 

RAM: 512 Mb 

Hårddisk: 20 gb emulerad hårddisk. 

Övriga hårdvaror som är simulerade från värddatorn är nätverkskort, cd-rom , usb-portar och 
ljudkort. Vi har använt programmet Vmware Player för att köra den virtuella maskinen. 

Bakgrundsfakta om BackTrack 
 

BackTrack har tillkommit efter flera års utveckling, penetrationstester och med hjälp av communities 
som har specialiserat sig på säkerhet. BackTrack var från början med i tidigare versioner av live Linux-
distributioner som kallades Whoppix, IWHAX och Auditor. När BackTrack utvecklades så designades 
det för att vara en live cd som inkluderade alla verktyg som behövdes för säkerhetstestning och 
penetrationstestning. Det har sedan utvecklats till att bli en bland den mest använda distributionerna 
för penetrationstestning och används av säkerhets-communities världen över. På senare år har den 
även utvecklats med forensiska verktyg.  Senaste versionen av BackTrack, version 4.0 kom ut den 9 
januari 2010. BackTrack utvecklades från början av Remote-exploit men sedan gruppen som bestod 
av utvecklarna förändrades så hoppade Remote-exploit av och BackTrack togs istället över av 
BackTrack-linux.org.  BackTrack är ett så kallat open-source operativsystem vilket betyder att det 
kostar ingenting att använda och källkoden delas öppet. Detta har bidragit till att BackTrack är den 
mest nedladdade distributionen för penetrationstestning.  

BackTrack innehåller väldigt många verktyg för olika saker, och har delats upp i olika kategorier. De 
kategorier som finns i 4.0 versionen är 

• Information Gathering - Informationsinhämtning 
• Network Mapping – Verktyg för att analysera och kartlägga nätverk 
• Vulnerability Identification - Penetrationsidentifiering 
• Web Application Analysis – Analysverktyg för webapplikationer 
• Radio Network Analysis (802.11,Bluetooth,Rfid) – Verktyg för att analysera trådlösa nät 
• Penetration (Exploit & Social Engineering Toolkit) – Penetreringsverktyg 
• Privilege Escalation – Verktyg för att utnyttja fel i programför att få tillgång till system 
• Maintaining Access - Underhållsverktyg 
• Digital Forensics – Forensiska verktyg 
• Reverse Engineering – Omvänd ingenjörskonst, ta fram detaljerad ritning från färdig produkt 
• Voice Over IP – IP-telefoni 
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  Figur 1.1 

Ovanför syns en bild (Figur 1.1) på BackTrack som det ser ut när man startat upp operativsystemet 
och loggat in. Användaren har också öppnat kommandotolken, i BackTrack kallad Konsole. Som man 
ser på bilden så är gränssnittet snarlikt andra Linux-distributioner och även Windows. Det finns en 
startmeny med väldigt många funktioner. Till skillnad från Windows så är BackTrack mer 
användarvänligt, på det sättet att det går att modifiera oerhört mycket mer. [1][2] 

 
Allin1 är ett verktyg som finns med i BackTrack 4.0 
Final version och används för att extrahera 
oallokerat utrymme, sortera filer efter filtyp, skapa 
thumbnails och schemaläggning. Det ingår i 
sleuthkit och kan användas ihop med Autopsy. [3]  

Man väljer helt enkelt vilket Sleuthkit-bibliotek man 
vill använda och vilka alternativ man vill ha med när 
man använder Allin1 (se figur 1.2). 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 
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Sleuthkit är ett bibliotek och en samling med verktyg som låter användaren undersöka volymer och 
filsystem. Det går att använda till både Linux och Windows, och kan göras via en live cd. Sleuthkit är 
det som är bakgrunden för Autopsy, eftersom det kan vara krångligt att kunna skriva allting i 
kommandotolken, så har man istället ett grafiskt gränssnitt som kallas Autopsy. 

Autopsy körs igenom ett webinterface som gör det lättare för användaren genom att de då får 
använda knappar istället för kommandon. Man börjar med att skapa ett case som man döper och ger 
en kort beskrivning om. Funktioner vid första anblick är: 

Anteckningar om vilka som utreder fallet noteras och caset'et skapas. 

Tidszoner och hashtabeller går att bifoga för att stärka tidsstämplar och att innehållet ska ge god tro. 

Vid en översikt inne i själva fallet kan du göra följande alternativ: Du kan lägga till en "image", notera 
timelines och filintigritet, hashdatabases och lägga till anteckningar kring allt detta samt ”Event” 
sekvenser, för lägga till olika event i ditt case. Under help finner du en väldokumenterad FAQ som 
förklarar verktygen i autopsy, vad all content betyder. När du väl lägger till en image får du välja vart 
den är lokerad, där kan du välja att en disk eller en partition.  

Dcfldd är en förbättrad version av dd, som utvecklades av U.S Department of Defence Computer 
Forensics Lab (DFCL). Därav namnet dcfldd. Det innehåller bra funktioner som hashning av data, 
verifiering av att en speglingskopia är exakt likadan som originaldisken, bit för bit. Den har möjlighet 
att dela upp speglingskopia i flera delar, för att till exempel bränna ut det på dvd-skivor. Loggar och 
data kan pipeas ut till externa program. Programmet kan enbart producera raw speglingskopior. En 
raw speglingskopia är en bit för bit kopia av datat som redan existerar på originaldisken utan några 
tillägg eller borttagningar. Det är ingen metadata kopplad till dessa filer. EnCase har stöd för raw 
kopior och kan använda dem utan problem. [4] 

Md5sum är ett program som är inbyggt i BackTrack och används för att räkna ut ett 128-bitars hash-
värde för en eller flera filer. Detta är väldigt nyttigt att använda för att verifiera att en fil inte har 
ändrats. 

Bakgrund EnCase 
EnCase är ett program skapat av Guidance Software där de ska ge användarna bästa tillvägagång för 
arbete med forensik. I paketet EnCase forensics ingår det support och kompatibla produkter, vilket 
stämmer delvis. Det finns produkter som du kan köpa till och några som ingår.  

EnCase virtual file system, sätter read only på case's och volymer i EnCase vilket gör att 
tidsstämplarna inte ändras när EnCase gör en avbild på en hårddisk. 

EnCase physical disk emulator, läser in hårddiskar eller CD-skivor som read only. Påverkar system 
som tidigare nämnda virtual file system. 

EnCase är ett program som samlar de verktyg som Guidence tycker att forensiker skall behöva för att 
få ut information ur en dator och underlätta för deras arbete att få fram all information. Med hjälp av 
programmet kan du avspegla eller importera en redan avspeglad hårddisk och arbeta med den 
mycket likt utforskaren i windows explorer. 



2010-05-28 

6 
 

 

Figur 1.3. Möjligheter att multitaska med en bra struktur är vad EnCase ger användaren. 

 EnCase är strukturerat med fyra olika fönster för att underlätta användargränssnittet för användarna 
( se figur 1.3.) De två översta arbetar med filstrukturer och en del verktyg. Till vänster syns den 
avspeglade hårddisken som en root katalog, mycket likt utforskaren i windows om läsaren är mer van 
vid det. Du ser också en del fliktar som bestämmer vad du ser i rutan, du kan bland annat se dina 
sökträffat och bokmärken. I fönstret till höger kan du se filstrukturen i mappen du valt i rutan till 
vänster, alternativt se bilder i en gallerivy eller en översikt av din rapport som EnCase själv genererar. 
De nedersta fönstren ger resultat med hjälp av avläsning genom script och vad för sorts fil filen är 
döpt som. I rutan till höger kan du avläsa filen som den är, som ett dokument eller en bild som 
användaren direkt får se. Rutan till vänster består av olika script och filter som är till för att 
underlätta av sållande av filer.  
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Figur 1.4. Möjligheter att analysera de anslutna diskarna samt göra en analys över lan. 

Liveutvinning med hjälp av EnCase sker på samma sätt som att lägga till hårddiskar, skillnaden är att 
EnCase kommer söka efter en dator ansluten genom ett nätverk. Viktigt att inte glömma är använda 
något mellan datorerna gärna en switch/hub. När användaren väl fått kontakt med den andra datorn 
sker utvinningen som en kopiering av en disk över ett nätverk (se figur 1.4.)  

 

 

Figur 1.5. Sökfunktionen har flera val, för att ge den spets din sökning behöver. 
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En bra funktion som skiljer sig från andra forensiska verktyg är EnCase sökfunktion som har 
sammanställt flera val vid en sökning. Användaren börjar med att välja vad som skall sökas igenom 
genom att markera detta i sökningsrutan, som grundinställning kommer sökningen ske på det som 
markerat i dixonboxen. För att göra en sökning bör användaren först skapa X antal keywords för att 
hitta något att matcha i sökningen (se figur  1.5), det finns dock redan en del förinstallerade i EnCase. 
I sökrutan kan också hashsummor och filsignaturer skapas, då är det bara att avmarkera att en 
sökning skall utföras.  

 

Figur 1.6. Bokmärken ger oss en sammanfattning. 

Efter en sökning går det att spara alla träffat i ett bokmärke för att dokumentera resultatet till det 
som funnits. Bokmärkena som skapas är egentligen resultat av vad forensikern hittat på hårddisken 
och samlar detta i bokmärken för att slippa leta upp vart dem fanns (se figur 1.6.) Ett bokmärke går 
att kommentera vilket underlättar för bevisning och ger en person med mindre eller ingen kunskap 
om forensik att förstå materialet.  
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Figur 1.7. Rapporten ger ett resultat, redo att skickas iväg. 

En funktion som skiljer sig från andra forensiska verktyg är den att EnCase kan producera rapporter 
av det användaren valt att bokmärka. I rapporten spaltas resultatet upp genom vad som bokmärktes 
först, och en kommentar om bokmärktet publiceras för att förenkla sållande av information. 
Rapporten kan sedan exporteras från programmet för att någon som ej är på plats skall få ta del av 
resulatet (se figur  1.7.) 

Intervjuer 
När vi började med rapporten bestämde vi oss också för att göra intervjuer med vissa utvalda personer 
som har erfarenhet och kunskap om forensiska verktyg. Vi bestämde oss för att intervjua en IT-
forensiker på Polisen i Halmstad, Mattias Martinsson, och chefen för det Forensiska rådet, Kent 
Rosengren. Forensiska Rådet har upprättas av Rikspolischefen och dess uppgift är att verka som 
rådgivande till Polisen, och att utveckla kriminaltekniken i Sverige. 

 

Intervju med Mattias Martinsson, IT-forensiker hos Polisen i Halmstad 
Hur kommer det sig att ni valde EnCase? 
Är ni nöjda med programmet? 
Har ni testat några andra program med samma funktioner? 
Är det några funktioner du saknar i EnCase? 
Hade du kunnat tänka dig att byta program om det fanns likvärdiga alternativ fast de var gratis? 

Vi använder inte enbart EnCase utan även FTK och andra forensiska verktyg som NetAnalysis, Helix m 
fl. Man kan därför inte säga att vi valt EnCase i stället för exempelvis FTK. Jag använder oftast EnCase 
men en kollega kör mycket FTK etc.  
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Vi är nöjda med EnCase även om det, som alla andra programvaror, har en del brister och buggar. 
Det absolut största problemet med EnCase är att det inte genererar snygga rapporter. För det mesta 
får man klippa och klistra med word-dokument för att få det upplagt på ett snyggt sätt. Där är FTK 
betydligt bättre.  

Utbildning i EnCase är en ständig process, men utbildning från grundnivå till avancerad är ca 60 
timmar. Det är då själva kurstiden, sen måste man arbeta ett tag med det för att bli duktig.  

Skintone analysis har jag aldrig använt, men jag såg att det var ett program för att snabbt hitta bilder 
med nakna personer på. Vi hittar bilderna snabbt och effektivt på andra sätt, så det känns onödigt.  

BackTrack är en bra samling verktyg för IT-säkerhet, pen-testing etc, men inget vi använder särskilt 
ofta i den IT-forensiska verksamheten. 

Intervju med Kent Rosengren, chef för Forensiska Rådet 
Vilka forensiska verktyg jobbar ni med? 
Är ni nöjda med de verktygen ni använder? 
Vad hade ni för kriterier för de forensiska verktyg ni använder nu? 
Vad har du för uppfattning/åsikter om programmet Backtrack? 
Vad har du för uppfattning/åsikter om programmet Skintone Analysis? 
 

Vi använder flera olika forensiska verktyg. De vanligaste är dock Encase och FTK.  

Vi är nöjda, men det finns alltid utrymme för förbättringar.  

Viktigaste egenskapen som vi söker är att verktyget inte på något sätt förändrar beslaget. Dvs att en 
identisk spegelkopia skapas.  

Då backtrack är en "pen-testing" verktyg så nyttjas detta inte i forensiska anlalyser.  

 Jag antar att du menar bildanalysprogrammet för barnpornografi. Detta används inte mig 
veterligen. Vi har andra program som arbetar på liknande sätt. Metoden är dock ett bra komplement 
till de ofta tidskrävande granskningarna av misstänkt barnpornografi. Det bedrivs mycket forskning 
och utveckling inom detta område, b la genom EU projektet FIVES. 
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Metod 
Våran metod för att jämföra och analysera om man kan uppnå samma mål och resultat med EnCase 
som man kan med liknande Open-sourceprogram kommer att bestå av fem olika delar. Första delen 
är att välja ut tre funktioner i EnCase, och sedan hitta samma funktioner i det operativsystem vi har 
valt, i detta fallet BackTrack. Andra delen kommer bestå av att läsa på om programmen i BackTrack 
och förstå hur de fungerar. Tredje delen är att skapa ett testcase som vi kan använda oss av i fjärde 
delen, som består utan själva testandet av funktionerna. Femte delen består av intervjuer, där vi 
tänker intervjua en IT-forensiker, chefen för det forensiska rådet, och en åklagare/advokat. Eftersom 
vi redan har läst en kurs i hur man arbetar i EnCase så behöver vi inte fördjupa oss ytterligare i hur 
det fungerar, utan det viktigaste för oss är att få kunskap om hur BackTrack fungerar. 

I första delen så kommer vi utgå från de funktioner som finns i EnCase, eftersom de viktigaste 
funktionerna för datainhämtning och analys är samlade på ett ställe. Därefter så kommer vi att 
installera BackTrack och gå igenom vad distributionen erbjuder för funktioner. När vi har valt ut fem 
funktioner som utför ett likadant arbete så kommer vi till andra delen. 

I andra delen så kommer vi att läsa på om programmen i BackTrack, för att lära oss hur de fungerar 
och hur man använder dem på bästa möjliga sätt. Programmen vi har valt ut att använda oss av är 
Autopsy, Allin1 och dcfldd. Från början utgick vi från att vi skulle välja fem program ur BackTrack, 
men efter att ha kollat igenom vilka verktyg som fanns så hittade vi bara tre stycken som hade en 
motsvarighet i EnCase. Se bakgrundsdelen för mer utförlig information om BackTrack, EnCase och de 
program vi har valt att använda. 

Tredje delen är att skapa ett testcase som vi kan använda oss av när vi gör vår analys. Eftersom vi 
redan har läst en kurs i EnCase så hade våran lärare Mattias Weckstén några färdiga case som han lät 
oss ta del av. Detta medförde att vi inte behövde skapa ett nytt utan vi hade ett tillgängligt direkt. 

Fjärde delen är den största delen, som innefattar analysen och testandet av de olika funktionerna, 
både i BackTrack och EnCase. För att göra detta kommer vi lägga in våran bevisfil i BackTrack, och 
därefter testa programmen och se vad vi får för resultat. I EnCase kommer vi att starta ett nytt case 
och därefter lägga till speglingskopian av bevisfilen. Testandet i BackTrack består av att använda våra 
tre program och göra en analys, och därefter göra samma analys i EnCase, och jämföra resultatet vi 
fått fram.  

Femte delen består som tidigare beskrivits av intervjuer av vissa utvalda personer. Detta för att få 
deras syn på vilka program som används idag, och hur de ställer sig till att eventuellt byta program 
för att spara pengar.  Till åklagaren/advokaten kommer vi att inrikta oss på hur man ser på digitala 
bevis i rätten, och deras erfarenheter utav detta. 

Resultatet kommer sedan att sammanställas i en rapport, där vi kommer ta upp vad vi kommit fram 
till, hur vi kom fram till det, varför resultatet blev som det blev, och våra egna tankar och reflektioner 
kring detta. I rapporten kommer vi dessutom analysera svaren på de intervjuer vi har gjort, och 
analysera dessa. 
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Experiment och resultat 
Innan vi började med experimentet så var vi tvungna att göra om bevisfilen vi hade, som var i E01-
format, till RAW(dd) eftersom verktygen i BackTrack inte stöder filer som finns i E01-format. För att 
göra detta användes ett program som heter FTK Imager, där man kan konvertera filer både från E01 
till RAW och omvänt.  

Testning av verktyg i BackTrack 
För att genomföra testandet av verktygen i BackTrack har jag använt mig av Vm-ware Player och en 
virtuell maskin. Testningen har skett genom att jag har lagt in våran bevisfil i RAW-format in i 
BackTrack och sedan använt mig av den när jag har gjort testerna.  

När jag började testa verktygen i BackTrack stötte jag på en del problem redan från början. När jag 
skulle importera bevis-filen till BackTrack med hjälp av en extern hårddisk så hade jag stora problem 
med att mounta disken då BackTrack inte gör sådant automatiskt. Det gör inte det automatiskt på 
grund av att användaren ska ha full kontroll på vad som händer i systemet och ska kunna kontrollera 
detta. När jag sedan skulle mounta den så fick jag felmeddelanden på grund av fel filsystem och att 
det var fel på disken. Detta löste jag till slut med hjälp av ett kommando som tvingade 
operativsystemet att acceptera hårddisken som godkänd. Efter att detta var gjort så var det inga 
problem med att lägga in bevisfilen.  

Maskinen jag använde mig av har en hårddisk på 60 gigabyte, och bevisfilen tar upp 45 gigabyte. 
Detta medförde att det blev platsbrist på hårddisken och det gick inte att göra filsignaturanalys i 
Autopsy då det inte fanns plats att skapa de mappar som krävdes för att spara resultatet. Som jag 
nämnt tidigare så stödjer inte Autopsy filer i E01-format, däremot i Sleuthkit, som är alla program 
bakom Autopsy, så stöds det men utvecklarna av Sleuthkit har inte implementerat det i Autopsy. 

När bevisfilen väl blev inlagd i Autopsy och jag skapat ett nytt case så uppstod ett problem då det 
inte gick att spara något eftersom disken var full, så en analys av bevisfilen var inte möjlig att 
genomföra.  

Filsignaturanalysen som görs i Autopsy är lik den sökningen man gör i EnCase. Programmet söker 
igenom disken och noterar ifall det är några filsignaturer som inte matcher. Man kan även generera 
MD5-summor för filerna, så man antingen kan utesluta dem nästa sökning eller se så att filerna inte 
har ändrats medan man utför analysen I Autopsy finns även funktionen att söka med hjälp av GREP-
uttryck, detta för att förenkla sökningar och göra dem väldigt specifika.  

Efter att tidigare experiment inte fungerade som det var tänkt så gjorde jag en ny virtuell maskin, 
denna gången med enbart 20 gigabytes hårddisk istället, och erhöll en mindre bevisfil som inte tog 
upp lika mycket plats. Också denna gjordes om från E01-formatet till dd(raw), för att kunna analysera 
den.  

I terminalen inne  i BackTrack så använde jag mig av verktyget dcfldd, eftersom jag redan har en 
bevisfil som är i formatet dd(raw) så testar jag ändå att göra om den från dd(raw) till dd(raw) och till 
det skapa en md5-summa för att verifiera att filen är korrekt. Kommandot jag använde mig av är 
dcfldd if=/Bevis/bevisfil.001 hash=md5 md5log=/tmp/md5.txt of=/tmp/fil.dd. När jag körde 
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kommandot så gjorde dcfldd om filen till en ny fil med namnet fil.dd. Den gjorde också en 
checksumma på filen och exporterade den till filen md5.txt.  

För att testa så md5-summan stämde så använde jag också det inbyggda verktyget md5sum, som 
finns förinstallerat i BackTrack. Kommandot för md5sum är md5sum /Bevis/bevisfil.001 > file.md5. 
Detta kommandot skapar en checksumma för bevisfil.001 i mappen Bevis och exporterar den till en 
fil som heter file.md5. När jag sedan jämförde checksumman jag fick från dcfldd med checksumman 
från md5sum så såg jag att de överensstämde.  

Jag testade än en gång att använda Autopsy med den nya bevisfilen, men Autopsy hade problem 
med att hitta vilket filsystem som användes, så det gick inte att utföra en analys av bevisfilen. 

Testning av verktyg i EnCase 
Vid start av mitt arbete börjar jag med att avbryta en verifiering av hårddisken, vilket tar allt för lång 
tid för datorn att utföra. Sedan skapar jag hashsummor för case't så jag kan gå tillbaka och se så att 
ingenting av originaldatan har ändrats medan jag har utfört analysen.  

Innan jag börjar med sökningen av det jag vill få fram behöver jag skapa nyckelord för att göra kunna 
matcha något på hårddisken i min sökning. Nyckelorden har flera olika olika val beroendes på hur 
man vill att de skall se ut, det går att skriva in ett logiskt sökord såsom exempelvis en mailaddress 
som användaren är ute efter. I detta fallet är jag dock ute efter att hitta bilder på datorn med 
filändelsen jpg. EnCase har samlat en del viktiga uttryck användaren kan använda som sökuttryck, 
ungefär som GREP fungerar i en linuxmiljö.  

Uttrycken består av hexadecimal kod så om någon har försökt döpa om en fil och då ändrat 
filändelsen hittas den ändå av min sökning. Dessa uttryck sparas under fliken keywords vilket går att 
jobba med globalt över ditt EnCase, eller lokalt över endast detta fallet som arbetas med just nu.  

 

Vid starten av sökningen väljer jag att söka igenom alla filer på den speglade hårddisken och jag vill 
använda mitt nyckelord för bilder, den enda rutan som också är markerad är att sökningen skall gå 
igenom filslack med. Efter tre minuter är sökningen klar och 101 sökträffar har hittats. Under 
knappen search hits ser jag resultaten från de olika sökningarna som genomförts, där med mitt 
nyckelord som rubrik till varje resultat. För att lättast få en överblick över allt resultat kan man 
använda sig utav gallerivyn brevid tablefliken i den högra kolumnen, just nu kan vi dock inte se några 
bilder innan man utfört ett litet trick. Tricket är att säga till filerna att de alla är bilder, detta genom 
EnCase. Under tablevyn finns det mycket information om filerna, exempelvis när de skapades och 
senast arbetades med. Vart de befinner sig på hårddisken och vad för filsignatur de står skrivna som 
just nu. I detta fallet skall vi bege oss längst till höger bland alla kolumner och hitta fliken picture, från 
grunden är denna rutan tom vilket ger alla filer värdet 0, dvs att de inte är bilder. Det går att ge alla 
filer värdet 1, dvs att alla är bilder och vi kommer nu få se på de filer som verkligen är bilder i 
gallerivyn. De flesta bilderna som blev synliga har blivit raderade, och har katter som motiv. Detta ger 
oss något att rapportera in och bokmärka i rapporten. 
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Min andra sökning kommer bestå av att hitta en mailadress, då jag tror att den misstänkte har skickat 
e-mail som sedan kan användas som bevis emot den misstänkte. Jag går till fliken keywords och 
skapar ett nytt uttryck, det går att hitta färdiga sökuttryck för mailadresser till kända mailprogram 
som outlook express, netscape email och yahoo, men i detta fallet tänker jag leta efter en Gmail-
adress. Ser man i de olika checkboxarna under själva sökuttrycket och namnet på söksträngen finner 
vi en ruta som heter GREP. GREP är ett verktyg som används i Linux vanligtvis men nu har de använt 
samma verktyg för att låta forensiker göra egna sökuttryck. Notera även rutan "Case Sensitive" som 
kan vara bra om du letar efter en specifik mailadress. Mitt uttryck kommer att vara "@gmail.com" då 
jag inte vet den exakta adressen. Jag öppnar en ny sökning exakt som tidigare, men har nu 
avmarkerat mitt tidigare nyckelord och valt mitt nya för gmail-adresser. Denna sökning ser ut att ta 
lite längre tid än innan, och svaret på detta finner vi på hur exakt sökuttrycket var. Min sökning utan 
filtrering av stora och små bokstäver kommer att resultera i det resultatet jag fick efter min 18 
minuter långa sökning, vilket gav en träff. Resultatet består av en websida där man under kan se att 
det är från ett webgränssnitt ur en mailbox, i detta fallet wendy_san@live.com som skickat ett mail 
till d.jones.mox@gmail.com. Detta ser relevant ut för utredningen och jag bokmärker mitt resultat. 
Nu direkt efter tänkte jag testa om sökningen kommer att gå snabbare om jag markerar i "Case 
Sensitive" i uttrycket. Tiden ändrades inget alls, då klockan stannade på 18 minuter även här, och jag 
fick samma resultat som tidigare. 

 

I mitt tredje sökningstest tänkte jag visa att man med hjälp av sökfunktionen kan se vilka filer som 
har missledande filsignaturer, vilket betyder att det filer inte är vad de utger sig från att vara. Som i 
sökningen med bilder där vissa filer inte visste om att de var bilder, då filändelsen ändrats. I detta 
test startar jag sökfunktionen igen och bockar ur rutan att jag vill använda ett nyckelord för 
sökningen, men i rutan nere till höger bockar jag i "verify file signatures" och startar sökningen. 
Denna gick lite snabbare än de andra då det var klart efter fyra sekunder, med resultatet att 1095 
filer har missledande signaturer.  

Liveutvinning i EnCase 
Jag börjar med att starta ett nytt fall I EnCase, doper det till något passande och ser till att 
riktvägarna för export-temp-evidence är rätt för just detta fallet. För att starta en liveutvinning måste 
jag först hitta disken, just denna disken är kopplad direkt till datorn via usb och jag kommer att finna 
den logiskt/lokalt. Jag trycker på knappen ”Add Device” och ser till att hitta den bland de lokala 
diskarna, det finns en del att välja på men det är lättast att se vilken som är vilken med hjälp av 
storleken på diskarna. Disken syns nu till höger som det namnet den blivit angiven som, högerklickar 
jag på disken får jag upp flertalet submenyer och där finner vi valet ”Acquire Disk”. Detta låter mig 
att kopiera disken till en fil som sedan går att montera i EnCase. Innan själva avbildningen startar går 
det att fylla information kring specifikt för denna disken, vilket är bra för att sedan särskilja om 
forensiker erhåller flera avbilder. Det är viktigt att inte glömma vart avbilden skall placeras, då disken 
som EnCase arbetar över kanske saknar plats och en extärn-håddisken kan behövas för stora 
avbilder. Avbildningen tar tid, men denna disken var ändå bara på 60GB vilket inte är så himla stort. 
Klockan stannar på 24 minuter när uppgiften är utförd. 
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Resultat i BackTrack 
Resultatet jag fick fram i BackTrack var inte helt tillfredsställande. Eftersom de flesta programmen 
inte fungerade som det skulle så var det endast dcfldd och md5sum som jag fick fram resultat från. 
Dcfldd gjorde precis det som det är till för, gjorde om filer till ett annat format och skapade en 
checksumma på det. Md5sum skapade en checksumma för filen, och denna checksumma 
överensstämde med den jag fick ut från dcfldd. 
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Diskussion 
 

Under diskussionsdelen kommer vi att diskutera omkring resultat och experimentet, varför vi fick 
fram det och hur hade resultatet blivit om vi gjort annorlunda. Vi kommer även föra en övergripande 
diskussion kring rapporten och sammanfatta det hela i en slutsats. 

Diskussion - BackTrack 
BackTrack fungerade inte helt som förväntat. Jag hade stora problem med att få ordning på 
operativsystemet när det gällde att få in bevisfilen, på grund av att den var så stor och tog upp väldigt 
mycket plats. Det var inte förrän jag fick en väldigt liten bevisfil av Mattias som det blev smidigare 
och lättare att jobba. Att jobba i BackTrack var inte det lättaste för mig som inte har någon större 
erfarenhet av Linux och att arbeta i kommandotolken, vilket man mestadels gör i BackTrack. 
Programmen vi skulle använda var lite svåra att förstå sig på, framförallt därför att det inte fanns 
något grafiskt gränssnitt att arbeta med, utan det var bara kommandon. 

Själva navigeringen i operativsystemet är snarlikt Windows så det var inga problem, men 
användandet av programmen var svårare. Jag fick aldrig möjlighet att analysera bevisfilen i Autopsy 
utan jag fick endast fram resultat från dcfldd och md5sum. Där var resultaten det förväntade, dcfldd 
gjorde om filen till ett nytt format och skapade en checksumma, och checksumman som skapades på 
samma fil med hjälp av md5sum överensstämde . Att inte Autopsy fungerade medförde att jag inte 
fick särskilt mycket resultat att diskutera, det största experimentet låg i Autopsy, där jag hade tänkt 
göra en filsignaturanalys och söka efter speciella sökuttryck. Hade Autopsy fungerat som det skulle så 
tror jag att jag hade fått snarlika resultat jämfört med EnCase, dock hade de varit lite svårare att 
tolka. Till exempel när man gör en filsignaturanalys i Autopsy, så får man upp att ett visst antal filer 
har filsignaturer som inte överensstämmer, men de går inte att visa i en lista utan man får gå in på 
filerna var för sig för att se vilka det var. 

Autopsy tycker jag är ett program som har potential att vara ett bra verktyg, men där dom ännu inte 
har nått hela vägen fram. Bara en sådan sak som att Sleuthkit stödjer E01-format men dom har inte 
implementerat det i Autopsy tycker jag är väldigt konstigt.  Vad jag helst hade sett att dom gjorde 
med Autopsy är att inte behöva använda ett web-gränssnitt utan utveckla ett fristående program, 
liknande EnCase, och också skapa en bra funktion för att visa sökresultat och resultat från 
filsignaturanalysen.  

Dcfldd tycker jag är ett smidigt program när man lärt sig använda det, just på grund av att det kan 
segmentera upp stora filer, och konvertera dem. Jämfört med sin föregångare dd så tycker jag dom 
har lyckats utveckla det bra också genom att man hela tiden kan se händelseförloppet, och få fram 
en checksumma i slutet. 

När det gäller de andra programmen har jag ingen direkt åsikt, eftersom jag inte fick dem att fungera. 
Har man kunskapen inom Linux så tror jag säkert att de är nyttiga, men för oss så kändes det inte 
särskilt givande att använda dem.  
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Jag tror att jag hade fått fram ett annorlunda resultat om jag hade haft en bevisfil som fungerade 
ordentligt och som gick att analysera i Autopsy, för då hade jag kunnat utföra de tester vi hade tänkt 
göra från början.  

Diskussion - EnCase 
När vi väl började med experimentet i EnCase kom arbetet fort igång, då vi har läst en kurs i hur 
EnCase är strukturerat samt hur man använder de inbyggda verktygen. Allt är smidigt designat och 
det är lätt att hitta verktygen, då de ligger under en flik som heter just verktyg. Eftersom rutorna och 
strukturen är likt en Windowsmiljö som vi är vana vid att arbeta i, och vet hur systemet är uppbyggt 
var det också enkelt att inse vart vi skulle utföra tester och hur Windows kommer hantera filerna. 
Under liveutvinningen användes en wipad disk kopplad till en dator på skolan med EnCase 
förinstallerat. Liveutvinningen togi nte särskilt lång tid men om disken haft data på sig hade 
utvinningen kanske tagit längre tid. Men testet gick smidigt till med viss handledning från Mattias 
Wecksten. Om vi går över till själva case’et så visste vi inte riktigt vad som skulle utföras med 
verktygen först, dvs vad vi skulle leta efter. Efter att Daniel stött på vissa program började Patrik 
utföra sökningar på bilder och mailadresser, mest för att visa hur bra EnCase utformat sitt bibliotek 
med nyckelord, samt att det även går att skapa egna GREP-uttryck. Sökningarna fungerade bra och vi 
uppnådde det resultat vi hade förväntat oss utav verktyget. Möjigheten att markera specifika filer 
som sökverktyget hittat för att sedan bokmärka filerna dvs resultatet av sökningen,  gör att de bevis 
man har hittat lätt går att identifiera och sedan få ut i rapportform. Detta gör EnCase till ett bra 
program för myndigheter att använda.  
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Slutsats 

Slutsats 
Arbetet med det här arbetet tycker vi har varit givande och lärorikt. Vi stötte på väldigt mycket 
problem i BackTrack och har därför fått ägna oss en hel del åt problemlösning, vilket vi har lärt oss 
mycket genom. Att arbeta i BackTrack jämfört med EnCase tror vi kräver en mycket högre 
kunskapsnivå, och ingående kunskaper i hur BackTrack fungerar och arbetar. Har man denna kunskap 
så är BackTrack om inte lika bra som EnCase så iallafall ett fullgott komplement som kan utföra de 
saker som EnCase inte klarar av eller gör sämre.  Att rekommendera myndigheter eller företag att 
använda något utav programmen kan vi inte göra. Myndigheterna gör dock helt rätt i deras val att 
använda EnCase, och sedan komplettera de få saker som EnCase saknar. De skillnader mellan 
opensource-programmen som BackTrack och licensierade program såsom EnCase gör att open-
source-program har en bit kvar till att uppnå samma resultat som licensierade. Båda programmen 
kräver en viss utbildning för att uppnå optimalt resultat, men den summan som EnCase kostar är en 
bra investering för att maximera trovärdigheten vid bevisning. Att samarbeta med ihop har fungerat 
väldigt bra, vi har legat på samma nivå när det gäller vad vi ska uppnå, hur saker ska göras och vem 
som ska göra det. Vi tycker även att Mattias Wecksten, våran handledare, har varit till väldigt stor 
hjälp när det gäller frågor och feedback på hur vi skulle lägga upp arbetet.  
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