
K
A

N
D

ID
ATU

PPSATS

IT-forensik 180HP

Oliver Ohlsson

En forensisk analys av iOS

Halmstad, Juli 2013.



 

En forensisk analys av iOS  

 

 

 

Kandidatuppsats  

2013 Juli 

 

 

Författare: Oliver Ohlsson  

Handledare: Mattias Wecksten  

Examinator: Urban Bilstrup  

 

 

 

 

 

 

 
Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik 

Högskolan i Halmstad 
Box 823, 301 18 HALMSTAD 



© Copyright Oliver Ohlsson, 2013. All rights reserved
Kandidatuppsats 
Rapport
Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik
Högskolan i Halmstad



 II 

Abstract  

Apple introduced their first iPhone in June of 2007 and ever since they have evolved 
it into a more advanced unit. It is used both at home and at work and have become 
an important part of our professional lives with support for our communications. By 
storing our mail and important documents on our phones they have become a target 
for hackers with malicious intent. As the threats towards iPhones and the 
information stored on them have become bigger, the need for security has grown as 
well.  

In this paper the goal has been to examine what security measures Apple have 
implemented in the Iphone to prevent hackers from gaining control and access to 
the information on their phones. By evaluating the different types of security, like 
encryption and sandboxing and then doing extraction and analysis of an iPhone 5 I 
hope to gain enough information to shine some light on the weaknesses of the 
iPhone.  

A couple of papers have been written on the subject of iOS security, but most of 
them are written on the older versions of the operating system.  In this paper the 
latest version of iOS, iOS 6.1.4, will be tested in the program XRY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III 

 

Sedan Apple introducerade sin iPhone 2007 har användadet av smarta telefoner 
ökat ständigt. De används inte bara i hemmet utan även på företag och i militären.  
På företagsmobiler finns det mer och mer viktig information såsom mail, sms och 
viktiga filer. För en hacker skulle det därför vara möjligt att komma åt hela företaget 
genom att gå in på en mobiltelefon som används i verksamheten. För att motverka 
det har det implementerats säkerhetsfunktioner i dagens mobiltelefoner som tex 
kryptering.  

I detta arbetet har målet varit att undersöka dessa säkerhetsfunktioner och vad för 
information som går att utvinna ur en iPhone.  
Genom att undersöka vilka säkerhetsfunktioner som implementerats och hur 
mycket information som går att få ut kommer frågeställningarna besvaras.  
 
Det har skrivits ett antal arbeten om iOS-säkerhet, men de flesta är skrivna om äldre 
versioner av operativsystemet. I det här arbetet kommer det senaste, iOS 6.1.4, 
testas i programmet XRY. 
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1 Inledning 

Med detta arbetet kommer säkerheten i iOS att undersökas och testas genom att 
utföra en utvinning i programmet XRY.  
Ämnet har valts eftersom mobilsäkerhet är relevant i både privatlivet och i 
företagsverksamheter. Det finns en tydlig uppgång i användandet av iPhones i 
arbetslivet och informationen som hålls på dessa blir viktigare att skydda för 
utomstående. Mobiltelefoner har utvecklats till små datorer och håller information 
om våra mail, våra samtal och våra filer.  
Syftet med arbetet är att få en inblick i hur informationen skyddas och vilken 
information som går att få ut genom utvinningsprogram såsom XRY.  
Arbetet ska ge insyn i säkerhetsfunktionerna i iOS och vilken information som är 
säker på iPhones. 

 

1.1 Problemformulering 

Frågeställningen för det här projektet är vilka säkerhetsfunktioner som finns i iOS 
och vad som går att utvinna.  

För att besvara frågan har ett antal delfrågor ställts upp: 

Hur hanterar XRY krypteringen i iOS 6.1.4? 

Hur skiljer sig säkerheten mellan olika versioner av iOS? 

Är säkerheten i iOS 6.1.4 bra nog för att användas i företag? 

1.1.1 Avgränsningar 

För att arbetet ska bli genomförbart avgränsas det till iOS 4 och senare, samt 
programmet XRY. Utvinning och analys kommer endast ske på senaste modellen av 
iPhone och senaste versionen av iOS. Experimentet i sin tur kommer enbart 
behandla tydligt definierad data för att tydligare se vad som syns i analysen.  
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2 Metod 

I det här arbetet kommer en induktiv ansats användas för att utföra experiment och 
dra slutsatser. Genom att gå in utan en specifik fråga kommer det gå att undersöka 
de tänkbara säkerhetslösningarna och utvärdera dessa utifrån resultatet på 
experimentet. [1] 
 
Arbetet kommer att börja med en introduktion till uppbyggnad och 
säkerhetsfunktioner i iPhone och iOS. Hur Apple gör för att skydda filerna på 
telefonen och vilka sätt det finns att skydda datan på enheten från angripare. Den 
här informationen kommer senare användas för att hjälpa till att förstå hur XRY 
utvinner informationen och senare analyserar den.   

Det andra steget i arbetet går ut på att utvinna informationen från en iPhone 5 med 
senaste versionen av iOS. För att utvinna och analysera informationen kommer 
programmet XRY användas.  
Experimentet kommer att vara en upprepning av ett tidigare experiment för att 
kunna få jämförbara resultat. 
Här kommer en kvantitativ metod användas för att kunna få tydliga resultat på vad 
för information som går att få ut. [2] 

All utvinning och analys i den här rapporten kommer ske i en skyddad miljö på ett 
Windows 7 –system. Telefonen som utvinns från är en iPhone 5 med iOS 6.1.4. 
Telefonen nollställs och information kommer att skapas innan experimentet 
genomförs för att undvika att personlig information redovisas.  
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3 Bakgrund 

För att kunna göra en analys av säkerheten är det viktigt att undersöka vilka 
säkerhetsfunktioner som finns i iPhone. iPhones och andra enheter som använder 
iOS har filsystemet HFSX som baseras på HFS+(“Hierarchical	  file	  system	  Plus”)	  som	  
används till Mac-datorer. Detta är en stor fördel som forensiker då de fungerar på 
samma sätt och därför är lätta att förstå.[3] 

Hårddisken är uppdelad i två partitioner med root under /, och användardata 
placerad under /private/var. Rootpartitionen är read only och ändras endast när 
enheten uppdaterar operativsystemet. Uppdateringar sker genom att enheten 
kopplas in till en dator eller genom att en uppdatering laddas ner till enheten genom 
WiFi och installeras lokalt. Rootpartitionen innehåller systemfiler och partitionens 
storlek är någonstans mellan 0,9 och 2,7 GB. Genom att låsa upp telefonen med hjälp 
av såkallad jailbreak ändras läsrättigheterna på rootpartitionen och ger därför 
större frihet att ändra med inställningarna på enheter som låsts upp. Genom att 
använda jailbreak på en iPhone kan RAM-minnet utvinnas och en fysisk utvinning av 
telefonen kan genomföras.  
För att låsa upp en enhet behövs en exploit som inte kommit till iOS 6.1.4 än, så 
experimentet kan inte genomföras genom att använda jailbreak.  

Data lagras på telefonen i SQLlite-databaser och binära listor som kallas property 
lists. Datan lagras som hashfiler och kan inte läsas med blotta ögat. Det är den här 
datan som vi vill åt med hjälp av XRY som hjälper oss att skriva ut informationen i 
klartext. [4] 

3.1 Säkerhet före iOS 4 

På de första telefonerna som använde iOS fanns inte någon kryptering för filerna. 
Både iphone och iphone 3g hade pinkod som enda skydd och kunde utvinnas med 
hjälp av jailbreak. Genom att låsa upp enheten gick det att gå förbi pinkoden och läsa 
datan som låg bakom, inklusive lösenordet. Sedan var det bara att låsa upp enheten 
och komma åt filerna. 

Med iPhone 3gs kom hårdvarukryptering som även fanns med i den första 
versionen av Apples iPad. Detta användes inte mycket i iOS 3, men kom att 
implementeras i samband med iOS 4, där även möjligheten att använda en pinkod 
med mer än 4 siffror introducerades. Detta ökade säkerheten markant då tiden för 
att bryta sig in blev längre. 
 

All data på användarpartitionen av iOS3 krypterades med hjälp av en transparent 
nyckel och alla program på enheten hade tillgång till datan. Den transperanta 
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nyckeln användes för att kunna återställa mobilen snabbare genom att ta bort 
nyckeln och göra filerna oläsbara, istället för att skriva över hela disken med ettor 
eller nollor som tidigare varit enda alternativet. Eftersom krypteringen var 
transparent, så var det väldigt enkelt att komma åt datan genom att be enheten att 
dekryptera de nödvändiga filerna. 

Apple gjorde sitt stora steg säkerhetsmässigt när de introducerade iOS 4 med 
introduktionen av Data protection. Med iOS 4 började alla filer krypteras med 
slumpmässiga nycklar och gjorde att det var mycket svårare att få ut datan. [5] [6] 

3.2 Säkerhet efter iOS 4 

För att kryptera filerna på en enhet som använder iOS används ett system som 
kallas Data protection. Här används lösenord och hårdvarukryptering för att skydda 
filerna på enheten. Krypteringen delas in i två delar, hårdvaru- och 
filsystemkryptering.  

3.2.1 Hårdvarukryptering 

Hela filsystemet på enheten krypteras med blockbaserad kryptering som kallas 
AES(Advanced Encryption Standard).  
Den här krypteringen görs med en GID-nyckel (Device Group ID) som lagras i flash 
och som i sin tur krypteras av UID-nyckeln.  
UID-nyckeln (Unique ID) är specifik för enheten och lagras i enheten på ett sätt så 
att bara AES-motorn kan komma åt den. 
För att låsa upp enheten behövs användarens lösenord i kombination med UID-
nyckeln för att låsa upp enheten. UID-nyckeln är knuten till en specifik enhet och gör 
att ifall chipen med minnet flyttas, så kommer filerna att låsas. 
Krypteringen är bara aktiv när mobilen är i vila och telefonen låser upp sig när 
pinkoden skrivs in korrekt. När mobilen är avstängd finns lösenordet inte i enheten 
och den måste därför hämtas när enheten startas. [5] [7] 

3.2.2 Filsystemkryptering 

I iPhone 3gs och senare enheter har krypteringsacceleratorer implementerats för 
att kryptera system- och datapartitionerna och möjliggöra en snabb överskrivning 
med hjälp av fjärrstyrning.  
På de tidigare modellerna behövde varje block skrivas över, vilket kunde ta timmar 
att genomföra, men de nyare enheterna görs en överskrivning genom att radera 
krypteringsnyckeln, vilket går mycket snabbare.  
Genom att ta bort krypteringsnyckeln försvinner möjligheten att dekryptera 
informationen som utvinns.  
Eftersom datan inte skrivs över med ettor eller nollor betyder det dock att en 
forensiker kan få ut en del data från telefonen. Det som går att få ut är dock 
krypterat och det enda som är läsbart är filträdet. Resten av datan går att låsa upp 
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ifall	   man	   får	   tillgång	   till	   en	   nyckel	   som	   kallas	   för	   “class	   D	   key”	   och	   som	   ligger	   i	  
flashminnet. Även denna är krypterad med filsystemnyckeln och för att kunna läsa 
den krävs lösenordet för enheten. [8] 

3.2.3 Nyckelringen 

Nyckelringen på iOS är en krypterad container som, med hjälp av en 128-bitars AES-
kryptering, förvarar lösenord och certifikat på enheten. Nyckelringen låses upp med 
hjälp av enhetens lösenord och låter användaren få tillgång till all information vid 
normal användning. Varje app har enbart tillgång till sina egna tillägg till 
nyckelringen och operativsystemet hanterar tillgången till lösenorden. Detta för att 
att en applikation inte ska få tillgång till information den inte har behörighet för. [8] 

3.2.4 Sandboxing 

Sandboxing i iOS baseras på OSX-sandlådan och fungerar på samma sätt. 
Programmens rättigheter definieras av profiler som styr vad de får och inte får göra. 
Med profiler definieras programmets rättigheter på enheten och styr vad det får 
tillgång till för information. Det finns fem stycken profiler som programmet kan 
definieras igenom.  

kSBXProfileNoInternet begränsar programmet från att använda internet. 

kSBXProfileNoNetwork hindrar programmet från att ansluta genom någon 
anslutning. 

kSBXProfileNoWrite som programmet från att skriva till hårddisken. 

kSBXProfileNoWriteExceptTemporary begränsar programmet till /var/tmp. 

kSBXProfilePureComputation hindrar programmet från att använda alla 
systemfunktioner. 

Genom att definiera programmen med hjälp av dessa  profilerna kan Apple begränsa 
programmens möjligheter att skada systemet.  
Tredjepartsprogram blir tilldelade ett dedikerat utrymme varje gång det installeras. 
Detta gör att ifall applikationen skulle vilja samla information från systemet 
kommer den inte ut från sitt område och kommer endast åt sin egen information.  
Genom att kontrollera alla applikationer som går att installera på systemet genom 
App store höjs säkerheten ytterligare då program som inte följer reglerna inte kan 
installeras på en enhet som inte har jailbreak. Program med skadlig kod kommer 
inte igenom kontrollen och kan därför inte installeras på enheten och göra skada. 
[9] [10] 
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4 Experiment 

För att undersöka ifall dessa säkerhetsmetoder är tillräckliga valdes ett  tidigare 
experiment för upprepning. 2011 gjorde Andrew Hoog och Katie Strzempka ett 
experiment där de skapade en simulerad profil för att sedan utvinna och analysera 
denna. [11] 

Experimentet från 2011 genomfördes på en iPhone 3gs med iOS 3.1.3 och en iPhone 
4 med iOS 4, men i det här arbetet utförs experimentet på en iPhone 5 med iOS 6.1.4. 
Experimentet utförs i XRY. 

 

4.1 Utvinningsmetoder 

För att möjliggöra analys av enheten behöver informationen komma till en dator. 
För att göra det finns det två sätt att gå till väga, fysisk och logisk utvinning.  

 Logisk utvinning innebär att all data på enheten utvinns och läggs i en fil på 
datorn.  
Här kommer data som finns tillgänglig för operativsystemet utvinnas och finnas för 
analys.  
Detta är den snabbaste utvinningsmetoden då den inte tar information som inte 
finns tillgänglig för operativsystemet. 

För att göra en logisk utvinning behövs lösenordet för att låsa upp operativsystemet 
och göra filträdet synligt. Genom att inte ta filer som operativsystemet inte ser, så 
kommer inte raderad data synas och mycket kan missas. För att få ut data som är 
raderad, så finns fysisk utvinning. 

 Fysisk utvinning kopierar lagringsmediumet bit för bit och tar med all data 
som finns på disken. Genom att ta all data kommer även raderade filer med och 
ingenting kommer att missas ifall det finns på lagringsmediumet. Med en fysisk 
utvinning går det att skapa en avbild av enheten på datorn som är identisk med den 
som är på telefonen.  
Genom att göra en fysisk kopia möjliggörs att lösenordet på enheten kan  angripas 
med hjälp av en brute force-attack från datorn som med hjälp av datorns 
beräkningskraft kan gå snabbt om lösenordet är 4 siffror.  
[12] [4] 
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4.2 XRY 

XRY utvecklas av Micro Systemation som är ett svenskt företag med inriktning på 
mjukvara och hårdvara för utvinning och analys av mobiltelefoner. Programmet 
kommer i 3 utföranden; XRY logical, XRY physical och XRY complete.  

XRY består av två delar, en mjukvarudel och en hårdvarudel. Hårdvarudelen 
används för att koppla in en mobiltelefon till datorn och påbörja utvinning med 
hjälp av mjukvarubiten som kallas XRY Extraction. Det skapas en informationsfil 
som senare kan öppnas och analyseras med hjälp av mjukvaran XRY Reader där 
informationen presenteras i klartext. 

XRY logical används för att göra en logisk utvinning av enheten, XRY physical för att 
göra en fysisk utvinning av telefonen och XRY complete innehåller båda alternativen 
och kommer användas i utvinningen i det här projektet.  

Tyvärr finns det ännu inte stöd för fysisk utvinning av iPhone 5, så enbart logisk 
utvinning kommer att utföras.  
 

4.3 Utförande 

 Enheten fylls med simulerad data såsom sms, kontakter, kalender och surfdata.(Se 
tabell 1) 

 Efter att enheten fyllts med data sätts den i flygplansläge för att undvika 
kontaminering. Sedan utförs logisk utvinning med hälp av XRY.  

 En komplett utvinning görs av mobilen för att jämföra resultat.  

 Efter utvinning krypteras enheten med numerisk kod och sedan alfanumerisk kod. 
Utvinning upprepas. 
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Tabell 1 
Funktion Förklaring 
Wi-fi Ansluta	  telefonen	  till	  wifinätverket	  “Pretty	  Fly	  for	  a	  Wi-Fi” 

 
Kontakter Synkronisera kontakter med icloud-konto 
Samtalsloggar Ring 5 telefonsamtal till olika nummer 
Kamera Ta 10 bilder med kameran på olika platser och tidpunkter. Lägg in 10 bilder 

från datorn och radera tre tagna bilder och 4  synkroniserade bilder 

Video Filma 2 sekvenser och lägg till 2 videor från datorn. Radera en egen film och 
en synkroniserad 

Gmail Synkronisera e-mails. Öppna ett mail med en bifogad bild och vidarebefodra 
det. Öppna ett mail och radera det. Skapa nytt meddelande och spara som 
draft. Skapa och skicka ett nytt mail med bifogad bild från telefonen. 

SMS/MMS Kontakt 1; Skicka 4 sms till kontakt 1 och ett mms med en tagen bild och 
radera två sms och ett mms.  
Kontakt 2; Skicka 4 sms till kontakt 2 och 2 mms med tagna bilder. Radera 2 
sms och 1 mms. 
Kontakt 3; Skicka 4 sms till kontakt 3 och spara ett oskickat sms I draft.  
Kontakt 4; Skicka 4 sms och radera alla meddelanden inklusive tråden.  
Kontakt 5; Skicka 4 imessagemeddelanden och 2 mms till kontakt 5. Radera 
1 meddelande och 1 mms. 

Kalender Synkronisera Gmail-kalendern. Ändra I kalendern med hjälp av mail-
applikationen. Lägg till ett möte den 8 maj 2013 klockan 13:00. Radera 
mötet. Lägg till ett möte den 9 maj 2013 klockan 15:00 

Anteckningar Skapa 3 anteckningar och radera den tredje. 
Musik Synkronisera 6 låtar från datorn genom itunes. 
Internethistorik Skapa internethistorik genom att manuellt skriva in adresser i adressfältet 

och följa länkar. Skapa historik som innehåller google.se, gmail.com, ebay.se, 
playing.se, viaforensics.com, facebook.se och monster.se. Logga in på gmail, 
facebook och playing via safari.Genomför sökningar på ebay och monster. 
Skapa 4 bokmärken. Radera monster.se från internethistoriken. Starta 
privat surfning och surfa till youtube.se. Stäng youtube och gå till spotify.se 
och låt sidan ligga.  

Googlesökningar Gör 10 sökningar genom www.google.se 
Program Installera och använd program från App store. Logga in på Facebook, 

Youtube och Twitter. Skriv ett inlägg på facebook, twitter och youtube. Sen 
en video på Youtube.  

Google Maps Öppna kartan och generera köranvisningar för att komma till 
Polismyndigheten i Halland. 

Apple Maps Öppna kartan och generera köranvisningar för att komma till 
Polismyndigheten i Halland. 

Siri Generera sökningar med Siri 
Podcast Ladda ner och lyssna på en podcast. Stanna halvvägs. 
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Tabellförklaring: Enheten fylls med användardata för att simulera användning. 
Samtalsloggar fylls och sms-historik simuleras. Normal internethistorik och 
programanvändning simuleras. 

 

4.4 Utvinning 

Utvinning med hjälp av XRY görs med hjälp av en wizard som hjälper till med att 
hitta modellnummer och det hela går enkelt med ett par knapptryck. Efter att ha valt 
modell på enheten som anslutits går det att välja mellan utvinningssätt.  

Figur 1. Utvinningalternativ för iPhone 5 i XRY  

 

Då XRY inte stödjer fysisk utvinning av iPhone 5, så går det bara att välja att 
göra en komplett logiskt utvinning. Utvinningen startas och data hämtas till 
datorn.	  Ifall	  utvinningen	  gick	  felfritt	  kommer	  alternativet	  ”finish”	  som	  startar	  
dekryptering av informationen.  
Av informationen skapas sedan en XRY-fil som går att analysera i XRY. 
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Tabell 2 
Utvinning Förklaring av utvinning 
Utvinning 1 Logisk utvinning helt utan lösenord och kryptering 
Utvinning 2 Logisk utvinning med fyrasiffrigt lösenord 
Utvinning 3 Logisk utvinning med fyrsiffrigt lösenord där enheten startats om 
Utvinning 4 Logisk utvinning med tolv alfanumeriska tecken som lösenord 

Utvinning 5 Logisk utvinning med tolv alfanumeriska tecken som lösenord  
där enheten startats om 

 

Tabellförklaring: För att testa de olika säkerhetsfunktionerna utfördes 5 utvinningar 
med olika säkerhetsnivåer. För att testa ifall XRY kunde få ut informationen från tex 
RAM startades enheten om för utvinning 3 och 5 för att ta bort informationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 

 

4.5 Resultat 

Efter att ha utvunnit informationen ur telefonen och gjort det till en XRY-fil, så 
började analysen i XRY. Vad som gick att få fram från telefonen syns i tabell 2 och 3 
nedan. 

 
Tabell 3 
Funktion Information från XRY vid Utvinning 1, 2 och 4 
Wi-fi SSID, Broadcast channel, Bssid, Senast ansluten och säkerhetsprotokoll 

Kontakter Full information om samtliga kontakter. Namn, telefonnummer osv 
Samtalsloggar Information om ingående/utgående samtal, tid, varaktighet och info. 

Kamera Inga raderade bilder pga logisk utvinning. Komplett metadata på resterande 
bilder. Ingen geodata. 

Video Ingen raderad video pga logisk utvinning. Full metadata på resterande 
videor. 

Gmail Stöds ej av XRY utan jailbreak. 
SMS/MMS Totalt antal skickade/mottagna meddelande. Draft finns synlig. Tid, till/från 

och innehåll för sms. Imessage läggs i en separat lista. Raderat mms syns 
med mottagare, men utan bild. Alla andra MMS syns med bild. Alla 
meddelande går att sortera efter tid, nummer och skickat/mottaget.  

Kalender Antal events sparade. Sortera på start/slut, namn osv. Raderat event borta. 

Anteckningar Datumstämplar på alla anteckningar. Raderad anteckning borttagen. Lätt att 
sortera på datum och namn, 

Musik All musik återfinns med slumpade namn från iTunes. Skapad och senast 
används finns som tidsstämplar. 

Internethistorik Visar antal bokmärken och besökta sidor. Visar antal gånger en sida besökts, 
tidsstämplar, titel och address.  
Bokmärken sparas som titel+address. Raderad historik återfinns ej. Privat 
surfning syns ej, inte heller öppnad sida.  

Googlesökningar Alla googlesökningarna återfinns och är lätta att sortera på tid/sökord. 

Program Enbart namn. 
Google Maps Sparar position och tidsstämpel i historiken. Sparar ingen data från sökning 

eller vägbeskrivning. 
Apple Maps Sparar position och tidsstämpel i historiken. Sparar också all data från 

sökningar och alternativ. 
Siri Inga spår från sökningar eller kommandon med hjälp av Siri. 
Podcast Tidsstämplar för skapad och senast används återfanns. Bilder och kvitto 

från nedladdning sparas. 
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Tabellförklaring:  

När enheten är igång går information som inte raderats att extrahera. Det är endast mailen 
som inte går att hämta, då XRY inte har stöd för detta.  

 
Tabell 4 
Funktion Information från XRY vid Utvinning 3 och 5 
Wi-fi Ingen information 
Kontakter Ingen information 
Samtalsloggar Ingen information 
Kamera Alla bilder återfanns 
Video Alla videos återfanns 
Gmail Stöds ej av XRY utan jailbreak. 
SMS/MMS Ingen information 
Kalender Ingen information 
Anteckningar Ingen information 
Musik All musik återfinns med slumpade namn från iTunes. Skapad och senast 

används finns som tidsstämplar. 
Internethistorik Ingen information 
Googlesökningar Ingen information 
Program Enbart namn. 
Google Maps Ingen information 
Apple Maps Ingen information 
Siri Ingen information 
Podcast Tidsstämplar för skapad och senast används återfanns. Bilder och kvitto 

från nedladdning sparas. 

 
Tabellförklaring; 

Genom att stänga av mobilen och göra en utvinning går avsevärt mindre information att 
extrahera och analysera ur enheten. Det som går att få ut ligger under /var/private/ och 
består av musik och bilder.  
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5 Diskussion 

Målet med arbetet har varit att undersöka vilka säkerhetsfunktioner som 
implementerats i iOS och vad för information som går att utvinna. 

Apple har kommit långt när kommer till säkerheten sedan de släppte den första 
versionen av iOS. Genom att kryptera sina nycklar har de sett till att det inte går att 
få ut någon information från enheten när den varit avstängd.  
När enheten varit upplåst en gång gick det att göra en komplett logisk avbild från en 
startad enhet med 12 alfanumeriska tecken och få ut all relevant information.  
Enheten är skyddad om den är avstängd och lösenordet således inte laddats in i 
RAM-minnet. Utvinningen tog ungefär en minut att göra per försök och är därför 
realistisk att göra i fält om tiden är begränsad. En fysisk utvinning skulle ta längre 
tid och därför begränsa tiden för analys även om den möjligtvis skulle ge en bättre 
bild av aktiviteten.  

En metod som hade givit en bredare bild av utvinningen hade varit att låsa upp 
enheten med hjälp av jailbreak och på så sätt få ut mer information än som gavs nu. 
Detta har fungerat mycket bra för många andra experiment, men eftersom Apple har 
valt att lägga in en spärr i iOS 6.1.3 och senare, så är det omöjligt att nedgradera 
operativsystemet till 6.1.2 och på så sätt låsa upp enheten.  
Genom att säkra telefonen från jailbreak har Apple höjt säkerheten ett steg, men en 
ny jailbreak är sällan mer än en månad bort och således behöver enheten 
uppdateras regelbundet för att stänga säkerhetshålet för jailbreak. Detta är inte 
omöjligt för ett mindre företag, men kan vara svårt att verkställa i praktiken på 
företag med tusentals anställda tex.  
För privatanvändaren är det en lätt sak att hålla enheten uppdaterad till senaste 
versionen av iOS då en uppmaning om att uppdatera till senaste verisionen kommer 
automatiskt när den ansluts till iTunes. Med iOS 5 kom även möjligheten att 
uppdatera telefonen över WiFi och på så sätt slippa steget med iTunes.  
 
XRY lyckades inte göra en fysisk utvinning av iPhone 5 och kunde således inte få ut 
mer information än det som gick att få ut med en logisk utvinning. Detta betyder att 
den fysiska säkerheten är högre i iPhone 5 än i tidigare modeller. Genom att 
fokusera på att säkra både mjukvaran och hårdvaran har Apple säkrat upp sina 
enheter genom åren.  
 Det som skulle kunna ses som en svaghet är säkerhet vid aktiva system. 
Eftersom en telefon inte stängs av lika ofta som en dator kan den vara igång dygnet 
runt i flera veckor. Detta gör att en utvinning skulle vara möjlig vid de flesta 
situationerna och därför göra säkerhetsfunktionerna överflödiga.  
 

 

 



  

14 

 

6 Slutsats 

Det här arbetet har tittat på vilka säkerhetslösningar som finns i iOS och hur dessa 
fungerar. Genom att göra en utvinning i XRY testades hur mycket information som 
gick att få ut och vad som inte gick att få ut. 
 
Genom att genomföra kryptering med flera nycklar och skydda dessa i telefonen har 
Apple lyckats skapa ett system som gör intrång svårare att genomföra. XRY lyckades 
dock förhållandevis enkelt komma förbi säkerheten när enheten var startad och på 
så sätt eliminera hela syftet med krypteringen.  
Detta kan ses som ett stort säkerhetsproblem och någonting som måste lösas till 
nästa version av iOS. 
XRY klarade varken av att göra en fysisk utvinning eller en utvinning av en stängd 
enhet vilket betyder att enhetens säkerhetsfunktioner stämmer överens med vad 
som utlovas. Detta betyder också att utvecklingen gått framåt, eftersom det går att 
utvinna de tidigare modellerna och iOSen, och att företag som tittar på iPhones som 
företagstelefon gör klokt i att titta på senaste modellen. Här är det också viktigt att 
de håller enheterna uppdaterade som skydd för jailbreak. Med nya versioner av iOS 
kommer nya säkerhetsfunktioner och säkerhetshål som repareras. Genom att hålla 
enheten uppdaterad till senaste mjukvaran kommer program som XRY har svårt att 
komma åt informationen på enheterna.  
 
Efter att ha undersökt säkerheten i iOS och iPhones är slutsatsen att säkerheten är 
god nog för att användas i företag. Genom att kryptera diskarna och låta användarna 
tillämpa fjärråterställning går det som användare att vara relativt säker vid 
användning av sin telefon. En säkerhetsfunktion som hjälper till är att 
informationen raderas efter 10 felaktiga försök på att knäcka det.  
En önskan hade varit att ta bort lösenordet, så att XRY inte hittar det och kan 
komma åt filerna när systemet är startat 
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Bilagor  

Bilaga 1  

Ordförklaring 

Root – Med root menas en profil som har högsta rättigheterna i ett system och kan 
ändra vad den vill. 
 
Partition – Del av hårddisk . 
 
Rootpartition – Del av hårddisk där operativsystemet ligger och som användaren inte 
kan ändra.  
 
Property lists – Här sparas användardata och inställningar. 
 
Jailbreak – Att låsa upp rootpartitionen och bli Rootanvändare. På detta sättet går det 
att ändra egenskaperna på operativsystemet. 
 
Brute force-attack – Att försöka knäcka ett lösenord genom att testa alla möjliga 
kombinationer. 
 
Wizard – Ett grafiskt hjälpmedel för att guida en användare genom en process, tex en 
installation. 
 
SQLlite – Ett system för att hantera databaser och sortera information. 
 
Hashfiler – Filer som sparats med hjälp av sitt unika värde och inte i klartext. 
 
Flygplansläge – Mobilen stänger av all kommunikationsvägar såsom wifi, 3g och 
möjiligheten för samtal.   
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