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Abstract
I dagens samhälle är trenden att fler och fler människor införskaffar smartphones
för att när som helst kunna vara uppkopplade mot internet. Detta gör att
informationen en smartphone hanterar och sparar är viktigare och mer intressant
för båda sidorna av lagen. Med denna ökning av smartphones har användandet av
applikationer till sociala medier så som facebook ökat.
I denna rapport utreds det vad en facebookapplikation lagrar för typ av information
efter den har använts och hur pass noga det går att kartlägga vart applikationen har
används. För att kunna göra detta krävs först en utredning på vilka sätt de går att
hämta ut information ifrån en smartphone. I denna rapport har det alltså utretts
huruvida de går att utvinna samma information med hjälp av flera metoder och om
de går att uppnå samma resultat med hjälp av en utvinning med de olika metoderna.
Vid analys av den utvunna datan visar det sig att applikationen lagrade den
intressanta datan i databasfiler. Allt från meddelanden och statusuppdateringar till
platsdata sparades i dessa databasfiler, vilket gjorde att enheten gick att kartlägga.
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1 Introduktion
Idag har världen förändras drastiskt genom att kommunikationen mellan människor
inte längre behöver ske över ett samtal via telefoner. Numera kommunicerar
människan allt mer via sociala medier och använder dessa för att hålla kontakten
med sina vänner och bekanta. Nyhetsflöden där användaren uppdaterar sin ”status”
eller ”twittrar” gör att denne kan nå ut till väldigt många personer med enbart ett
knapptryck. Av Sveriges befolkning använder sig idag 51,87% av Facebook [1]. Den
stora mängden användare leder till att företag söker sig till sociala medier för att nå
ut till sina kunder och göra reklam för sitt företag. Den stora populariteten av sociala
medier har även gjort att statliga myndigheter som till exempel polisen idag
använder sig av Facebook för att nå ut med information till allmänheten samt få in
tips. Enligt polisens hemsida [2] är brott som bedrägeri, olaga hot och illegal handel
vanligt förekommande på internet. Det har också skett en ökning av anmälda ITrelaterande brott [3], dessa kan även ha något samband med sociala medier. Sociala
medier kan ha kopplingar till brott i allmänhet och används ofta i samband med
smartphones. Därför är kunskapen om hur data extraheras, vad som finns i datan
samt vad datan kan användas till relevant för brottsutredningar i dagens samhälle.

1.1 Problemformulering
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det går att binda en enhet som
använt någon form av sociala medier till en specifik händelse samt om det går att
kartlägga verksamheten som denna enhet har använts till i tiden innan den
beslagtogs. Detta för att utredare inom IT-branschen, främst inom polisiära ärenden,
ska veta hur data kan utvinnas ur sociala medier samt få en bredare förståelse för
hur sociala medier lagrar data i smartphones.


På vilka sätt går det att utvinna data ur de olika enheterna?



Vilken information går det att få ut av den data sociala medier lämnar
efter sig i dessa enheter?
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Hur går det att kartlägga en enhet med den utvunna datan?

1.2 Metod
Metoddelen har att delats upp i tre avsnitt. I varje avsnitt kommer en fråga att
behandlas och tydliggöras, detta för att läsaren ska förstå syftet med metodvalet.

1.2.1 På vilka sätt går det att utvinna data ur de olika enheterna?
En kvalitativ metod kommer att användas för att lösa detta problem, information
inhämtas från litteratur och annan tidigare forskning. Den typ av information som
besvarar frågeställningen kommer att redovisas samt analyseras. För att kvaliteten
ska uppnå bästa resultat kommer vi att välja vetenskapliga artiklar vilka följer ett
tillvägagångssätt som är upprepbara och forensisk accepterade. Det som kommer
att prövas är om det går att uppnå samma resultat vid en utvinning med ett känt
avgiftsbelagt program som XRY[4] jämfört med andra avgiftsfria metoder listade
nedan.


Utvinning ur iTunesbackup med hjälp av iPhone Backup Browser[5]



Utvinning Andriod Backup med nAndriod Backup [6][7][8]



Utvinning iPhone ; SSH via Jailbreak IOS [9]

Det som i huvudsak kommer att göras är en jämförelse mellan metoderna och i
resultatet presenteras en tabell med en översikt av resultatet.
1.2.2 Vilken information går det att få ut av den data sociala medier lämnar efter
sig i dessa enheter?
Detta problem kommer att lösas med hjälp av både en kvalitativ metod, där tidigare
forskning inom området behandlas, och en kvantitativ metod. Under en forensisk
konferens i Australien presenterades en rapport [10] som beskriver vilka typer av
data som bör hittas vid en utvinning av en mobiltelefon och vad för information en
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smartphone hanterar. Med hjälp av denna information och med hjälp av rapporten
[11] ska denna metod bevisa vilken typ av information sociala medier lämnar efter
sig. Med en hashningsmetod [12] kommer filer som redan är kända kunna uteslutas
och de intressanta filerna förtydligas. Nackdelen med denna metod är att tidigare
forskning inte alltid berör de senaste uppdateringarna av operativsystemen, vilket
gör att replikering av experimenten blir svårt. På grund av detta använder vi oss av
en experimentell metod för att svara på frågeställningen och göra den
upprepningsbar med just de versionerna av operativsystem som används i detta
arbete.
1.2.3 Hur går det att kartlägga en enhet med den utvunna datan?
Till största del kommer en experimentell metod användas, tidigare forskning inom
ämnet kommer också vara en viktig del för att försöka koppla samman tidigare
forskning med vårt specifika fall. Den experimentella delen kommer undersökas
genom att generera data med enheterna och sedan göra en datautvinning ur dessa.
För att lättare kunna kartlägga geodata som utvinns ur applikationerna ska
rapporten [13] vägleda i dess funktion.
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2 Bakgrund
För att kunna utvinna den datan användaren vill åt måste denne först förstå hur en
applikation för en smartphone är uppbyggd. Enligt litteraturen, Android Application
Development av Reto Mier [14], är en Androidapplikation uppbyggd enligt figur 1
nedan.

Figur 1 Översikt av en Androidapplikations uppbyggnad.

Enligt rapporten Facebook Forensic Finalized [11] har det tidigare upptäckts att det
finns intressant data i Librariesdelen där applikationerna förvarar sina databasfiler,
det vill säga där enhetens användande dokumenteras. Med denna information går
det att utesluta data och fokusera på utvinning av Librariesdatan.
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Enligt litteraturen, iPhone Programming [15], finns det både likheter och olikheter
med Apples uppbyggnad av program. Den största skillnaden är
programmeringsspråket som används, men i själva uppbyggnaden av
applikationernas struktur är de väldigt lika. Se figur 2 nedan.

Figur 2 Översikt av Apples applikations uppbyggnad.

Fysisk och logisk utvinning
I forensiska sammanhang talas det ofta om en fysisk kopia eller en logisk utvinning.
En fysisk kopia är en bit för bit kopia av målenheten, detta gör att användaren kan
hitta raderad data och göra en mycket grundlig undersökning av systemet. Vid en
logisk utvinning ges alla filer ut så som systemet ser ut precis vid utvinning, dock
ingen oallokerad data, vilket innebär att den enda information som ges är systemets
filstruktur precis vid utvinningstillfället. I denna del kommer utvinningar göras på
båda sätten och testa vilka för- och nackdelar som finns, eller om det ens går att
utföra på båda sätten med dessa typer av utvinningar som utförs.

5

3 Genomförande
Genomförandedelen är till för att experimenten som utförs i detta arbete skall
kunna replikeras och vara en guide för personer som vill utföra experimenten själv.
Den innehåller en överblickande förklaring med anvisningar till bilaga 1 för ett mer
exakt flödesschema.

3.1 Material
Mobiltelefonspecifikationer
Htc Desire Modell A8181

IPhone 3gs Modell A1303 (MC637B/A)

OS Andriod 2.2.2

OS IOS 6.1.3 (10B329)

Kernel-version 2.6.32.15-gfa401c

Modemfirmware 05.16.08

Webbläsarkit 3.1
Rootning: Revolutionary.io

Rootning: Semi Tethered Jailbreak Redsn0w

XRY-kit


XRY mjukvara



XRY-dongel



USB-programnyckel



USB-kontakter för anslutning av mobilenheter

3.2 Strategi
Strategi för utvinning
Android
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Vid utvinningen av datan ur en Androidenhet kommer programmet XRY[4]
användas. Företaget som utvecklat programmet är en stor mjukvar- och
hårdvaruutvecklare för forensisk analys av mobila enheter. En viktig del av
utvinningen av en Androidenhet, enligt källan Android Forensics skriven av Andrew
Hoog[7] och rapporten [16], är den inbyggda funktionen att göra en egen backup-fil
i Android OS. Detta sättet att utvinna data kommer användas i rapporten för att
undersöka om det är möjligt att uppnå samma resultat med denna metod.
iPhone
En strategi för iPhone är att använda sig av iTunes backupsystem av telefonen och
undersöka backupfilen[11]. Dessutom kommer en vanlig utvinning utföras med
hjälp av XRY för att analysera enheten och jämföra om det går att få ut samma data
utan tillgång till iTunes backupen. Det kommer även utföras en utvinning med hjälp
av SSH för att få en bit för bit kopia av enheten.
Strategi för analys av applikation
För att kunna knyta en enhet till en specifik händelse i sociala medier bör det
undersökas hur applikationen arbetar och lagrar data med hjälp av nedanstående
frågor.


Vilka filer förändras vid en inloggning?



Var sparas data när en användare ansluter till applikationen?

För att kunna bestämma detta måste det göras en utvinning av enhetens innehåll
innan applikationen använts och sedan göra en ytterligare utvinning efter att en
användare använt sig av applikationen, detta på grund av att lätt kunna identifiera
vilka filer som har förändrats mellan de olika utvinningarna. Därför är det första
steget att använda sig av hashningsfunktion [12], där ett hashset skapas för de båda
utvinningarna och varje fil får en unik md5-summa [6]. När detta har gjorts går det
att använda detta hashset för att jämföra den första utvinningen mot den andra. På
detta sätt går det att se vilka filer som har ändrats, eftersom att det går att filtrera
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bort de filer som har samma md5summa och urskilja de som har förändrats och
lagts till.
Denna strategi gör att det går att urskilja vilka filer som förändras vid en inloggning
samt få en mindre mängd filer att undersöka.
Säkrande av resultat
Metoden vilken tidigare används i arbetet Utvinning av positionsdata [17] krävs för
att säkra resultatet av utvinningen. Denna metod medför att ett test utförs flera
gånger vid olika tidpunkter för att försäkra sig om att utgången blir den samma.
Detta gör att det går att fastställa att metoden av utvinning fungerar för dessa
enheter.
Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss genom att endast göra dessa tester med en iPhone 3gs
och en Android HTC Desire. Utvinningsdelen kommer att använda iPhone och en
HTC Desire, dock kommer frågeställning två och tre endast behandla experiment
utfört via en HTC Desire Android enhet. Detta kan medföra att de resultat denna
rapport kommer att redovisa möjligtvis inte stämmer överens med nya enheter och
de nyaste uppdateringarna av de båda Operativsystemen.
Utförande av rootning av telefon
Den inre delen av smartphones är idag skyddad från användaren med hjälp av olika
lås, vilka tillverkaren använder sig av för att skydda integriteten hos enheten och för
att hålla garantin levande. Bryts detta skydd, gäller inte garantin och användaren får
ingenting tillbaka om enheten slutar att fungera. För att kunna göra en ren avbild
måste enheten oftast låsas upp för att det skall gå att komma åt den inre
filstrukturen och kunna läsa ut bit för bit från filsystemet. De sorter av upplåsningar
som kan göras kallas oftast ”jailbreak" eller ”rooting”, detta beroende på vilket
operativsystem enheten har. För att kunna göra hashanalys av de båda enheterna
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krävs att just detta görs med dem, därmed går att komma åt filerna och hämta ut
dem ur enheterna, för att sedan kunna utföra en hashning och filtrering.

3.3 På vilka sätt går det att utvinna data ur de olika enheterna?
Utvinning med XRY
Vid en mobilutvinning med hjälp av XRY behöver användaren först veta vilken
modell som utvinningen ska ske mot för att utvinningen ska fungera korrekt. Vid en
utvinning av en enhet kommer XRY göra en mjukvarurootning av mobilen för att få
tillgång till alla filer vid utvinningen. En mjuk rooting innebär att XRY ändrar om i
telefonens operativsystem för att kunna bli administratör över systemet under tiden
utvinningen görs. När utvinningen är färdig komma detta läge försvinna igen och
mobiltelefonen fungerar som vanligt. Det går även göra en permanent rooting som
beskrivs i avsnitt 3.2.
Utvinning HTC Desire med XRY
Innan en utvinning med hjälp XRY ska ske är det först dags att koppla in systemet
korrekt till utvinningsdatorn. Koppla sedan in enheten till XRY hårdvaran som är
kopplad till datorn. Efter detta är det dags att starta mjukvaran och starta ett nytt
projekt. Nu kan användaren välja om XRY automatiskt ska identifiera enheten eller
om detta ska göras manuellt. Vet användaren innan vilken modell den arbetar med
är de att föredra att välja enhet manuellt för att försäkra sig om att korrekt enhet
väljs. När detta steg är gjort är dags för utvinning. Det finns flera olika typer av
utvinningar som går att göra, de två vanligaste är logisk och fysisk utvinning. Det
som användaren bör tänka på här är vad som egentligen skall utvinnas. En logisk
utvinning ger tillgång till de filer som finns tillgängliga i användarläget av telefonen
så som minneskort, SMS, MMS samt flera typer av användardata som sparas lokalt.
Nackdelen med denna typ av utvinning är att användaren inte kan gå på djupet i
telefonen och undersöka hela strukturen, därför bör denne välja en fysisk då detta
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ger tillgång till hela mobilens struktur bit för bit och även den data som utvinns med
en logisk utvinning. Nackdelen med denna typ av utvinning är att den vanligtvis tar
lite längre tid, men värdet av utvinningen höjs. Efter dessa steg är det bara att starta
utvinningen. Tillvägagångssättet skiljer sig lite beroende på vilken modell som ska
utvinnas, men om modellen stöds av XRY så kommer alla steg att stå presenterade
och är bara att följa för att användaren ska lyckas med utvinningen. När alla steg
här är avklarade är det bara att starta analysen av den utvunna informationen.
Fysisk utvinning av iPhone med XRY
För att göra en fysisk utvinning av en iPhone med XRY behövs det tidigare nämnda
materialet för XRY. Enheten ska vara korrekt inkopplad i dongeln och efter detta är
det bara för användaren att starta XRY mjukvaran. Välj nytt projekt och lokalisera
rätt enhet. Välj fysisk utvinning och följ anvisningarna som kommer upp. För att
kunna göra den fysiska utvinningen krävs det att enheten sätts i DFU-läge, detta blir
kort förklarat i programmet precis när det skall göras och finns i en mer utförlig
beskrivning i bilaga 1.1. Efter detta kommer enheten jobba lite själv och
programmet meddelar när utvinningen är klar för analys.
Utvinning ur iTunesbackup med hjälp av iPhone Backup Browser
För att göra en utvinning ur en backupfil av iPhone krävs det först att användaren
har iTunes installerat och att enheten kan anslutas med kabel till datorn. När
enheten kopplas in i datorn startas iTunes automatiskt och säkerhetskopieringen
startar av sig själv med originalinställningarna. Lokalisera backupfilen i ditt system
och öppna sedan den med hjälp av mjukvaran iPhone backup browser som ger
användaren en synlig presentation av backupfilens innehåll. När utvinningen är
färdig går det att börja analysera informationen med hjälp av mjukvaror som SQLite
Viewer för att kunna analysera databasfiler.
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Utvinning Android Backup med nAndroid
Denna typ av backup för ett Androidsystem går att utföra på en enhet som icke är
rootad enligt Android Forensic rapporten [7], men i detta arbete har de utförts med
en rootad enhet. I denna del beskrivs hur rooten har utförts och hur backupen går
till. Det börjas med att koppla in mobiltelefonen i datorn och försäkra att enheten är
inställd på att tillåta USB felsökningar och att den tillåter detta från en okänd källa.
Det finns flera olika typer av rootningar men den som används är en rootning som
heter Revolutionary. Efter att enheten är inkopplad är det bara att ladda hem
mjukvaran Revolutionary. Detta är ett väldigt användarvänligt program, det enda
användaren behöver göra är att starta programmet och starta processen så sköter
mjukvaran resten.
Det som detta program gör är egentligen ingen full rootning, utan det ändrar endast
enhetens bootsektor. Det som sker är att programvaran byter ut original Android
Recovery Mode mot ett designat av Revolutionary. Flera olika inställningar läggs till
för att användaren ska kunna arbeta fritt, men anledningen till att denna rootning
har använts är att den lägger till nAndroids backup funktion. Detta gör att man kan
skapa hela avbilder av telefonen när man vill som sparas direkt på SD-kortet på
telefonen. Denna funktion är från början till för att användaren lätt ska kunna göra
en backup på systemet innan det sker någon förändring. Men ur forensisk synpunkt
är denna funktion en bra möjlighet för att kunna göra en avbild av hela telefonens
lagringsutrymme utan att förändra telefonens innehåll. För att kunna göra denna
typ av avbild startar användaren om telefonen i recoveryläge. Hur recoveryläget
aktiveras är olika beroende på vilken modell som används. På en HTC görs det som
standard genom att hålla ner startknappen och volym-ner knappen samtidigt. När
enheten väl har kommit in i recovery-läget finns det en funktion som heter backup.
För att skapa en avbild startar användaren backup funktionen, en avbild av hela
systemet görs och sparas på SD-kortet. Avbilden består av fem backupfiler på SDkortet; boot, data, cache, system och recovery. Dessa är de fem partitionerna som
systemet består av och är färdiga för granskning.
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Utvinning iPhone; SSH via Jailbreak IOS
Till denna utvinning behöver användaren två program, BackTrack och redsn0w. För
att komma åt filsystemet genom SSH krävs det först att enheten jailbreakas. Detta
görs med hjälp av redsn0w, men det finns även andra program till detta. Redsn0w
används i detta arbete för att det är det enda som för tillfället är kompatibelt med
versionen av operativsystemet som finns på enheten. När enheten är jailbreakad ska
det finnas ett program på enheten som heter Cydia. Detta innehåller en SSHfunktion som öppnar enhetens portar för SSH-anslutning. När enheten är öppen för
SSH skall den kopplas in till samma nätverk som utvinningsdatorn med BackTrack
installerat. Med hjälp av kommandot; root@iphone-ip (till exempel 192.168.1.2) dd
if=/dev/rdisk0 bs=1M | dd of=iphone-image.img bildas en fysisk kopia av enheten och
sparas direkt på skrivbordet i BackTrack.

3.4 Vilken information går det att få ut av de data sociala medier
lämnar efter sig i dessa enheter?
Strategi och genomförande hashning HTC
För Androidenheten finns det flera sätt att göra detta. I rapporten används en metod
där användaren med hjälp av unyaff extractor[8] extraherar all data från avbilderna
till en dator och efter detta skapar ett hashset för varje arkiv. När användaren
skapar backupavbilder med hjälp av nAndroid så skapas automatiskt en hashsumma
för varje avbild i en textfil (se bilaga 2). Strategin för att få reda på vilka filer som
förändras och läggs till vid användning av en applikation som hanterar sociala
medier, är att i första steget skapa en avbild när enheten är i sitt ursprungsläge,
ominstallerade i fabriksinställning och inga inloggningar har gjorts. Efteråt skapas
en avbild när enhetens Facebook applikation har använts av en användare och på
detta sätt upptäcka vilka filer som förändras.
När avbilderna är skapade behövs det ett sätt för att kunna göra datan läsbar för en
dator med ett Windows operativsystem. Eftersom Android använder sig av ett
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filsystem som heter yaffs2 [8] (yet another flash file system), som skiljer sig ifrån
Windows eget filsystem NTFS, behövs därför en mjukvara som kan avkoda datan
och göra den läsbar för Windows. Detta görs enklast genom att använda det
kommandotolksbaserade programmet unyaffs extractor. Programmet kör
användaren i Windows kommandotolk och pekar till den avbilden som ska
extraheras. Ett exempel på hur koden kan se ut är; C:\avbilder\data\unyaffs.exe
(avbild) data.img. Med kommandot kommer programmet att skriva ut hela
avbildens innehåll i datamappen, likadant som filstrukturen hade sett ut i Android
operativsystemet, som enheten använder sig av. När en backup skapas av enheten
skapas fem stycken avbilder. Alltså består enheten av fem stycken partitioner; boot,
cache, data, system och recovery. Eftersom backupen även skapar md5summa för
att verifiera avbilderna (se bilaga nedan) går detta att utnyttja när användaren ser
på de andra backuppartitionerna. Med hjälp av dessa data går det att snabbt avgöra
vilka partitioner som har förändrats mellan de båda backuptillfällena.
När md5summorna jämförs mot varandra går det att se att något har förändrats på
partitionerna system, data och cache. Dessa är de avbilder som förändras varje gång,
vilket har säkerställts genom att utföra sex olika avbilder vid olika tillfällen och
resultatet visar att det är endast dessa avbilder som förändrats (se bilaga 2.1). Detta
betyder att det är de avbilderna användaren måste undersöka. För att bevisa vilka
filer som förändras extraheras arkiven i varsin folder med arkivnamn och datum för
att förenkla jämförelsen. Användaren skapar sedan ett hashset för varje arkiv. För
att upptäcka vilka filer som har lagts till och vilka som har förändrats väljer denne
att jämföra de hashset som skapats för den avbild som ska representera efter
användning mot den som ska representera innan användning. På detta sätt kommer
md5sum mjukvaran meddela vilka filer som saknas och vilka filer som har
förändrats. Detta gör det lätt att se skillnaden mellan före och efter användning och
att enkelt identifiera vilka filer som skapas och förändras.
När det är bevisat vilka filer som förändras och vilka som skapas vid användning av
en applikation för sociala medier underlättas nästa steg i processen, det vill säga
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analysen av de utpekade filerna, eftersom det går att peka ut exakt vilka filer som
förändras och vilka som skapas. Användaren får ett specifikt antal filer som ska
undersökas för att kunna koppla samman enheten till någon form av användning av
sociala medier. När nu en lista har sammanställts (se bilaga 2.1) går det att
säkerställa vilken typ av data som förändrar sig eller vilka filer som byter innehåll.
För att undersöka dessa filer närmare görs en utvinning återigen med hjälp av XRY. I
programmet kan nu användaren söka efter de förändrade filerna och analysera dess
innehåll på djupet. För att jämföra resultatet med en annan metod utförs en
utvinningsprocess med hjälp av nAndroid backup och sedan undersöks samma filer.
Efter granskning av de förändrade filerna syns det att större delen av filerna som
förändrats är databasfiler. XRY löser detta med ett inbyggt program som hanterar
databasfilerna (XRY SQL Viewer). För att lösa detta med nAndroid-metoden används
en Public domain mjukvaran SQLite Browser [24], som presenterar datan precis på
samma sätt som den görs i XRY.
(Se bilaga 2 för en beskrivning av varje utpekad fil)

3.5 Hur går det att kartlägga enheten med den utvunna datan?
När frågeställning två är besvarad går det att börja utvärdera datan och se om det
går att kartlägga en enhets användning. När det nu går att identifiera hur
applikationen ändrar data och var den sparas går det att försöka tillämpa denna
vetskap i ett experiment. För att göra detta används en metod med upprepade
experiment för att bevisa att det är upprepningsbart och även är tillämpbart i ett
verkligt scenario.
Det som utförs är att användaren färdas en specifik rutt vid flera tillfällen och
använder sig av applikationen vid förbestämda platser. Det finns även en möjlighet i
detta experiment att se skillnaden mellan geopositionernas precision med en Wi-Fi
uppkoppling, mot smartphonens inbyggda mobila bredband. Därför har den första
förbestämda punkten samt slutdestinationen Wi-Fi uppkoppling samt punkterna
emellan har endast haft tillgång till mobilt bredband (karta med rutt ses i resultat
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och figur 4). De förbestämda positionerna i Halmstad är Kungsgatan 22
(56.673466,12.863359), Snöstorpsvägen 8 (56.672558,12.867866),
Repslagaregatan 2 (56.671709,12.868381), Laholmsvägen 37
(56.669634,12.870741), Nyhemgatan 26(56.667017,12.877092) och slutligen
Högskolan i Halmstad (56.665248,12.878122). Dessa GPS-data är inhämtade från
Google Maps. Positionerna där Wi-Fi har använts är Kungsgatan 22 och Halmstad
högskola, punkterna där emellan har använt sig av mobilt bredband för att sköta
kommunikationen med applikationen. Denna rutt har utförts tre gånger och efter
varje rutt har en avbild gjorts och när rutten har avslutats har även applikationens
cachedata rensats för att ny data inte ska bli svår att identifiera. För att kunna skapa
alla avbilderna efter att varje rutt är avslutad har "nAndroid" backup använts som
beskrivs i tidigare avsnitt. För att kunna genomföra detta experiment finns det flera
sätt att gå tillväga på. Antingen görs en sökning efter GPS-datan för att få en
matchning eller så undersöks de filerna som förändrats vid användning, som pekas
ut i bilaga 2. För att undersöka dessa filer används mjukvaran XRY och dess
inbyggda funktion att läsa databaser med hjälp av XRY Sql lite viewer. Vid analysen
av filerna ska nu informationen som identifierats jämföras mot den information som
har genererats vid rutten. Detta för att se om det går att återskapa rutten vid en
utvinning.
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4 Resultat
4.1 På vilka sätt går det att utvinna data ur de olika enheterna?
Det finns två sätt att utvinna data ur en enhet. Antingen väljs en logisk eller en fysisk
utvinning beroende på vilken typ av information som ska utvinnas. Idag finns det
flera stora företag som har utvecklat program för att kunna genomföra dessa typer
av utvinningar. Under den experimentella delen i rapporten har en undersökning
gjorts mellan avgiftsfri och avgiftsbelagd mjukvara för att kunna göra en jämförelse
mellan de olika metodernas för och nackdelar.

Figur 3 Jämförelese av resultaten mellan de olika metoderna.

I figur 3 ovan visas resultatet av detta experiment, att notera är att XRY är en
mjukvara med en avgift som har jämförts mot annan mjukvara utan avgift.
Experimentet visar att det går att utvinna data på flera sätt och utan avgiftsbelagd
mjukvara, men att detta tillvägagångssätt inte är lika användarvänligt som om
avgiftsbelagd mjukvara hade används.

4.2 Vilken information går det att få ut av de data sociala medier
lämnar efter sig i smartphones?
Vid denna undersökning utfördes hashset av flera avbilder upp till sex gånger för att
kunna säkra vilka filer och data det var som förändrades vid användning av en
Facebook applikation i en mobilenhet. När en mobilenhet loggar in på en applikation
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som sköter kommunikation för Facebook börjar den med att synka
användarinformation mot en allmän server som håller all data. Den skapar
databasfiler för applikationen som innehåller viktig information om användaren,
vilket behövs för att applikationen ska hantera lika mycket data som en
webbläsarbaserad version av sidan. Skillnaden mot en webbversion av sidan är att
applikationen sparar viktiga data i egen databas filer som behövs för att
applikationen ska fungera så snabbt som möjligt. I dessa databaser sparas all
information om användarens vänner, grupper denne gillar och evenemang denne
ska delta i och även alla typer av konversationer som användaren har deltagit i.
Detta gör att det går att utvinna alla konversationer som användaren har haft med
andra användare eftersom detta sparas i en databas, threads.db. Denna databas
innehåller även tidsstämplar för när meddelanden har skickats och om användaren
använt GPS-data när den skickat meddelanden. Det gick även att finna alla slags
uppdateringar som vänner har gjort i grupper eller på sin egensida under den tiden
som användaren varit inloggad i applikationen. (För att se en fullständig förklaring
av varje fil som läggs till se bilaga 3)

4.3 Hur går det att kartlägga en enhet med den utvunna datan?
Efter en ingående analys av vilka filer som skulle komma att vara intressanta vid
kartläggning av enheten fann vi att filen threads_db2, lokaliserad i
data/com.facebook.katana/databases i Android-enheten, innehöll just de
intressanta data som eftersöktes. I filen hittades samtliga meddelanden som
skickats av det registrerade Facebookkontot samt tillhörande koordinater,
tidsstämplar och tråd-id för konversationen. Med hjälp av detta lokaliserades de
meddelanden som skickades under den förutbestämda rutten. Dessa sorterades ut
från de övriga med hjälp av thread-ID. Därefter uteslöts de som inte var från rätt
tidpunkt genom att översätta unixtidsstämplarna i databasen till mänskligt läsbar
tid och rätt tidszon. Genom att ta koordinaterna tillhörande meddelandet och
kontrollera positionen med hjälp av Google Maps, går det att få fram en bra
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överblick på var enheten har befunnit sig. I figur 4 visas vilken väg den förbestämda
rutten (blå) har färdats, varifrån meddelandena skickades (svart) samt var de
återfanns i koordinater på enheten (röd). I bilaga finns koordinater och
tidsstämplar för den data som har använts.

Figur 4 Blått streck är rutt, svarta punkter markerar skickade meddelanden och röda punkter
uthämtade koordinater.
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5 Diskussion
5.1 På vilka sätt går det att utvinna data ur de olika enheterna?
Efter att alla utvinningar har utförts går det snabbt se både fördelar och nackdelar
med de beprövade metoderna. Det gick att utföra utvinningar med många olika
metoder, Andrew Hoogs metod för Android, vilken genom att skapa backuper av
systemet, var ett bra sätt för att snabbt kunna göra en fysisk avbild av enheten.
Problemet som dök upp var att återskapa denna partition i en Windowsmiljö. För att
lösa detta användes avkodningsmjukvaran unyaffs. Men med denna metod
skapades istället en logisk kopia av partitionen och gjorde att carvingmöjligheter
försvann. Detta var ett problem som kvarstod när samma metodik användes för
iPhone med hjälp av SSH skapa en fysisk avbild. Nu behövdes återigen ett sätt att
presentera data i en Windowsmiljö. Detta gick att göra med en avkodningsmjukvara
för iPhone som heter Iphonebrowser, men samma problem skapades ännu en gång.
En fysisk kopia blev en logisk eftersom att programmet endast avkodar befintliga
filer. Detta gör att samma resultat fås med iTunesbackuputvinning på grund av att
en logisk kopia av filsystemet skapas. Detta är en övergripande nackdel för de
avgiftsfria metoderna. Det går att utvinna datan men för att kunna göra en riktigt
djup analys av utvinningsmaterialet krävs det ett program som kan detektera ett
filsystem på en avbild. Detta för att det ska gå att göra en analys av det oallokerade
utrymmet där intressant data kan finnas som användaren annars går miste om. Vid
en utvinning med hjälp av XRY var upplägget väldigt användarvänligt, tillräckligt för
en ovan användare ska lyckas med en utvinning. Vid en fysisk utvinning med hjälp
av XRY gjordes en carvingsökning automatiskt vid utvinningen. XRY identifierade de
olika data som fanns vid utvinningen och presenterade dessa för användaren.
Nackdelen med detta program var avsaknaden av en hashningsfunktion samt
möjligheten att kunna göra djupa sökningar efter data som fanns i filer. Om en
sökning efter en specifik ordföljd i filerna önskas göras till exempel en e-mailadress
eller ett specifikt namn. Om huvuduppgiften är att göra utvinningar ur smartphones
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är de viktigt att inte enbart fokusera på en väg att utvinna information utan även att
använda sig av flera metoder för att skapa en bättre helhet. Detta genom att göra
utvinningar med XRY och därmed få en bra överblick av systemet men samtidigt
utvinna med hjälp av Andrew Hoogs teknik för att analysera data på ett annorlunda
sätt.

5.2 Vilken information går det att få ut av den data sociala medier
lämnar efter sig i smartphones?
Efter analysen av det utvunna materialet gick det att få en klar bild av hur en
smartphone arbetar. Det mesta som en användare använder sina applikationer till
sparas i någon form i enheten. En del av informationen som hittades vid utvinning
var dock ibland välgömd, exempelvis vänners uppdateringar i grupper. Efter en
djupare analys av de filer som det hade upptäckts en förändring i, hittades även
denna information. Informationen var dock intryckt i htmlkod i en databasfil. Denna
upptäckt visade hur viktigt det var att först ta reda på i vilka filer som en förändring
hade skett vid en inloggning. Utan denna vetskap hade det varit mycket svårare att
hitta denna typ av information. Detta gjorde att resultatet av vår frågeställning blev
positivt. Det gick att identifiera de filer som förändras och vilken typ information
enheten lämnar efter sig. Metoden att göra ett hashset av enheten förenklade
arbetet enormt och gjorde att vi väldigt enkelt kunde identifiera vitala filer, vilket är
något vi rekommenderar vid en liknande analys. När den metod utfördes testades
endast vilken typ av data som sociala medier lämnar efter sig när en användare
använder applikationen. En fråga som går att ställa är om samma typ av data lämnas
kvar när en användare loggar ut ifrån och rensar applikations cachedata. Detta är en
fråga som hade kunnat lösas med hjälp av en utvinning med XRY för att se om
applikationen lämnade några spår i de oallokerade utrymmet i enheten. Men
eftersom denna frågeställning först och främst hanterade vilken typ av information
vi kan få ut från sociala medier. Är detta en fråga som inte har tagits upp. Detta är en
dock en väldigt relevant fråga vid vidare forskning inom ämnet.
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5.3 Hur går det att kartlägga en enhet med den utvunna datan?
Kartläggningen av enheten är den mest intressanta delen i denna rapport. Innan
detta arbete fanns det ingen tanke om att det skulle vara så enkelt som det var att få
ut tillräcklig med information för att göra en sådan kartläggning. Efter de
föregående experimenten och med hjälp av XRY fick vi fram en relativt bra bild på
var enheten befunnit sig och kunde kartlägga dess position inom området av något
kvarter. Nackdelen med detta sätt att kartlägga enheten är att användaren kan välja
att applikationen inte ska spara gpsdata, så att denna data inte sparas vid
användning av applikationen. Att social media lämnar dessa geopositioner efter sig
är användbart i ett utredningssyfte, men kan också vara negativt om en etisk aspekt
tas in. Om fel person får tag i en enhet och gör en liknande utvinning, kan personen
få ut tillräckligt med information för att ta reda på var personen bor. Under
experimentet upptäckte vi även att använda Wi-Fi-nätverk låg sparade i enheten
med lösenordet i klartext. Om fel personen vet om att detta går att utvinna samt är
beredd att utnyttja det för egen vinning, är brottet snart ett faktum. Möjligheter som
sniffning, stalkning och identitetsstöld ligger inte långt bort med hjälp av denna
enhet. I utredningssyfte kan man dock se fördelarna med möjligheten att kunna
kartlägga en enhet. Utredning av försvunnen person, ett alibi eller annan bevisning
kan underlättas om kunskap finns om hur dessa data kan utvinnas och användas på
rätt sätt.
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6 Slutsats
Att utvinna data ur en smartphone går att göra på flera olika sätt. De resultat som
har presenterats i undersökningen i denna rapport visar att det går att utvinna
viktig data ur en smartphone på flera tillvägagångssätt. Det går att använda
mjukvara som är specialiserad för ändamålet, men det går även att utvinna
intressant information med flera andra metoder och nå samma resultat om
användaren vet vad den letar efter. För att sammanfatta resultatet är utvinning med
hjälp av XRY en bra metod när användaren vill se en övergripande bild av enheten.
XRY presenterar den utvunna datan i kategorier och har inbyggda funktioner för att
öppna till exempel en databasfil, vilket gör att användaren lätt kan granska
innehållet i enheten samt enkelt hitta rätt. De avgiftfria metoderna gör att det går att
få ut samma data som med XRY, en nackdel med dessa metoder är däremot att man
går miste om det oallokerade utrymmet på en enhet där det kan döljas bortagna filer
och meddelanden. En annan nackdel med dessa metoder är att det oftast krävs
flera program för att uppnå samma resultat och att användaren inte får någon direkt
presentation av innehållet samt måste ha mer vetskap om strukturen på
filuppbyggnaden i enheten för att användaren ska hitta det den letar efter.
Efter att en undersökning har gjorts med hjälp av en hashningsmetod för att utreda
vilka filer som skapats och vilka filer som förändrats vid användning av en Facebook
applikation, går det att konstatera att allt en användare läser eller skriver i
applikationen sparas i någon form av databas.


Inloggning



Statusuppdateringar



Incheckning



Evenemang
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Bilder



Meddelanden



Gpsdata (om användaren tillåtit detta)

Vissa av dessa händelser är gömda bland koder men efter att datan analyserats går
det att återfinna allt som användaren har använt applikationen till.
Efter de tidigare experimenten var det nu dags att tillämpa de resultaten som
beskrivs mot ett riktigt scenario där, en enhets användning av sociala medier skulle
kartläggas. Om koordinaterna som gick att utvinna ur enheten jämförs med de
positionerna som meddelanden skrevs i visar det att det går att få en relativt bra
bild på vart enheten har befunnit sig. De utvunna koordinaterna överensstämmer
inte exakt med de förbestämda, men tillräckligt för att kunna påstå att enheten har
varit så pass nära positionen som endast ett kvarter bort. Om någon vid en
utredning påstår sig ha varit på andra sidan staden eller i en annan stad, kan denna
metod påvisa motsatsen. Detta om personen i fråga redan är bunden till
smartphonen genom att det är bevisat att denne haft telefonen med sig.

6.1 Vidare forskning
Med detta arbete känner vi att vi har lärt oss mycket om datautvinning och hur
sociala medier arbetar med data. De olika sätten att utvinna data har öppnat våra
ögon för hur det fungerar och hur mycket problem som kan uppstå med endast en
uppdatering av operativsystemet. Problemen sågs som utmaningar istället för
hinder, vilket har gett oss en större vetenskap inom området smartphones i
forensiken. Arbetet har även lett till att vi har större förståelse för hur smartphones
lagrar data på ett effektivt sätt för att undvika mycket nätverkstrafik. Genom att
göra experimentet med kartläggning av enheten har vi också fått upp ögonen för hur
mycket data enheterna sparar lokalt och hur viktigt det är att kunna få ut data ur
enheterna vid utredningar. För att gå vidare med detta arbete vill vi utöka med flera
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operativsystem och analysera flera olika sociala medier samt även testa hur man
som person kan skydda sig och dölja den typ av information som lagras i enheten.
Även undersöka vilka data finns kvar efter avinstallation av applikationen, för att se
om det lämnas några spår kvar i det oallokerade utrymmet.
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8 Bilagor
8.1 Bilaga 1
Utvinning XRY HTC Desire Steg för steg
Koppla in XRY systemet till en dator med XRY mjukvaran installerad
Anslut alla sladdar, var extra nog med att koppla in usb-nyckeln som följer med XRY
materialet när man köper en XRY licens. Denna usb förser programmet med
information som försäkrar mjukvaran om att vi har rätt till en fullversion av
programmet.
Steg för steg vid genomförandet
När stegen ovan är utförda tar man fram sin enhet och letar upp en lämplig sladd i
XRY väskan i detta fall är det en Standard Micro Usb sladd man behöver, som börjar
bli en standardisering på mobilmarknaden idag för många tillverkare.
Koppla in enheten till XRY
Starta mjukvaran
Välj nytt projekt
Nu ska man välja vilken enhet man vilja att XRY ska utvinna. Det finns nu två val att
välja bland, det ena är att XRY identifierar ansluten mobil själv eller att man själv
klickar sig fram och talar om för programmet exakt vilken enhet man har anslutit.
De är oftast att föredra att göra detta manuellt om man är säker på vilken modell
man har att arbeta med, men den automatiserade funktion kan också vara ett
hjälpmedel om man inte kan identifiera mobilen modell. Efter att man valt pekat ut
en specifik modell åt systemet är de dags för nästa steg vilken typ av utvinning vill
man göra här finns de flera typer av val men de två vanligaste är logisk och fysisk
utvinning. De man bör tänka på här vad är de man vill utvinna. En logisk utvinning
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ger dig tillgång till alla filer men ingen möjlighet att inhämta bortagna filer, en fysisk
utvinning ger dig en bit för bit kopia av enheten och ger dig möjlighet till carving.

Utförande av backup nAndroid steg för steg
Rootning, koppla in enheten till en dator.
Försäkra dig om att enheten är inställd på att tillåta Usb felsökningar och att den
tillåter detta från okänd källa.
Den rootningen vi har valt är en specifierad rooting för HTC som heter
Revolutionary[]
Första steget i rootnings processen är att ladda hem programmet på deras hemsida.
Vid användning av Windows behövs drivrutiner för HTC för att processen ska funka
dessa går även att ladda hem från samma sida.
Nu är de bara att starta programmet och köra processen.

Utförande av utvinning av backup fil.
Gå in i recovery läge, på denna HTC modell gjordes detta genom att hålla in power
knappen och volymknapp ner under uppstart.
Väl inne i recovery läget hittar du en knapp som heter backup.
När du valt detta frågar systemet om du verkligen vill göra en backup, YES or NO
svara Yes
Nu har du fått hela avbilder av systemet på SD-kortet för vidare analys eller för
backup.
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Utförande av extraktion av Android filsystem från "nAndroid" backup
Kopiera över önskad avbild till en målmapp
Ladda hem programmet unyaffs.exe detta program gör de möjligt att extrahera ett
Android filsystem till en windows enhet. Så att hela filstrukturen blir synlig
För att extrahera avbilden använder du kommando tolken, i kommandotolken går
du till målmappen och använder dig av kommdot Unyaffs.exe (avbild)
Nu är hela avbilden utskriven till disken, med denna metod görs denna fysiska
utvinning till en logisk istället eftersom den ej kan skriva ut något oallokerat från
avbilden.

Utvinning iTunesbackup
1. Koppla in smartphonen i datorn.
2. Ladda ner iTunes och installera.
3. Öppna iTunes, välj din iPhone och klicka på Säkerhetskopiera nu.
4. När säkerhetskopieringen öppnar man EnCase och väljer New Case, fyller i
inställningar för fallet, sedan på Add Evidence, och Apple iTunes under Backupfliken.
5. Välj pathen till din iTunesbackup du har gjort. Följande för Windows 8:
C:\Användare\(inloggad användare) \AppData(dold default) \Roaming\Apple
Computer\MobileSync\Backup
6. Utvinning startar och hamnar som Evidence-fil i fallet.
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Utvinning Jailbreak IOS via SSH
För att kunna använda sig av SSH för att göra en utvinning av iPhones behöver man
först låsa upp telefonens säkerhetsspärr med hjälp av jailbreak.
1. Koppla in enheten i utvinningsdatorn
2. Ladda ner jailbreakprogrammet Redsn0w, högerklicka på filen och välj
kompabilitetsläge för Windows XP Service Pack 2, och klicka för Kör programmet
som administratör.
3. Ladda ner en IPSW för iOS 6.0
4. Starta programmet och klicka på Extras, och sedan på IPSW. I pop-up rutan pekar
du redsn0w till iOS 6.0 IPSW-filen som du laddat ner, och när identifieringen är
färdig trycker du på Back för att komma in till huvudmenyn.
5. Klicka på knappen Jailbreak, var säker på att valet Install Cydia är valt innan du
trycker på Next. Följ anvisningarna Redsn0w ger dig för att sätta mobilen i DFUläge.
6. När jailbreaken är färdig startar man mobilen genom att gå in på redsn0w i
datorn och väljer Extras, och sedan Just Boot och följer anvisningarna.
7. Nu när telefonen är jailbreakad går det att använda SSH för att komma åt
filstrukturen i enheten. Genom backtrack SSH:ar man in och gör en avbild av
filsystemet med hjälp av kommandot:
SSH root@iphone-ip (till exempel 192.168.1.2) dd if=/dev/rdisk0 bs=1M | dd
of=iphone-image.img
8. Nu ligger imagefilen iphone-image.img på skrivbordet och är bara att öppna i
analysprogrammet

4

Fysisk och logisk utvinning av iPhone med XRY
1. Koppla in XRY med tillhörande kablar och nycklar. Starta mjukvaran
2. Koppla in iPhone med tillhörande kabel.
3. Välj Nytt Projekt, och välj enheten som skall analyseras. Hittas den inte
automatiskt går det att välja den manuellt.
4. Välj fysisk eller logisk utvinning till höger i listan.
5. Följ anvisningarna. När du sedan valt Next kommer en snabb förklaring som inte
alltid går att hinna med när man gör det första gången. Efter att ha ringt XRY fick vi
följande råd för våran enhet; att när äpplet försvunnit från skärmen, efter att man
hållit in Home- och Power-knappen, vänta 2-2.5 sekunder innan man släpper
Power-knappen. Detta gjorde det enklare att starta enheten i det så kallade DFUläget.
6. Utvinningen startar efter några sekunder och programmet fortsätter själv.
7. XRY meddelar när utvinningen är färdig och ett nytt fönster kommer upp med
information om utvinningen och den data som utvunnits.
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8.2 Bilaga 2
2.1 Hashsumma avbilder

Avbild 1
2447bd9cfa1ada4156a1d8076063c537 boot.img

5e885d2c772b03d6bea5f4913ea40d46 cache.img
234d40f0f3fe11be03e41982320d617d data.img
5f69011ae805a638e406b9632e28003f recovery.img
ddd4adce4520b3f835d2286feb3566b7 system.img
Avbild 2
2447bd9cfa1ada4156a1d8076063c537 boot.img
dbbf233eafea67e88a42a3215382fdb1 cache.img
33dba9d44fbbe6d1c0f39a815c9c6c4a data.img
5f69011ae805a638e406b9632e28003f recovery.img
6ea06050119e7bb0b77e1bbdd40502c2 system.img
Avbild 3
2447bd9cfa1ada4156a1d8076063c537 boot.img
9c89e86c8fa245224a068522c4e43eee cache.img
72809ea2b8b6c7a85c0c61070b9ccf27 data.img
5f69011ae805a638e406b9632e28003f recovery.img
c241f16ac8294e45d83349d4a726dde2 system.img

Avbild 4
2447bd9cfa1ada4156a1d8076063c537 boot.img
7afa0388883c54cdc2e12731abf31019 cache.img
746c50529c81a59cb847b5e5f66e3583 data.img
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5f69011ae805a638e406b9632e28003f recovery.img
736cb55a31d3c0b34cc37a99f371523e system.img

Avbild 5
2447bd9cfa1ada4156a1d8076063c537 boot.img
b36ff420a296dfdfa4368a8a78969f01 cache.img
86edb3416c5c7f7b6c08b90fba8ae27a data.img
5f69011ae805a638e406b9632e28003f recovery.img
ddd4adce4520b3f835d2286feb3566b7 system.img

Avbild 6
2447bd9cfa1ada4156a1d8076063c537 boot.img
2b136ce33000ec64a5f2792bdc5e53d3 cache.img
4a4b79c849c9db91deae7b29a91ca6ac data.img
5f69011ae805a638e406b9632e28003f recovery.img
ddd4adce4520b3f835d2286feb3566b7 system.img

8.3 Bilaga 3

Steg 1 Facebook Synkar användaren alla vänner och lägger alla profil bilder i
cachefil.
Exempel com.facebook.katana\cache\image\gaajbzahlsC9_W6QdS-gGl3WfuE.lru

Steg 2 En databas med inloggningstider skapas
Exempel data\com.facebook.katana\databases\analytics_db2
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Steg 3 En databas som innehåller användarens profil bild och alla grupper och
evenmang den deltar i.
Exempel data\com.facebook.katana\databases\analytics_db2

Steg 4 Fb.db skapas denna innehåller information om facebook vänner och grupper
som användaren har som vän eller använt gilla knappen på.
Exempel data\com.facebook.katana\databases\analytics_db2

Steg 5 Notifications.db skapas denna databas innehåller html kod där de går att
utläsa att det är användarens senaste notiser från andra användare
Exempel
data\com.facebook.katana\databases\notifications.db
Exempel det med röd text är en notis som användaren har fått.
- acebook.com/emma.3/posts/icon":{"uri":"https://fbstatica.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yf/r/0HZPW6lhQu.png","height":0,"width":0},"id":"c3Rvdsfdsfdscnk6NjM3NjgyMjU5OjE3NDM5O
DkwMzo0NTE3NjE3MTE1MjY2ODc=","insights":null,"tracking":"{\"alert_id\":1743
98903,\"app_id\":2409997254,\"unread\":0,\"context_id\":10151368056200443,\
"from_uids\":{\"68473asdas2\":\"6asdasdas2\"},\"notif_type\":\"like\",\"notif_sub
type\":\"wall_post\"}","to":null,"message":null,"title":{"ranges":[{"length":9,"offset":
0,"entity":{"id":"684730442","location":null,"name":"Emma
","url":"http://m.facebook.com/emma.aas.3","__type__":{"name":"User"}}}],"text":"E
mma gillar ditt Logginlägg:
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\"grattis\"","aggregated_ranges":[]},"shareable":null,"substories":[],"summary":{"ra
nges":[{"length":9,"offset":0,"entity":null}],"text":"Emma gillar ditt Logginlägg:
\"grattis\"","aggregated_ranges":[]},"suffix":null,"fetchTimeMs":-

Steg 5 Prefs.db innehåller Användaren Inloggnings värden. När den använde kontot
senast och när senaste uppdatering skickades ifrån detta konto.
Exempel data\com.facebook.katana\databases\prefs_db

Steg 6 Filen threads_db skapas denna databasfilen innehåller medelanden som har
skickats mellan användaren och andra användare. Här går det att identifiera
innehåll,tidpunkt och om någonsplatsdata har sparats vid tillfället det skickades.
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8.4 Bilaga 4
Utvunna kordinater med tidsstämplar omvandlade till mänskligtid

1 time 1366975640409 2013-4-26 13:27:20
56.663876512486 12.878685919333 Spetsvinkelgatan 7, Högskolan - Halmstad
University
2 1366975587721 2013-4-26 13:26:27
:56.66394672 12.87859512 Spetsvinkelgatan 7, Högskolan - Halmstad University
3 1366968455262 2013-4-26 11:27:35
4 1366721616424 2013-4-23 14:53:36
5 1366721227249 2013-4-23 14:47:07
6 1366721203795 2013-4-23 14:46:43
7 1363521285310 2013-3-17 12:54:45
8 1362648433491 2013-3-7 10:27:13
:56.663937366667 12.878454 Spetsvinkelgatan 7, Högskolan - Halmstad University
9. 1362645925345 2013-3-7 09:45:25
56.666945875312 12.878789145864 Nyhemsgatan 34 302 49 Halmstad 12 m NV
10 1362575443246 2013-3-6 14:10:43
:56.673592425 12.86334605 Kungsgatan 25 302 45 Halmstad 3.6 m E
11 1362575398464 2013-3-6 14:09:58
56.666957760186 12.878720950414 Nyhemsgatan 34 302 49 Halmstad 8.9 m N
1362575307056 Wed, 06 Mar 2013 13:08:27
56.6736065 12.863342 Kungsgatan 25 302 45 Halmstad 4.2 m E
1362571259400 2013-3-6 13:00:59
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56.6735846 12.8633743 Kungsgatan 25 302 45 Halmstad 4.2 m E
1362564491986 2013-3-6 11:08:11
:56.66511946 12.87809209 Kristian IV:s väg 3, Högskolan - Halmstad University 302 50
Halmstad 35 m S
1366975691988 2013-4-26 13:28:11
56.66394672 12.87859512 Spetsvinkelgatan 7, Högskolan - Halmstad University 302 50
Halmstad 22 m S
1367065334214 Sat, 27 Apr 2013 12:22:14
56.67354085 12.8634465 Kungsgatan 22 302 45 Halmstad 17 m E
1367232473887 2013-4-29 12:47:53
56.673566533333 12.863397833333 Kungsgatan 25 302 45 Halmstad 0.2 m NV
1367233496188 2013-4-29 13:04:56
56.6735763 12.8642246 Skansgatan 6 302 46 Halmstad 27 m NO
1367233513269 2013-4-29 13:05:13
56.67232492 12.86831255 Snöstorpsvägen 10 Nyatorp-Gustavsfält, Halmstad 11 m N
1367233603333 2013-4-29 13:06:43
56.67232492 12.86831255 Snöstorpsvägen 10 Nyatorp-Gustavsfält, Halmstad 11 m N
1367233687292 2013-4-29 13:08:07
1367233763471 2013-4-29 13:09:23
56.66539155 12.8779915 Kristian IV:s väg 3 302 50 Halmstad 12 m SO
1367234358379 2013-4-29 13:19:18
56.66539155 12.8779915 Kristian IV:s väg 3 302 50 Halmstad 12 m SO
1367234371181 2013-4-29 13:19:31
56.664597125 12.8794099 Spetsvinkelgatan 9 302 50 Halmstad 44 m E
1367240831899 2013-4-29 15:07:11
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56.66457125 12.8793944 Spetsvinkelgatan 9 302 50 Halmstad 44 m E
1367241285161 2013-4-29 15:14:45
56.66964955 12.87293211, Föreningsgatan 5 302 49 Halmstad 24 m E
1367241299648 2013-4-29 15:14:59
56.66964955 12.87293211 Föreningsgatan 5 302 49 Halmstad 24 m E
1367241409343 [14:25:40] Sandeeero: 2013-4-29 15:16:49
56.672398233333 12.867998333333 Repslagaregatan 5 302 46 Halmstad 25 m S
1367241838812 2013-4-29 15:23:58
56.673575075, 12.86340805 Kungsgatan 25 302 45 Halmstad 0.5 m W

12

HÖGSKOLAN I HALMSTAD • Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se

