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Abstrakt  

En fallstudie tillämpades för att undersöka de inbyggda apparna, Internet Explorer 
10, den nya utforskaren File Explorer och reparationsverktyget ”Återställ datorn 
utan att ta bort filer” i Windows 8. Analysen visade att apparna E-post, Kontakter 
och Meddelanden sparade större delar av användarens Facebook-profil lokalt på 
datorns hårddisk. När bildfiler öppnades upp med appen Foton sparades 
miniatyrbilder av originalet på hårddisken. När videofiler spelades upp med appen 
Video sparades filnamnet i filer. Databasfilen index.dat som i tidigare versioner 
av Internet Explorer sparade webbhistorik har tagits bort och ersatts av ESE-
databasen WebCacheV01.dat. Precis som föregångaren i Windows 7 sparar File 
Explorer både snabblistor, genvägsfiler och miniatyrbilder.  Digitala spår från det 
tidigare operativsystemet lämnades kvar efter reparation med ”Återställ datorn 
utan att ta bort filer” i foldern Windows.old.  
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1 Introduktion 

Det finns olika versioner av operativsystemet Windows och ibland kan de felaktigt 
generaliseras till ett enda operativsystem. Exempel på skillnader mellan versionerna 
XP och Vista är att de schemalagda aktiviteterna lagras i olika filformat [1]. Det nya 
operativsystemet Windows 8 finns förinstallerat på majoriteten av Windows-
datorerna köpta fr.o.m. oktober 2012 [2] [3]. Nyheter i Windows 8 är inbyggda 
appar, File Explorer, Internet Explorer 10, möjligheterna att reparera datorn med 
”Återställ datorn helt” och ”Återställ datorn utan att ta bort filer” [3] [4]. Då 
Windows 8 är ett nytt operativsystem och med vetskapen om att det finns skillnader 
mellan versionerna är det viktigt att undersöka var på hårddisken det nya 
operativsystemet lagrar de digitala spåren. I arbetet undersöks de inbyggda apparna 
E-post, Kontakter, Meddelanden, Foton och Video. Den nya utforskaren File 
Explorer, webbläsaren Internet Explorer 10 och ”Återställ datorn utan att bort filer” 
undersöks också.  

 

1.1 Problemformulering  

I skrivande stund finns det ett begränsat antal källor över det nya operativsystemet 
Windows 8 och vilka digitala avtryck de nya funktionera lämnar på hårddisken. Det 
behöver tillföras mer information om Windows 8 till det IT-forensiska området. 
Problematiken som uppstår är att de tillvägagångssätt som har tagits fram för andra 
Windows-versioner eventuellt kan vara föråldrade och därmed ej vara applicerbara 
på det nya operativsystemet. Det finns ett behov av IT-forensisk kunskap inom 
området Windows 8 och huruvida det nya operativsystemet skall hanteras vid 
undersökning och analys. 

• Var lagrar apparna E-post, Kontakter, Meddelanden, Foton och Video digitala 
spår? 

• Var sparar Internet Explorer 10 historik, kakor och temporära Internetfiler? 

• Vilka digitala avtryck skapas när filer öppnas i File Explorer?  

• Vilka digitala spår kan finnas kvar på datorn efter repareration med 
”Återställ datorn utan att bort filer”? 
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1.2 Avgränsning  

Det är en mycket tidskrävande process att analysera samtliga funktioner i Windows 
8 och därför måste antalet områden som ska undersöka begränsas. Funktionen 
”Återställ datorn helt”, filhistorik, apparna Bing, Musik och SkyDrive undersöks ej i 
arbetet. Apparna Resor, Nyheter och Games har valts bort p.g.a. att de troligtvis 
sparar mindre värdefull information. 
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2 Bakgrund  

 

2.1 Windows 8  

Den 13 september 2011 lanserade Microsoft en förhandsversion av Windows 8 med 
namnet Windows 8 Developer Preview och den 29 februari 2012 släpptes 
ytterligare en testversion med namnet Windows 8 Consumer Preview[5] [6].  

Startmenyn som fanns i tidigare versioner av Windows har ersatts med en 
startskärm i Windows 8[3]. Efter autentisering i Windows 8 öppnas startskärmen 
upp och visar separata paneler där innehållet automatiskt uppdateras med ny 
information från apparna (se figur 1) [7] [8]. Windows 8 gör en skillnad mellan 
appar och skrivbordsapplikationer. Appar är program som finns fästa på 
startskärmen och öppnas i helskärmsläge. Skrivbordsapplikationer är körbara filer 
som är anpassade för att exekveras från Windows-skrivbordet [3][7] [9]. På 
startskärmen visas en panel med namnet Skrivbord och genom att klicka på den 
öppnas det traditionella Windows-skrivbordet. Apparna Kontakter, E-post och 
Meddelanden gör det möjligt för användaren att kommunicera med familj, vänner 
och medarbetare[10]. Kontakter och Meddelanden är integrerade med Facebook, 
Flickr, och Twitter [11]. Appen Kontakter hämtar de senaste uppdateringarna från 
de sociala nätverken som har anslutits till apparna [10]. Det går att skicka 
snabbmeddelande till Facebook- och Live-kontakter med appen Meddelanden [12]. 
Appen E-post tillåter att konton från Outlook eller Gmail ansluts till tjänsten [10]. 
Bilder på datorn och från Facebook kan granskas med appen Foton och är inte 
beroende av andra programs inblandning [2]. I Windows 8 finns det även en app 
med namnet Video som kan spela upp videofiler [12].  
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Figur 1 Startskärmen i Windows 8 (vänster bild). Panelerna för apparna E-post och Kontakter har 
uppdaterats (höger bild).  

Uppstår fel i Windows 8 kan operativsystemet repareras med funktionen ”Återställ 
datorn utan att ta bort filer” eller ”Återställ datorn helt”. Vid en återställning utan att 
ta bort filer ominstalleras operativsystemet. Apparna som följde med vid 
installationen, appar installerade av användaren, personliga filer och inställningar 
sparas. Reparationen tar inte hänsyn till skrivbordsapplikationer och därför 
kommer de att försvinna efter ominstallationen [3]. Repareras datorn med ”Återställ 
datorn helt” bevaras inte användarens filer och inställningar [13].  

Det engelska namnet på utforskaren är Windows Explorer och i Windows 8 har den 
bytt namn till File Explorer. Utforskarens uppgift är att kopiera, flytta och ta bort 
filer[14].  I Windows 8 har File Explorer ett nytt grafiskt gränssnitt med flikar för att 
hantera video, musik, komprimerade filer och utföra sökningar [3].  

Standardwebbläsaren Internet Explorer 10 i Windows 8 finns både som app och 
skrivbordsapplikation [15].  

 

2.2 Testversioner av Windows 8 

A.C. Thomson undersökte Windows 8 Consumer Preview och analyserade de 
inbyggda apparna E-post, Kontakter och Meddelanden.  Enligt A. C. Thomson sparas 
historik från apparna E-post, Kontakter och Meddelanden i foldern INetCache. I 
samma folder sparas även besökta Facebook-bilder. Snabbmeddelanden från 
Facebook lagras till temporära filer i foldern INetCookies. Statusuppdateringar 
från Facebook lämnar spår i filen microsoft[#].xml och i foldern Mail sparas 
mottagna e-postmeddelanden i eml-filer. En eml-fil består av ett e-postmeddelande 
med ämne, mottagarens e-postadress, avsändarens e-postadressadress och 
meddelande som är kodat med base64 [16].  A.C. Thomson sammanställde absoluta 
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sökvägar till de digitala spåren som skapats av apparna Kontakter, E-post och 
Meddelanden (se tabell 1) 

 

 Tabell 1 Absoluta sökvägar till digitala spår. Källa: A. C. Thomson, "Windows 8 Forensic Guide", 2012 

Folder/Fil Absolut sökväg  

INetCache %Userprofile%\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommu
nicatisapps_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache  

INetCookies %Userprofile%\AppData\Local\Packages\microsoft.windows 
communicatisapps_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCookies  

microsoft[#].xml %Userprofile%\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommu
nicationsapps_8wekyb3d8bbwe\AC\Microsoft\Internet 
Explorer\DOM-Store\%History-Folder%\microsoft[#].xml 

Eml-filer %Userprofile%\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommu
nicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Indexed\LiveComm\ 
%User’sWindowsLiveAccount%\%AppCurrentVersion%\Mail 

 

E. Fleisher undersökte reperationsfunktionen “Återställ datorn utan att ta bort filer”. 
Enligt E. Fleisher skapas två nya foldrar med namnen Windows.old och 
$SysReset i samband med processen. Foldern Windows.old innehåller data från 
hårddisken innan återställningen, t.ex. Internethistorik, filer från papperskorgen och 
snabblistor (eng. jump list).  Foldern $SysReset innehåller loggfiler och xml-
dokument. I foldern $SysReset finns textfilen FolderMoveLog.txt som visar 
information om filer som har flyttas under reparationen. I samma folder finns en 
loggfil med namnet SystemResetPlatform.log som registrerar tider för olika 
händelser under återställningsprocessen [17].  E. Fleisher utförde även en analys av 
webbläsaren Internet Explorer 10 i testversionen av Windows 8. Enligt E. Fleisher 
har databasfilen index.dat ersatts av WebCacheV24.dat i testversionen av 
Windows 8 [18]. Databasfilen WebCacheV24.dat extraherades av E. Fleisher med 
verktyget EseDbViewer [19]. 

 

2.3 Extensible Storage Engine 

H. Chiver et al. gjorde en analys av databasteknologin Extensible Storge Engine 
(ESE) med fokus på att återställa raderade poster från söktjänsten Windows Search. 
Enligt H. Chivers et al. är ESE-tekniken utvecklad för att hantera stora datavolymer 
och har även inbyggd redundans för att återställa data vid en systemkrasch. När 
information skall överföras till en ESE-databas skickas data först till RAM-minnet, 
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därefter skrivs data till en loggfil som sedan förs över till en ESE-databasfil.  
Författarna menar på att redundansen skapas av att databasfilen har lägre prioritet i 
jämförelse med loggfilen vilket innebär att data först skrivs till loggfilen. Vid en 
systemkrasch kan loggfiler återställa databasfilen enligt H. Chiver et al [20].  

 

2.4 Tidigare versioner av webbläsaren Internet Explorer  

Z. Nagy analyserade en tidigare version av Internet Explorer och vad som sparas på 
datorn när en hemsida besöks. Enligt Z. Nagy lagrar webbläsaren Internet Explorer 
temporära Internetfiler i foldern 
%Userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary 
Internet Files\Content.IE5\ [21]. Enligt C. Altheide et al. betraktas 
databasfilen index.dat som den primära källan för lagring av webbhistorik då 
webbadresser till besökta hemsidor sparas i filen och har sökvägen 
%Userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\Histor
y.IE5\ [22].  S. K. Khanikekar undersökte webbläsaren Internet Explorer. Enligt S. 
K. Khanikekar lagrar webbläsaren Internet Explorers webbadresser i 
registernyckeln HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet 
Explorer\TypedURLs.  Enligt författaren sparar Internet Explorer kakor i 
foldern 
%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies [23]. 
Enligt S. Bunting infördes säkerhetsmekanismen Skyddat läge (eng.  Protected 
Mode) i Internet Explorer 9 för att skydda datorn mot skadlig kod. Skyddet skapar 
underfoldrar med namnet Low till foldrarna History, Cookies och Temporary 
Internet Files. Foldern Low har lägsta privilegier och förhindrar enligt 
författaren att skadlig kod exekveras [24].  

 

2.5 Utforskaren i Windows 7 

G. Stevenson Smith gjorde en fallstudie om funktionen snabblistor i Windows 7 för 
att avslöja förfalskade dokument. När filer öppnas upp med ett program registreras 
de i snabblistor för att underlätta navigering till de senast öppnade filerna enligt G. 
Stevenson Smith. Informationen från snabblistorna extraherades av G. Stevenson 
Smith med verktyget JumpLister för att göra dem läsbara [25]. Enligt H. Carvey 
sparas snabblistor i foldern %Userprofile%\AppData\   
Roaming\Microsoft\Windows\Recent\AutomaticDestinations. 
Snabblistornas filnamn inleds med ett applikations-id följt av texten 
.automaticDestinations-ms. H. Carvey gav ett exempel på filnamnet 
adecfb853d77462a.automaticDestinations-ms som genererats efter att 
ett dokument öppnats upp i Microsoft Word 2007 [1]. Enligt E. Casey skapas 
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genvägar automatiskt i Windows eller manuellt av användaren för att effektivisera 
navigeringen genom att peka på foldrar och filer. Genvägsfiler har filändelsen lnk 
och kan placeras på skrivbordet, i startmenyn eller i foldern Recent [26]. S. Morris 
et al undersökte miniatyrbilder som skapas i Windows 7.  Enligt S. Morris et al 
sparas miniatyrbilder i filerna thumbcache_96.db, thumbcache_256 och 
thumbcache_1024.db som har sökvägen 
%Userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer [27].   

 

2.6 Virtualisering  

En virtuell maskin simulerar en fysisk dator och har ett eget operativsystem som 
startas upp från den fysiska datorn. Vid replikering och verifiering av tester utförda 
på applikationer är virtuella maskiner både tids- och resursbesparande. Utförande 
av tester för applikationer på en fysisk hårddisk skulle kräva att den efter varje 
försök återbyggdes [28]. Oracle VM VirtualBox kan genom virtualisering installera 
ett eller flera operativsystem på en fysisk dator. Operativsystemet på den fysiska 
datorn kallas värdoperativsystem (värddator). Det operativsystem som installeras 
på den virtuella maskinen kallas gästoperativsystem (gästdator) [29]. När 
gästoperativsystemet skriver eller läser data, dirigeras det av VirtualBox till en 
diskavbild på den fysiska datorn som kan vara av typerna VDI, VMDK och VHD [30]. 
Den virtuella maskinen kan administreras med hjälp av det terminalbaserade 
verktyget VboxManage [31].  Virtuella maskiner kan klonas med subkommandot 
clonevm [32].  

 

2.7 IT-forensisk analys  

En IT-forensisk undersökning kan delas upp i faserna bevaring, undersökning, 
analys och presentation (se figur 2). 

Bevaring - Det är viktigt att bevismaterialet förblir oförändrat. Första steget är att 
bevara hårddisken genom att skapa en identisk klon. 

Undersökning - Mjukvaror kan användas för att undersöka bevismaterialet som kan 
innehålla bilder, video, ljud och textfiler.  Undersökningen innefattar även sökning 
efter borttagna filer. 

Analys - När bevismaterialet har undersökts, utförs en analys där fokusen är att hitta 
en korrelation mellan bevismaterialet och den misstänkte. 

Presentation - Redogöra hur bevismaterialet är kopplat till den misstänkte i en 
rättegång, där klara och otvivelaktiga resultat skall presenteras [33].   
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Figur 2 IT-forensisk analysmodell  

 

2.8 Avbildning  

En forensisk avbild är en identisk kopia av en fysisk hårddisk [34]. Utförs 
avbildningen på en fysisk dator skall strömmen brytas, varpå hårddisken avlägsnas 
och flyttas till en IT-forensisk arbetsstation. Därefter speglas hårddisken av en 
programvara, exempelvis dd, FTK Imager eller EnCase. Under processen skyddas 
originalet från skrivning till hårddisken med hjälp av en write-blocker [35]. FTK 
Imager kan skapa forensiska avbilder av vmdk-diskavbilder [28] och finns i en 
terminalbaserad version (FTK Imager CLI) [36].  

 

2.9  Hashanalys 

När indata tillförs till en hashfunktion genererar funktionen en bestämd mängd 
utdata. Det är omöjligt att ta reda på den ursprungliga indatan genom att endast ha 
kännedom om den genererade utdatan som skapats med hashfunktionen. Vid en 
forensisk analys av hårddiskar kan hashfunktioner användas för att validera 
integriteten på bevismaterialet.  MD5 och SHA-1 är exempel på två kryptografiska 
hashfunktioner [33].  Utdatan som en hashfunktion returnerar kallas för 
hashsumma [22]. Beräknas en hashsumma på samma datamängd kommer 

Bevaring 

 

Undersökning Analys 

Presentation 
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algoritmen generera en identisk hashsumma [37]. Hashsummor med liknade 
egenskaper kan samlas ihop och bilda ett hashset [24]. Därefter kan hashsetet användas 
för att detektera olagliga filer och filtrera bort kända filer, exempelvis 
operativsystemets systemfiler [38].  

 

2.10 Indexsökning  

Ett index består av en uppsättning textsträngar och dess positioner på hårddisken. 
När ett sökord skrivs in vid en indexsökning söker den bland samtliga textsträngar 
och fungerar ungefär som en sökmotor. Skapandet av ett index är en tidskrävande 
process men när det väl är ha genererats går det fortare att utföra sökningar [39].  

 

2.11 Signaturanalys  

Signaturanalys är en forensisk arbetsmetod som går ut på att upptäcka filändelser 
som ej stämmer överens med filsignaturen.  En fil har ett filnamn, header, filinnehåll 
och en footer. Filsignaturen kan sparas både i filens header och footer. Filsignaturen 
för en fil är oftast unik och skall stämma överens med filändelsen. Exempelvis kan 
filsignaturen för en bild vara FF D8 FF och bestämmer att filen är av filtypen JPG 
[40].   

 

2.12 Dynamisk analys  

Under en dynamisk analys exekveras ett program och under tiden analyseras 
aktiviteterna från processen [41].  

 

2.13 EnCase  

EnCase är en IT-forensisk mjukvara som används vid utredning av brott för att 
skapa avbilder av hårddiskar och analysera dem. EnCase är anpassad för 
operativsystemet Windows och kan hantera filsystemen av typen FAT och NTFS. I 
EnCase går det att navigera bland filsystemens foldrar och filer. Det är även möjligt 
att söka efter specifika textsträngar, visa de bilder som finns sparade på hårddisken 
och utföra hashanalys [42].  

Home screen är namnet på det grafiska gränssnittet som först visas på skärmen när 
EnCase 7 startas . Det finns knappar för att öppna ett nytt case eller fortsätta att 
arbete med ett existerade. Efter att ett case öppnats expanderas de olika 
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valmöjligheterna.  En viktig funktion finns under kategorin Evidence där avbilder 
kan läggas till genom att klicka på knappen Add Evidence.  Under rubriken Browse 
finns knappen Evidence. Genom att klicka på knappen Evidence öppnas ett nytt 
grafiskt gränssnitt där egenskaper för bevisfilen presenteras i flera kolumner. Ett 
dubbelklick på bevisfilen öppnar EnCase standardvy Tree-Table och genom att 
klicka på knappen Process Evidence startas EnCase Evidence Processor som kan 
exekvera en signaturanalys, hashanalys, filåterställning och textsökning. Tree-Table 
vyn har tre regioner som heter Tree pane, Table pane och View pane där namnen 
beskriver dess användningsområden (se figur 3). I Table pane går det att växla 
mellan funktionerna Table View, Timeline View och Gallery View. Table View 
visar information om filer, foldrar och volymer genom att lista deras attribut i olika 
kolumner. Exempel på kolumner i Table View är Name, Signature Analysis, File 
Type, File Created, MD5, SHA1 och Hash Set.  Gallery View visar bilder som finns 
sparade i avbilden. View Pane används för att undersöka innehållet i en fil där 
funktionerna Text View tolkar text.  Hex View kan presentera filinnehållet med 
hexadecimala värden [24].  

 

Figur 3EnCase grafiska gränssnitt  
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2.14 Process Monitor 

FileMon och RegMon är föregångare till det nya och förbättrade verktyget Process 
Monitor. Programmets användningsområde är att övervaka aktiviteter från 
filsystemet, nätverket, processer och Windows-registret. Då Process Monitor 
registrerar alla händelser från aktiviteter kan det röra sig om 50 000 händelser 
per/min. Filter kan appliceras på utdata i Process Monitor för att exempelvis 
begränsa till att endast systemanrop från specifika körbara filer registreras [42].   

 

2.15 ESE-databasverktyg  

Verktyget EseDbViewer kan extrahera innehållet från en ESE-databasfil förutsatt att 
filen inte är fragmenterade eller korrupt. Om databasfilen är korrupt, d.v.s. att den 
är ofullständig kan verktyget esentutl som finns inbyggt i Windows reparera 
databasen [20].    
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3 Metod 

 

3.1 Fallstudie 

I en fallstudie undersöks en mindre del av ett större förlopp genom djupgående 
analyser av en enhet, händelser eller individer.  Exempel på en fallstudie är att 
endast analysera ett par böcker av en författare. Då fallstudier inriktas på mindre 
delar i ett större förlopp kan slutsatserna från undersökning mer ses som indicier 
och inte en fullständig analys [42] [43]. Under en fallstudie kan flera metoder 
kombineras, både kvantitativa såväl som kvalitativa [43]. När flera metoder används 
tillsammans kallas det för triangulering. Motiveringen till valet av användandet av 
flera metoder är att det kan komplettera varandras svagheter [44]. 
 

3.2 Kvantitativ och kvalitativ metod  

Forskning som utgår från en kvantitativ metod kräver ett mätbart resultat som 
presenteras numeriskt.  Objektiva mätningar utförs på det som observeras för att få 
fram precisa observationer [45].  Forskningsmetoder som ingår i en kvantitativ 
metod är användandet av frågeformulär och observationer.  Forskningsstrategier 
som kan tillämpas är surveyundersökningar och experiment. Fördelarna med en 
kvantitativ analys är att den bygger på objektiva lagar, vilket innebär att subjektiva 
värderingar utesluts. Nackdelar med kvantitativ analys är risken för att hamna i en 
situation där för stora mängder data behöver analyseras. En kvalitativ metod skiljer 
sig från den kvantitativa då den kvalitativa metoden samlar in information som 
förmedlas med språk. Exempel på kvalitativ data är tankar, attityder, erfarenheter 
och åsikter [44]. 
 

3.3 Replikerbart experiment  
Experimentell forskning inom området datavetenskap kan utföras med hjälp av 
olika valideringsmetoder. En kontrollerad metod bygger på observationer som 
statistiskt validerats genom upprepningar av experiment. Replikerbart experiment 
är en valideringsmetod för att statiskt säkerställa resultat och kräver att 
experimentet upprepas 20 till 40 gånger. Ofta upprepas inte experimenten mer än 3 
till 4 gånger, vilket minskar chanserna för att experimentet går att replikera. 
Nackdelen med replikerbart experiment är den tid det tar att upprepa experimentet 
[47].  
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3.4 Fallstudie Windows 8 

En fallstudie kommer att tillämpas för att undersöka specifika delar av Windows 8 
för att besvara problemformuleringarna. Fördelen med metodvalet är att det 
möjliggör djupare beskrivning av funktioner i Windows 8. Svagheten med 
metodvalet är att det styr in arbetet mot utvalda funktioner i operativsystemet.  I 
skrivande stund finns det endast ett fåtal relaterade arbeten som behandlar ämnet 
IT-forensisk analys av Windows 8. Därför kommer stora delar av arbetet bestå av 
insamlad data från experiment.   

 

Apparna  

Problemformuleringen för apparna kommer att besvaras med en 
trianguleringsmetod där kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras. Den 
kvalitativa metoden litteratursökning tillämpas genom att sammanställa tidigare 
arbeten som berör IT-forensisk analys av appar i Windows 8. I skrivande stund är 
Windows 8 ett nytt operativsystem och antalet källor är begränsade. De tidigare 
arbeten som har publicerats är främst analyser av förhandsversionerna Developer 
Preview och Consumer Preview.  På grund av att det finns ett fåtal akademiska 
källor och att det kan förekomma skillnader mellan förhandsversionerna och 
Windows 8, kommer replikerade experiment att fungera som ett 
insamlingsinstrument för den kvantitativa delen. De kvantitativa egenskaperna för 
Windows 8 såsom återkommande filer och foldrar, beskrivs djupare genom att 
undersöka deras kvalitativa egenskaper. Om en databas innehåller forensiskt 
värdefull information och den påträffas vid flera tillfällen, kommer dess kvalitativa 
egenskaper att beskrivas i arbetet. Operativsystem är komplexa system och det 
kommer vara svårt att kontrollera samtliga parametrar vid utförandet av 
replikerbara experiment framför allt när aktiviteten pågår under en längre period.  

 

Internet Explorer 10 

Under analysen av Internet Explorer 10 kommer den nya webbläsaren att jämföras 
med äldre versioner med hjälp av litteraturinsamling som beskriver de tidigare 
versionerna av webbläsaren. Den kvalitativa data såsom sökvägar och 
Internethistorik från de tidigare versioner av webbläsaren kommer jämföras med 
kvantitativ data som samlas in under de replikerade experimenten utförda i 
Windows 8. Återkommande Internethistorik från de replikerade experimenten 
samställs med absoluta sökvägar. Fördelen med att jämföra med tidigare versioner 
är att de finns flera akademiska källor att tillgå. En kvalitativ databasanalys kommer 
att utföras på databasfilen WebCacheV24.dat som i förhandsversionen av 
Windows 8 ersatte databasfilen index.dat. Det finns endast en referens i form av 
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ett blogginlägg som behandlar Internet Explorer 10 och dess trovärdighet kan ej 
uppnå samma kvalité som en akademisk referens.  Därför måste sökvägar och 
databasen WebCacheV24.dat valideras på nytt.  

 

File Explorer   

Den nya utforskaren File Explorer undersöks med hjälp av en trianguleringsmetod 
som består av litteratursökning och replikerbara experiment. Innan experimenten 
utförs samlas litteratur in som beskriver utforskarens attribut i Windows 7 för att 
sedan jämföra med File Explorer i Windows 8.  Replikerbara experiment har valts på 
grund av den begränsade information som finns att tillgå gällande File Explorer i 
Windows 8. Jämförelsen mellan Windows 7 och Windows 8 kan endast verifiera 
digitala bevis som finns kvar eller har tagits bort i det nya operativsystemet.  

 

Återställ datorn utan att ta bort filer  

Litteratursökning tillämpas för att ta fram material som tidigare publicerats om IT-
forensiska analyser av ”Återställ datorn utan att ta bort filer”.  Den kvalitativa källan 
består av ett blogginlägg där funktionen i förhandsversionen av Windows 8 
behandlas.  Litteratursökningen kan ge en indikation på vad som kan tänkas 
påträffas i Windows 8 men på grund av källans värde går det inte med säkerhet 
fastställa om de digitala spåren verkligen existerar. Replikerbara experiment utgör 
därför det primära insamlingsinstrumentet för att ta fram ny information om 
funktionen.”Återställ datorn utan att bort filer” kommer att undersöka genom att 
jämföra hårddiskarna före och efter reparationen. Operationen är tidskrävande och 
det påverkar antalet gånger experimentet kan replikeras inom en viss tidsperiod.  
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4 Experiment  

När A. C. Thomson analyserade Windows 8 Consumer Preview (32-bitar), 
installerades operativsystemet på virtuella maskiner skapade av 
virtualiseringsprogrammet WMWare Workstation 8. Experimentet pågick i två 
veckor där forskaren regelbundet skapade avbilder av operativsystemet som sedan 
undersöktes i EnCase Forensic v6.17 [16]. Det tillvägagångssätt som kommer att 
tillämpas i detta arbete liknar A. C. Thompson då FTK Imager och EnCase används 
vid undersökning av Windows 8. Till skillnad från A. C. Thomsons experiment valdes 
VirtualBox som är ett kostnadsfritt alternativ framför det kommersiella WMWare 
Workstation.  När ett lagringsmedium beslagtas har aktiviteter redan sparats på den 
fysiska hårddisken.  Uppgiften för en IT-forensiker är att bevara bevismaterialet 
genom att avbilda hårddisken så originalet bevaras. När avbildningen är utförd skall 
avbilden av originalet undersökas och det bevismaterial som påträffats skall 
analyseras. Det analyserade bevismaterialet skall därefter presenteras. Vid 
utförande av experiment behöver data först tillföras genom att utföra aktiviteter på 
de virtuella maskinerna och därför har steget aktivitet lagts till den forensiska 
analysmodellen (se figur 4).  

 

                             

Figur 4 Experimenten delades upp i aktivitet, bevaring, undersökning, analys och presentation.  

 

Aktivitet 

Bevaring 

 

Undersökning 

Analys 

Presentation 
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4.1 Experimentdatorn 

Experimentdatorn agerade värddator åt de virtuella maskinerna där samtliga 
experiment utfördes. Experimentdatorns RAM-minne var på 2 GB vilket är 
minimumkravet för att vara värddator till en virtuell maskin (se tabell 2). 
Hårddiskutrymmet var på 3 TB och det är mer en vad som behövs, då utrymmet för 
varje virtuell hårddisk är på 16 GB.  Operativsystemet på experimentdatorn var 
Windows 7 Professional (64-bitar) med Service Pack 1 installerat. På 
experimentdatorn fanns virtualiseringsprogrammet Oracle VirtualBox 4.2.10 
installerat som användes för att skapa virtuella maskiner. Experimentdatorn 
agerade värddator till de virtuella maskinerna som kallas för gästdatorer. Det 
operativsystem som installerades på gästdatorerna var Windows 8 Professional 
(32-bitar). Gästdatorernas RAM-minne var på 512 MB och de virtuella hårddiskarna 
hade filformatet vmdk eftersom formatet är kompatibelt med FTK Imager (se tabell 
3). Avbilder av de virtuella maskinerna skapades m.h.a. programmet FTK Imager CLI 
3.1.1. Mjukvaran hämtades ned från AccessData:s hemsida 
http://www.accessdata.com/support/product-downloads där den listades under 
kategorin COMMAND LINE VERSION OF FTK IMAGER. Hyperlänken Windows 32bit-
3.1.1 startade nedladdning av en komprimerad fil. I arkivet fanns den körbara filen 
ftkimager.exe som extraherades till foldern C:\Verktyg.    

 

Tabell 2 Systeminformation från Experiment-datorn (värddatorn) 

Operativsystem RAM-
minne 

Processor  Hårddisk 

Windows 7 Professional 
Service Pack 1 x64 

2 GB Intel® Core™2 Quad CPU 2.40 GHZ 3 TB  

 

Tabell 3 Systeminformation från de virtuella maskinerna (gästdatorerna)  

Operativsystem RAM-minne Hårddisk Hårddisktyp 

Windows 8 Service 
Pack 0 Professional 
x32  

512 MB 16 GB vmdk 

 

4.2 IT-forensisk dator 

Den IT-forensiska datorn hade RAM-minne på totalt 16 GB, hårddiskutrymme på 1 
TB och en Intel® Core™ i5-2400 CPU @ 3.10 GHz processor (se tabell 4). 
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Operativsystemet på den IT-forensiska datorn var Windows 7 Enterprise (64-bitar) 
Service Pack 1. De program som fanns installerade på den IT-forensiska datorn var 
EnCase v7.05.02 och EseDbViewer v1.0.6. Verktyget EseDbViewer som hämtades 
ner från hemsidan http://www.woanware.co.uk/forensics/esedbviewer.html 

 

Tabell 4 Systeminformation IT-forensisk dator 

Operativsystem RAM-
minnen 

Processor  Hårddisk 

Windows 7 Enterprise 
Service Pack 1 x64 

16 GB Intel® Core™ i5-2400 CPU @ 3.10 
GHz 

1 TB  

 

4.3 Virtuella maskiner på Experimentdatorn 

Fyra virtuella maskiner med namnen ”VM Ola original”, ”VM Moa original”, ”VM File 
Explorer” och ”VM Återställ datorn utan att ta bort filer” skapades med Oracle 
VirtualBox på Experimentdatorn (se figur 5).   

                              

Figur 5. Topologi över de virtuella maskinerna som användes under experimenten.   

 

 

Windows 8 

VM Ola original VM Moa original 

VM File Explorer VM Återställ datorn    
utan att ta bort filer 
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4.4 Kloning av virtuella maskiner  

De virtuella maskinerna ”VM Ola original”, ”VM Moa original” och ”VM Återställ 
datorn utan att ta bort filer” klonades med hjälp av vboxmanage (se figur 6). Vid 
varje kloning valdes ett unikt filnamn till den klonade virtuella maskinen. ”VM Ola 
original” och ”VM Moa Original” klonades fem gånger vardera med kommandot 
vboxmanage. Under kloningen fick Olas virtuella maskiner namnen VM1, VM2, 
VM3, VM4 och VM5. När Moas virtuella maskin klonades fick de namnen VM6, VM7, 
VM8, VM9 och VM10.  Även ”VM Återställ datorn utan att ta bort filer” klonades två 
gånger vilket resulterade i två nya virtuella maskiner med namnen VM11 och VM12.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Syntaxen för att skapa de virtuella maskinerna VM1-VM12.  

 

4.5 Tillföra aktiviteter till de virtuella maskinerna 

Aktiviteterna som generades var på förhand bestämda och utgjorde mallen för vad 
som skulle ske på gästdatorerna. Två fiktiva personer skapades med namnen Ola 
och Moa för att illustrera en reell konversation mellan två parter. Till de fiktiva 
personerna registrerades varsitt Live- och Facebook-konto. Olas Live-konto anslöts 
till de virtuella maskiner VM1, VM2, VM3, VM4 och VM5. Moas Live-konto anslöts till 
de virtuella maskinerna VM6, VM7, VM8, VM9 och VM10. Samtidigt som 
värddatorns webbläsare öppnade upp Facebook- och Outlooks hemsida startades 
gästdatorn VM1 som Ola var ägare till. Värddatorn kunde därefter kommunicera 
med VM1 via Internet genom att skicka snabbmeddelanden från Facebook och e-
postmeddelanden från Outlook. Gästdatorn kommunicerade med värddatorn via 
apparna E-post, Meddelanden och Kontakter (se tabell 5).  Från VM1 skickades e-
postmeddelande till värddatorn med appen E-post och värddatorn besvarade via 
webbläsaren. Efter utförda aktiviteter stängdes gästdatorn av varpå värddatorns 
webbläsare öppnades upp. Olas och Moas autentiseringsuppgifter användes för att 
logga in på Facebook för att radera data från statusuppdateringar, 
snabbmeddelanden och bildkommentarer . Webbläsaren användes också för att 
logga in på Outlook för att radera e-postmeddelanden.  Proceduren upprepades för 
de virtuella maskinerna VM2, VM3, VM4 och VM5 som Ola var ägaren till. Efter att 

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VboxManage clonevm <VM Ola original>      
--name “<VM1|VM2|VM3|VM4|VM5>” 

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VboxManage clonevm <VM Moa original>      
--name “<VM6|VM7|VM8|VM9|VM10>” 

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VboxManage clonevm <VM Ola original>      
--name “<VM11|VM12>” 
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experimenten utförts på VM1, VM2, VM3, VM4 och VM5 upprepades aktiviteterna på 
Moas virtuella maskiner. Det innebar att Moas gästdatorer VM6, VM7, VM8, VM9 och 
VM10 kommunicerade med värddator via apparna E-post, Kontakter och 
Meddelanden (se tabell 6).   

 

Tabell 5 Aktivitetsschema för VM1, VM2, VM3, VM4 och VM5. 

Person Program/app Aktivitet  Dator 

Ola E-post Skickar E-postmeddelande  Gäst 

Moa Webbläsare Skickar E-postmeddelande Värd 

Ola Kontakter Statusuppdatering (Facebook) Gäst 

Moa Webbläsare Statusuppdatering (Facebook) Värd 

Ola  Kontakter Bläddra i Moas bildalbum (Facebook) Gäst 

Moa Webbläsare Kommenterar Olas bild (Facebook) Värd 

Ola Meddelande Snabbmeddelande (Facebook) Gäst 

Moa Webbläsare Snabbmeddelande (Facebook) Värd 

Moa Webbläsare Snabbmeddelande (Facebook) Värd 

Ola Meddelande Snabbmeddelande (Facebook) Gäst 

Ola Kontakter Lägger till ny kontakt Gäst 

 

Tabell 6 Aktivitetsschema för VM6, VM7, VM8, VM9 och VM10. 

Person Program/app Aktivitet Dator 

Ola Webbläsare Skickar E-postmeddelande Värd 

Moa E-post Skickar E-postmeddelande Gäst 

Ola Webbläsare Statusuppdatering (Facebook) Värd 

Moa Kontakter Statusuppdatering (Facebook) Gäst 

Moa Kontakter Bläddra i Olas bildalbum (Facebook) Gäst 

Ola Webbläsare Kommenterar Moas bild (Facebook) Värd 

Ola Webbläsare Snabbmeddelande (Facebook) Värd 
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Moa Meddelande Snabbmeddelande(Facebook) Gäst 

Moa Meddelande  Snabbmeddelande(Facebook) Gäst 

Ola Webbläsare Snabbmeddelande(Facebook) Värd 

Moa Kontakter Lägger till ny kontakt Gäst 

 

Specifikt för Moas gästdatorer var att webbhistorik generades till appen och 
skrivbordsapplikationen Internet Explorer 10 (se tabell 7). På startskärmen fanns 
två paneler som kunde öppna upp webbläsaren Internet Explorer 10.  Appen 
Internet Explorer 10 var fäst på en panel som visades på startskärmen.  Genom att 
klicka på appen Internet Explorer 10 öppnades webbläsaren upp. 
Skrivbordsapplikationen Internet Explorer 10 startades från det traditionella 
Windows-skrivbordet.  En bildfil och en videofil som båda var licenserade under 
public domain laddades ned i samband med genereringen av webbhistorik.  
Multimedia-filerna öppnades genom att dubbelklicka på dem(se tabell 8). Bildfilen 
visades i appen Foton och videofilen spelades upp med appen Video.  

 

Tabell 7 Aktivitetsschema Internet Explorer 10  

Person Program/app Aktivitet Dator 

Moa Internet Explorer 10 http Gäst 

Moa Internet Explorer 10 http Gäst 

Moa Internet Explorer 10 http Gäst 

Moa Internet Explorer 10 http Gäst 

Moa Internet Explorer 10 (appen) http Gäst 

Moa Internet Explorer 10 (appen) http Gäst 

Moa Internet Explorer 10 (appen) http Gäst 
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Tabell 8. Aktivitetsschema Foton och Video 

Person Program/app Aktivitet   Dator  

Moa Foto Öppnar upp bildfil    Gäst  

Moa Video Öppnar upp videofil    Gäst  

 

Innan de virtuella maskinerna VM11 och VM12 reparerades med ”Återställ datorn 
utan att ta bort filer”, genererades historik (se tidigare tabeller 6, 7 och 8).  Därefter 
öppnades ”Återställ datorn utan att ta bort filer” upp genom att hålla in tangenterna 
Windows + Q på gästdatorerna som tog fram sökfunktionen i Windows 8. I 
sökrutan skrevs sökordet ”återställ” in och det gav träff på reparationsverktyget 
som listades under kategorin inställningar. Ett klick på sökresultatet ”Återställ 
datorn utan att ta bort filer” öppnade upp Datorinställningar och under 
rubriken ”Återställ datorn utan att dina filer påverkas” fanns knappen Kom igång 
som startade reparationen. Under konfigurationsprocessen för ”Återställ datorn 
utan att ta bort filer” dök en dialogruta upp med meddelandet ”Vissa filer saknas. 
Dessa filer finns på installations- eller återställningsmediet för Windows” . 
Installationsmediet kopplades till den virtuella maskinen och datorn reparerades.  

 

4.6 Bevaring av de virtuella hårddiskarna 

De virtuella hårddiskarna som sparats lokalt på Experimentdatorn bevarades 
genom att skapa avbilder med hjälp av FTK Imager CLI 3.1.1. Den körbara filen 
ftkimager.exe exekverades genom att öppna upp kommandotolken på 
värddatorn och navigera till foldern C:\Verktyg. Från arbetsfoldern 
C:\Verktyg exekverades den körbara filen genom att skriva in kommandot 
ftkimager. Under avbildningen med ftkimager valdes formatet e01 (EnCase) 
och komprimering med compress. De virtuella hårddiskarna som fanns sparade i 
undermappar till %Userprofile%\VirtualBox VMs på värddatorn avbildades 
med ftkimager (se figur 7).  Underfoldrarna hade samma namn som de virtuella 
maskinerna, d.v.s. VM1 till VM10. De virtuella hårddiskarna hade fått namnen efter 
de virtuella maskinerna följt av -flat och filändelsen vmdk.  Även de virtuella 
maskinerna Moa original och Ola original avbildades för att kunna generera hashset 
över kända Windows 8 filer. Avbilder skapades av VM11 och VM12 före och efter 
reparationen med ”Återställ datorn utan att ta bort filer”. Även denna gång 
användes den körbara filen ftkimager med samma syntax som i figur 7.  
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Figur 7 FTK imager CLI skapade avbilder av de virtuella hårddiskarna tillhörande VM 1-10.   

 

4.7 Undersökning och analys i EnCase 

Samtliga avbilder från Experimentdatorn överfördes m. h. a. en extern hårddisk till 
den IT-forensiska datorn. Sammanlagt skapades tolv enskilda fall (eng. case) i 
EnCase v7.05.02 och till varje nytt fall anslöts en avbild genom att bläddra fram till 
avbildens destination via knappen Add Evidence. Under analysen av ”Återställ 
datorn utan att ta bort filer” anslöts båda avbilderna som skapats före och efter 
reparationen. De avbilder som skapades av de virtuella maskinerna ”VM Ola 
original” och ”VM Moa original” med avsikten att generera hashset anslöts till 
EnCase v7.05.02. Hashsummor av typen MD5 och SHA-1 beräknades på samtliga 
filer från Olas dator som sedan inkluderades till ett hashset och fick namnet 
Windows8-ola. Kategorin ”Known” valdes till hashsetet eftersom filerna är kända 
Windows 8-filer.  Processen upprepades på filer från Moas dator och sparades till 
hashsetet Windows8-moa.   Efter att hashset skapats övergick arbetet till att 
undersöka de tio forensiska avbilderna av VM1 till VM10. I EnCase v7.05.02 
öppnades avbilderna upp, verifierades och de befintliga hashseten aktiverades.  
EnCase Evidence Processor konfigurerades till att beräkna hashsummor, utföra 
signaturanalyser och skapa ett index. Vid skapandet av index ignorerades de kända 
Windows 8-filerna med hjälp av de aktiverade hashseten. När EnCase Evidence 
Processor körts, fortsatte den forensiska undersökningen med indexsökningar efter 
statusuppdateringar, kommentarer och e-postmeddelanden. Sökresultatet från 
indexsökningen saknade träffar på främst snabbmeddelanden. Sökfunktionen Raw 
Search Selected i EnCase hade inställningar som gjorde det möjligt att tolka text 
som kodats med Unicode och Unicode Big-endian. Dessutom valdes inställningen 
”Skip contents for known files”, vilket ignorerade kända Windows 8 filer och 
påskyndade processen. Sökningen med Raw Search Selected tog hänsyn till 
Unicode och fler snabbmeddelanden gick att spåra.  

Appen och skrivbordsapplikationen Internet Explorer 10 undersöktes på två olika 
sätt. Utifrån kunskap om vilka platser tidigare versioner av Internet Explorer har 
lämnat avtryck, utforskades de foldrarna först för att verifiera om gamla sökvägar 
var aktuella. Utifrån de besökta webbadresserna konstruerades sökuttryck med 
sökfunktionen RAW Search Selected eftersom de digitala spåren från appen och 

C:\Verktyg>ftkimager "%userprofile%\VirtualBox VMs\<namn 
VM>\<namn VM>-flat.vmdk" "C:\ckmf\Avbilder\%date%-<namn>"    
--e01 --compress 9 
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skrivbordapplikationen potentiellt kunde ha lagrats på nya platser i Windows 8. 
Raw Search Selected användes även för att detektera artefakter från apparna 
Foton och Video genom att söka efter multimedia-filerna. 

Resultatet från signaturanalysen undersöktes för filer som RAW Search Selected 
gav sökträffar i. Om signaturanalysen visade att databasfilen var av typen ESE, 
exporterades filen lokalt till den IT-forensiska datorn med hjälp av EnCase inbyggda 
funktion Copy Files. På den IT-forensiska datorn kunde korrupta databaser av 
typen ESE repareras genom att via kommandotolken navigera till den foldern där 
ESE-databasfilen fanns sparad och exekvera kommandot esentutl. En 
integritetskontroll utfördes på ESE-databasfilerna med växeln /g och ett 
varningsmeddelande talade om att det fanns data i loggfilen som ej hade skrivits till 
databasen (se figur 8). En reparation utfördes på databaserna med växeln /p och  
ett varningsmeddelande dök upp innan exekvering som talade om att korrupta 
databaser kunde lagas men innehållet i loggfilerna som ej skrivits till databasfilen 
utlämnas under reparationen. Efter att ESE-databaserna hade repareras kunde de 
öppnas upp i programmet EseDbViewer 1.0.6. 

 

 

 

Figur 8 Verktyget esentutl användes för kontrollera integriteten och reparera databasfilerna.  

 

I EnCase undersöktes Recent-foldern för att verifiera om snabblistor och 
genvägsfiler skapats vid öppnandet av multimedia-filerna i Windows 8. Även 
foldern Explorer undersöktes för att ta reda på om miniatyrbilder sparats som 
den gjort i Windows 7. Miniatyrbilder extraherades från thumbnail-databaser 
genom att konstruera sökuttryck med RAW Search Selected för att detektera 
bilders filsignaturer. 

Hashsummor beräknades på filerna i avbilderna som togs innan och efter 
reparationen ”Återställ datorn utan att ta bort filer” med hjälp av Evidence Case 
Processor. Ett hashset genererades till avbilden som skapades före reparationen. 
Därefter aktiverades hashsetet och avbilden som skapades efter reparationen 
undersöktes. Filernas folderstruktur granskades i vyn Tree-Table och i Table Pane 
visades ett litet kryss i kolumnen Hash set om filen tillhörde hashsetet. Om filen 
tillhörde ett hashset innebar det att filerna fanns på datorn innan repartitionen 
utfördes och det motsatta för filer som saknade ett kryss i kolumnen Hash set. 

 

esentutl /g <ESE-datbas> 

esentutl /p <ESE-datbas> 
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4.8 Presentation  

Samtliga bokmärkta digitala spår i EnCase v7.05.03 exporterades som rapporter.    

 

4.9 Dynamisk analys av File Explorer  

En dynamisk analys utfördes med mjukvaran Process Monitor v3.05 för att 
analysera processen Explorer.exe i den virtuella maskinen VM File Explorer. Process 
Monitor v3.05 hämtades ned från http://technet.microsoft.com/sv-
se/sysinternals/bb896645.aspx och installerades på gästdatorn. Då programmet 
övervakade samtliga processer på datorn konfigurerades ett filter som selektivt 
sorterade och endast visade den data som uppfyllde filtrets villkor. Det första 
villkoret som ställdes in inkluderade endast aktiviteter från processen Explorer.exe 
och det andra villkoret registrerade enbart operationen WriteFile(se figur 9). 

 

 

Figur 9 Filter konfigureras i Process Monitor.  

 

Innan aktiviteten inleddes på gästdatorn sparades datorns aktuella tillstånd i en 
ögonblickskopia (eng. snapshot).  I Process Monitor v3.05 aktiverades 
registreringen av aktiviteter, varpå en bild öppnades upp i appen Foton. Efter den 
utförda aktiviteten stoppades registreringen i Process Monitor v3.05 manuellt. När 
den virtuella maskinen stängdes av återställdes den till läget innan utförd aktivitet 
med hjälp av ögonblickskopian. Hela processen upprepades fem gånger (se figur 10). 
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Figur 10 Ögonblickskopior av den virtuella maskinen VM File Explorer.  
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5 Resultat 

 

5.1 Apparna E-post, Kontakter och Meddelanden 

Appen E-post lämnade avtryck på hårddisken i eml-filer som lagrade e-
postmeddelanden och innehöll e-posthuvuden i klartext med ett meddelande kodat 
med base64. Andra avtryck som appen lämnade var i databasfilen livecomm.edb 
och tillhörande loggfil edb.log där samtliga mottagna e-postmeddelanden 
sparades. Snabbmeddelande som skickades med appen Meddelanden detekterades i 
händelseloggen Microsoft-Windows-PushNotification-
Platform%4Operational.evtx, databasfilen livecomm.edb och  loggfilen 
edb.log. Antalet snabbmeddelanden som påträffades i filerna varierade, där de 
flesta sparades till livecomm.edb och edb.log.  Det förekom fler 
snabbmeddelanden i loggfilen jämfört med databasfilen. När rådata i filerna 
analyserades blev texten först läsbar efter att den avkodats med Unicode eller 
Unicode Big-endian. Innan varje textsegment innehållande snabbmeddelanden 
fanns textsträngen ”Textmessage”.  I foldern AddressBook fanns eml-filer 
innehållande namnet på den sparade kontakten följt av ett hexadecimalt värde (se 
figur 11). När det hexadecimala värdet omvandlades till ASCII visades kontaktens e-
postadress i klartext.  Även i databasfilen livecomm.edb och loggfilen edb.log 
hade kontaktuppgifter sparats.  

 

 

 

   

   

Figur 11 Eml-filer sparade kontaktuppgifter.  

 

Signaturanalysen för livecomm.edb visade att filen var en databasfil av typen 
Extensible Storage Engine.  När innehållet i ESE-databasen livecomm.edb 
extraherades med EseDbViewer hittades snabbmeddelande från Facebook i 
databastabellen ChatActivityItem under kolumnen Messaging_Body (se tabell 9). 
E-postmeddelanden lagrades i databastabellen MailMessage under kolumnen 
PreviewText (se tabell 10). Information om användarens kontakter med namn och 
e-postadress påträffades i databastabellen Contact.   

MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; charset="utf-8" 
From: Erik Lind <a@a.com> 
To:  
006500720069006B002E006C0069006E0064002E00610062006300 
31003200330040006C006900760065002E00730065 <a@a.com> 
Subject: HasEmail 
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Tabell 9 Databastabellen ChatActivityItem.  

Timestamp Messaging_Body 

130111212341760000 Hej, har du ett mobilnummer jag kan nå dig på? 

130111212796440000 Ja, det har jag. Mitt mobilnummer är:               
0712-00009 

130111212981750000 Ska vi träffas på stan kl 20.00 

130111213095190000 Vi ses på stan! 

 

Tabell 10 Databastabellen MailMessage. 

Subject PreviewText From To 

Hej! Har du facebook? Hälsningar, O.L moa.lind1952@live.se "Ola Lind"  

RE: 
Hej! 

Min facebook profil: 
https://www.facebook.com/moa.lind.90 
Hälsningar, M.L 

"Ola Lind"  "Moa Lind 

 

Samtliga albumbilder från Facebook som bläddrades igenom med hjälp av appen 
Kontakter hade sparats på hårddisken. Kommenterade albumbilder fanns också 
lagrade samt profilbilder och omslagsfoton. Bildkommentarer till albumbilderna 
från Facebook sparades i tre olika filer på hårddisken. De filer som innehöll 
bildkommentarer var microsoft[1].xml, Microsoft-Windows-
PushNotification-Platform%4Operational.evtx och appdb.dat. 
Majoriteten av de digitala spåren i form av e-postmeddelanden, kontakter, 
snabbmeddelanden, Facebookbilder och statusuppdateringar från apparna 
påträffades i underfoldrar till foldern 
microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe. Flera av 
apparnas sökvägar innehöll ett foldernamn bestående av 16-tecken och samma 
namn påträffades även i registernyckeln cid när Windows-registret undersöktes. 
Olas virtuella maskiner hade CID-namnet e30dc93f3e752d73 registrerat och Moa  
e65e7bcf2e9ad0d0.CID-foldern hade en underfolder med  namnet  120712-
0049. De absoluta sökvägarna till de digitala spåren från apparna sammanställdes 
(se tabell 11).    
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Tabell 11 Absoluta sökvägar till de foldrar och filer som apparna lämnar digitala spår i.  

Folder/Fil Absolut sökväg 

cid %Userprofile%\NTUSER.DAT\Software\Microsoft\IdentityCRL\U
serExtendedProperties\<e-postadress livekontot>\cid 

microsoft.windowscomm
unicationsapps_8wekyb
3d8bbwe 

%Userprofile%\Local\Packages\microsoft.windowscommunicati
onsapps_8wekyb3d8bbwe 

AddressBook %Userprofile%\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscom
municationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Indexed\LiveComm
\<cid>\120712-0049\People\AddressBook 

eml-filer (Mail) %Userprofile%\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscom
municationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\Indexed\LiveComm
\<cid>\120712-0049\Mail\  

Microsoft[1].xml %Userprofile%\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscom
municationsapps_8wekyb3d8bbwe\AC\Microsoft\Internet 
Explore\DOMStore\I4HYMFX7\microsoft[1].xml 

livecomm.edb %Userprofile%\Local\Packages\microsoft.windowscommunicati
onsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\LiveComm\<cid>\120712-
0049\DBStore\livecomm 

edb.log %Userprofile%\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscom
municationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState\LiveComm\<cid> 
\120712-0049\DBStore\LogFiles 

Microsoft-Windows-
PushNotification-
Platform%4Operational
.evtx 

C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-
PushNotification-Platform%4Operational.evtx 

appdb.dat %Userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Notificatio
ns\appdb.dat 

Facebookbilder %userprofile%\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscom
municationsapps_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache 

 

5.2 Internet Explorer 10 

De standardfoldrar som lagrade temporära Internetfiler, kakor och registernyckeln 
TypedURL finns fortfarande kvar i Windows 8.  När Internet Explorer 10 
analyserades kunde inga spår av filen index.dat detekteras. Databasfilen 
WebCacheV24.dat som beskrevs av E. Fleisher noterades ej under analysen av 
hårddiskarna. Däremot upptäcktes filen WebCacheV01.dat som hade likadana 
attribut. Appen Internet Explorer 10 lagrade kakor i foldern INetCookies och 
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temporära filer i INetCache. Sökvägar till de digitala spåren från tidigare 
versioner av webbläsaren och Internet Explorer 10 sammanställdes (se tabell 12).  

 

Tabell 12 En Jämförelse mellan sökvägar i de tidigare versionerna och Internet Explorer 10 

 Tidigare versioner av webbläsare Internet Explorer 10 

Temporära 
Internet 
filer 

%Userprofile%\AppData\Local\Micro
soft\Windows\Temporary Internet 
Files\Content.IE5\.  

%Userprofile%\AppData\Local\Microso
ft\Windows\Temporary Internet 
Files\Content.IE5\ 

Historik  %Userprofile%\AppData\Local\Micro
soft\Windows\History\History.IE5\ 

%Userprofile%\AppData\Local\Microso
ft\Windows\WebCache\ 

Cookies %Userprofile%\AppData\Roaming\Mic
rosoft\Windows\Cookies\Low 

 

%Userprofile%\AppData\Roaming\Micro
soft\Windows\Cookies\Low 

 

TypedURL HKEY_CURRENT_USER\Software\Micros
oft\Internet Explorer\TypedURLs. 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsof
t\Internet Explorer\TypedURLs. 

INetCookies  %Userprofile%\AppData\Local\Package
s\windows_ie_ac_001\AC\INetCookies 

INetCache  %Userprofile%\AppData\Local\Package
s\windows_ie_ac_001\AC\INetCache 

 

I kolumnen Signature Analysis hade filen WebCacheV01.dat värdet alias och 
filens egentliga filtyp var en ESE-databas. Vid öppnandet av ESE-databasen visades 
tjugoåtta databastabeller med namnkonventionen Container_<##> . Tabellerna 
Container_2, Container_16 och Container_18 (se tabell 13) sparade information 
som tidigare lagrats i index.dat-filer med sökvägen 
%Userprofile%\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\. I 
tabellen Container_23 lagrade appen Internet Explorer 10 webbhistorik.  

 

Tabell 13 Databastabeller i WebCacheV01.dat innehöll historik.  

Tabellnamn Historik  

Container_2 Skrivbordsapplikationen Internet Explorer 10 och historik över öppnade 
filer i utforskaren  

Container_16 Skrivbordsapplikationen Internet Explorer 10 när ”skyddat läge” är 
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aktiverat.  

Container_18 MSHist01 

Container_23 Internethistorik appen Internet Explorer 10  

 

Databastabellerna Container_15 och Container_19 (se tabell 14) innehöll ett 
register över kakor som har sparats av skrivbordsapplikationen Internet Explorer 
10 som i tidigare versioner av webbläsaren fanns sparade i index.dat-filer. 
Container_22 hade upprättat ett register över kakor som sparats av appen Internet 
Explorer 10. Kakor från apparna Foton, E-post, Kontakter, Meddelanden och Video 
hade också registrerats i databastabeller (se tabell 14). I kolumnen Url gick det att 
se vilken hemsida som hade skapat kakorna. 

 

Tabell 14 Databastabeller i WebCacheV01.dat innehöll ett register över kakor.   

Tabellnamn  Kakor  

Container_7 Appen Foton 

Container_8 Apparna E-post, Kontakter och Meddelanden  

Container_15 Skrivbordsapplikationen Internet Explorer 10 när det körs i ”skyddat läge”  

Container_19 Skrivbordsapplikationen Internet Explorer 10  

Container_22 Appen Internet Explorer 10  

Container_27 Appen Video  

 

WebCacheV01.dat har även ersatt index.dat-filerna som funnits i foldern 
%Userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary 
Internet Files\Content.IE5\. I WebCacheV01.dat hade tabellerna 
Container_1, Container_6, Container_9, Container_17 och Container_24 skapat 
ett register över temporära Internetfiler(se tabell 18).  
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Tabell 15 Databastabeller i WebCacheV01.dat innehöll ett register över temporära Internetfiler  

Tabellnamn  Temporära Internetfiler 

Container_1 Skrivbordsapplikationen Internet Explorer 10 

Container_6 Appen Foto 

Container_9 Apparna E-post, Kontakter och Meddelanden 

Container_17 Skrivbordsapplikationen Internet Explorer 10 när det körs i ”skyddat läge” 

Container_24  Appen Internet Explorer 10 

Container_26 Appen Video 

 

5.3 Apparna Foton och Video 

Unikt för appen Foton var att den skapade två miniatyrbilder av originalbilden på de 
virtuella maskinerna VM6, VM7, VM8, VM9 och VM10 där bilden hade öppnats upp. 
Miniatyrbilderna SmallTile1.jpg och LargeTile1.jpg påträffades i 
underfoldrar till foldern microsoft.windowsphotos_8wekyb3d8bbwe. 
Utmärkande för appen Video var att den lagrade digitala spår i filerna appdb.dat 
och TileCacheStartView-1043796_80.dat. Filen appdb.dat innehöll 
filnamnet på det uppspelade videoklippet följt av textsträngen “, spelas nu”.  I filen 
TileCacheStartView-1043796_80.dat fanns ett liknande segment sparat (se 
figur 12).  De absoluta sökvägarna till de digitala spåren för apparna Foton och 
Video sammanställdes (se tabell 16).  

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Segment från appdb.dat som visar videofilens namn. 

 

·······?····?······n·o·w·p·l·a·y·i·n·g······················
····························································
····························································
····························································
·······<tile><visual><binding template="TileWideText01" 
branding="name"><text id="1">videofil.mp4</text><text 
id="2">  </text><text id="3"></text><text id="4">Spelas nu 
på Xbox Video</text><text id="5"></text></binding><binding 
template="TileSquareText03" 
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Tabell 16 Apparna Foton och Video lämnade digitala spår i följande sökvägar.  

Namn Sökväg 

microsoft.windowsphot
os_8wekyb3d8bbwe 

%Userprofile%\AppData\Local\Packages\microsoft.w
indowsphotos_8wekyb3d8bbwe 

TileCacheStartView-
1043796_80.dat 

%Userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Ex
plorer\TileCacheStartView-1043796_80.dat 

appdb.dat %Userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\No
tifications 

SmallTile<siffra>.jpg  %Userprofile%\AppData\Local\Packages\microsoft.w
indowsphotos_8wekyb3d8bbwe\LocalState 

LargeTile<siffra>.jpg %Userprofile%\AppData\Local\Packages\microsoft.w
indowsphotos_8wekyb3d8bbwe\LocalState 

 

5.4 File Explorer 

När multimedia-filerna öppnades på de virtuella maskinerna VM6, VM7, VM8, VM9 
och VM10 lämnade aktiviteten spår. I samband med aktiviteten genererades 
genvägsfiler och snabblistor till foldern Recent.  Även databasfilen 
WebCacheV01.dat och tillhörande loggfiler registrerade de absoluta sökvägarna 
till de öppnade filerna. Andra digitala avtryck som skapades i samband med 
aktiviteten var miniatyrbilder av video- och bildfilen i foldern 
%Userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer\. 
Miniatyrbilderna lagrades i filerna thumbcache_256.db och 
thumbcache_1024.db. 

Utifrån de fem dynamiska analyserna där processen explorer.exe övervakades, 
var det möjligt att verifiera att genvägsfiler och snabblistor sparades till foldern 
Recent (se tabell 17) . Samtliga dynamiska analyser fastställde att applikations-id 
för appen Foton var 26bfbdac8c66cb7d.  

  

Tabell 17 Resultatet från Process monitors övervakning av explorer.exe.  

Process  Operaration Sökväg 

Explorer.EXE WriteFile %Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\ 
AutomaticDestinations\26bfbdac8c66cb7d.               
automaticDestinations-ms 

Explorer.EXE WriteFile %Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\ 
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Recent\bild.lnk 

Explorer.EXE WriteFile %Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\          
Mina bilder.lnk 

 

5.5 Återställ datorn utan att ta bort filer 

Folderstrukturen förändrades högst upp i hierarkin på systemdisken efter 
reparationen ”Återställ datorn utan att ta bort filer” då det tillkom två nya foldrar 
med namnen $SysReset och Windows.old. Foldern $SysReset innehöll filer 
relaterade till reparationsprocessen, exempelvis system- och loggfiler. Foldern 
Windows.old reserverade 4GB diskutrymme och innehöll filer från 
operativsystemet innan reparationen. När Windows.old undersöktes fanns 
samtliga Facebookbilder, statusuppdateringar, snabblistor, genvägsfiler och 
databasfilen WebCacheV01.dat kvar i foldern. Det filer som saknades i foldern var 
databasfilen livecomm.edb och miniatyrbilderna från appen Foton. Det filer som 
ej kunde hittas i Windows.old fanns fortfarande kvar i underfoldrar till 
%Userprofile%. De digitala spåren som påträffades i Windows.old 
detekterades också i användarens hemkatalog.  Sökvägarna till de digitala spåren 
listades (se tabell 18). 

 

Tabell 18 Sökvägar till digital spår i Windows.old 

 Namn Sökväg 

Facebook bilder och 
statusuppdateringar 

%Systemdrive%\Windows.old\Users\%Username
%\Local\Packages\microsoft.windowscommuni
cationsapps_8wekyb3d8bbwe\AC.   

Appen Internet Explorer 10       
(Internet historik) 

%Systemdrive%\Windows.old\Users\%Username
%\Local\Packages\windows_ie_ac_001\AC 

WebcacheV01.dat  %Systemdrive%\Windows.old\Users\%Username
%\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCach
e\WebCacheV01.dat 

Genvägsfiler %Systemdrive%\Windows.old\Users\%Username
%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recen
t\ 

Snabblistor %Systemdrive%\Windows.old\Users\%Username
%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recen
t\AutomaticDestinations\ 
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Loggfilerna setupact.log och MigLog.xml innehöll information om filer som 
kopierats från källan C:\Windows.old till destinationen C:\.  En loggfil med 
namnet FolderMoveLog.txt innehöll poster med en källa till C:\windows.old 
och en destination till C:\ (se figur 13) . Sökvägarna till databasfilen 
livecomm.edb och miniatyrbilderna från appen Foton detekterades i loggfilen.  
Andra foldrar som också fanns inkluderade i loggfilen var 
Users\%Username%\Pictures och Users\%Username%\Downloads.   

Foldrarna Pictures och Downloads lagrade multimedia-filer före reparationen. 
Efter reparationen fanns filerna kvar i foldrarna men kunde ej påträffas i 
Windows.old. När loggfilen SystemResetPlatform.log undersöktes 
påträffades textsträngarna ”Pre Reset Image Root \??\C:\Windows.old” och ”Post 
Reset Image Root \??\C:”.  

 

 

 

                

Figur 13 En post från loggfilen FolderMoveLog.txt.  

 

Loggfilerna setupact.log och dism.log gav information om datumet när 
reparationen utfördes med ”Återställ datorn utan att ta bort filer”.  Tidsstämplarna 
var i mänskligt läsbart format och hade följande syntax: ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS.  
Absoluta sökvägar till loggfiler som var relaterade till processen ”Återställ datorn 
utan att ta bort filer” sammanställdes (se tabell 19).  

 

Tabell 19 Loggfiler som skapas under reparationen med ”Återställ datorn utan att ta bort filer”.  

Loggfiler Sökväg 

SystemResetPlatform.log %Systemdrive%\$SysReset\Logs\Mig\SystemResetPlatform.log 

setupact.log %Systemdrive%\$SysReset\Logs\Mig\setupact.log 

MigLog.xml %Systemdrive%\$SysReset\Logs\MigLog.xml 

FolderMoveLog.txt %Systemdrive%\$SysReset\bin\rollback\FolderMoveLog.txt 

dism.log %Systemdrive%\$SysReset\Logs\dism.log 

C:\Windows.old\Users\Moa\AppData\Local\Packages\microsoft
.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState|C:\Us
ers\Moa\AppData\Local\Packages\microsoft.windowscommunica
tionsapps_8wekyb3d8bbwe\LocalState|F 
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6 Diskussion  

I Windows 8 lämnar apparna E-post, Meddelanden och Kontakter digitala spår på 
hårddisken. Snabbmeddelanden, bilder, bildkommentarer och statusuppdateringar 
från Facebook lämnar avtryck på hårddisken. E-postmeddelanden, kontaktuppgifter 
och snabbmeddelanden lagras i ESE-databasen livecomm.edb. Databasfilen kan 
extraheras med verktyget EseDbViewer, alternativt utföra sökningar i filen efter 
relevanta ord. När databasfilen undersöks är det viktigt att ta hänsyn till att texten 
är kodad med Unicode. Då snabbmeddelanden från Facebook är uppdelade i 
textsegment underlättas sökningarna efter textsträngarna i filen genom att söka 
efter frasen ”TextMessage” som meddelanden inleds med. H. Chivers et al skrev att 
ESE-tekniken prioriterar skrivningar till loggfiler högre än till databasfilen. Under 
experimenten som utfördes i detta arbete observerades att fler snabbmeddelanden 
sparades i loggfilen edb.log än till databasfilen livecomm.edb. Det innebär att 
snabbmeddelanden, kontaktuppgifter och e-postmeddelanden som ej sparats i 
databasfilen livecomm.edb skulle kunna extraheras från loggfilen edb.log. A. C. 
Thompson upptäckte snabbmeddelanden i foldern INetCookies vilket inte kunde 
verifieras under experimenten i detta arbete. En trolig orsak kan vara att Microsoft 
har gjort förändringar i Windows 8 som inte implementerades i Windows 8 
Consumer Preview.  Ett par av sökvägarna till de digitala spåren för apparna E-post, 
Kontakter och Meddelanden innehöll ett foldernamn som bestod av 16 tecken.  På 
de virtuella maskiner där samma Live-konto hade anslutits genererades identiska 
foldernamn. Foldernamnet hette CID och genererades förmodligen utifrån det Live-
konto som användaren hade registrerat. Underfoldern till CID-foldern hade namnet 
efter en tidstämpel 120712-0049. Namnet på underfoldern kommer förmodligen 
att vara dynamisk. När en bildfil visas med appen Foton skapas det under processen 
två miniatyrbilder av originalet. Namnkonventionen för miniatyrbilderna är 
SmallTile<#>.jpg och LargeTile<#>.jpg. När en videofil spelas upp med 
appen Video skrivs filnamnet till filerna appdb.dat och 
TileCacheStartView-1043796_80.  

Skrivbordsapplikationen Internet Explorer 10 lagrar kakor och temporära 
Internetfiler i samma foldrar som tidigare. Filen index.dat som tidigare lagrade 
Internethistorik, kakor och temporära Internetfiler har tagits bort.  Den databasfil 
som E. Fleisher beskrev som ersättaren till index.dat var WebCache24.dat. 
Den beskrivna ersättaren kunde ej hittas under databasanalysen, däremot 
detekterades ESE-databasfilen WebCacheV01.dat som hade ekvivalenta attribut. 
Den officiella versionen Windows 8 Professional 32-bitar undersöktes i detta arbete, 
till skillnad från E. Fleisher som analyserade Windows 8 Developer Preview. En 
trolig orsak är att Microsoft i och med lansering av Windows 8 valde att byta namn 
till WebCacheV01.dat. Bortsett från den nya databasfilen har foldrarna 
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INetCookies och INetCache tillkommit som lagrar temporära filer för appen 
Internet Explorer 10.  

Utforskaren i Windows 8 lanserades med namnet File Explorer, ett nytt grafiskt 
gränssnitt och utökade funktioner. Trots de nya förändringarna av utforskaren 
spara Windows 8 fortfarande snabblistor och genvägsfiler till foldern Recent. 
Filerna thumbcache_256.db och thumbcache_1024.db lokaliserade i foldern 
Explorer lagrade även i Windows 8 miniatyrbilder.  En nyhet i Windows 8 är att 
historik över öppnande filer sparas till ESE-databasen WebCacheV01.dat.  

När datorn repareras med ”Återställ datorn utan att ta bort filer” tillkommer två nya 
foldrar med namnen Windows.old och $SysReset. De digitala spåren som 
påträffades i Windows.old var bilder och statusuppdateringar från Facebook, 
genvägsfiler, snabblistor och Internethistorik. Loggfilen 
SystemResetPlatform.txt innehöll textsträngarna ”Pre Reset Image Root 
\??\C:\Windows.old” och ”Post Reset Image Root \??\C:”. Textsträngarna ger en 
indikation på att Windows.old var rootfolder i början av reparationen och efteråt 
ändrades det till enhet C:\. Foldern Windows.old lagrade ej en fullständig 
uppsättning av filer från det tidigare operativsysystemet då det saknades data från 
foldrarna Pictures, Downloads och underfoldrar till apparna. De filer som 
saknades i Windows.old fanns fortfarande kvar på enhet C:\. Namnet 
FolderMove.log antydde att loggfilens innehåll lagarade information om foldrar 
som har flyttats på datorn. Loggfilen bestod av poster med två sökvägar som visade 
källa och destination.  Samtliga poster har källan C:\Windows.old och enhet C:\ 
som destination. De foldrar som inte kunde detekteras i Windows.old fanns med 
bland posterna i FolderMove.log.  Enligt loggfilen hade de försvunna foldrarna 
funnits lagrade i Windows.old. Troligtvis klipptes foldrarna ut från 
C:\Windows.old och klistrades in till enhet C:\ efter reparationen. Analysen av 
”Återställ datorn utan att bort filer” tyder på att Windows 8 bevarar användarens 
filer innan reparationen utförs genom att flytta dem till foldern Windows.old 
(”Pre Reset Image Root”). Innehållet i Windows.old kopieras eller klipps ut till 
enhet C:\ (”Post Reset Image Root”) under reparationen. Det resulterar i att 
Windows.old inte sparar en fullständig kopia av foldrar och filer från det tidigare 
operativsystemet. Reparationen av datorn kräver extra hårddiskutrymme vilket kan 
resultera i att potentiell data i det oallokerade utrymmet skrivs över.  
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7 Slutsats 

Apparna E-post, Meddelanden och Kontakter sparar mycket av användarens 
Facebookprofil och aktiviteter lokalt på datorn. De digitala spåren från apparna kan 
bidra med värdefull informationen till en forensisk utredning. Miniatyrbilderna som 
appen Foton genererar kan vara värdefulla om originalbilderna raderats. Appen 
Video skriver filnamnet på videofiler till filerna appdb.dat och 
TileCacheStartView-1043796_80.dat. Namnen kan ge en indikation om 
vilka multimediafiler som spelats upp på datorn med appen.     

Internet Explorer 10 lagrar historik, kakor och temporära Internetfiler på 
hårddisken. Däremot har det skett en stor förändring gällande databasfilerna 
index.dat som har tagits bort i och ersatts av den nya ESE-databasen 
WebCacheV01.dat. 

Den nya utforskaren File Explorer påverkar inte de gamla digitala spåren då 
snabblistor och genvägsfiler fortfarande skapas i Recent-foldern precis som i 
Windows 7. Därför är det möjligt även i Windows 8 att undersöka snabblistor och 
genvägsfiler efter filer som öppnats på datorn.  

Ur ett IT-forensiskt perspektiv kan reparation med ”Återställ datorn utan att ta bort 
filer” påverka de digitala spåren på två sätt. Om det oallokerade utrymmet 
innehåller värdefull information kan processen har negativ inverkan på möjligheten 
till att återställa borttagna filer då dessa kan skrivas över.  Samtidigt kan 
Internethistorik, snabblistor, genvägsfiler och aktiviteter från Facebook finnas kvar i 
Windows.old och kan bidra med bevismaterial till en utredning.  
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