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Abstrakt

Då datorer i alla dess former har kommit att bära betydande mängder relevant information för
diverse forensiska utredningar så krävs en ingående kunskap gällande hur denna data 
lämpligast infångas. En typ av klient som nyligen har gjort sitt kommersiella intåg på 
marknaden är den internetbaserade tunna klienten. Det existerar i dagsläget begränsat med 
underlag gällande huruvida en sådan klient bär information som är relevant för en IT-
forensisk utredning.

Inom denna uppsats har därför en internetbaserad tunn klient av typen Chromebook varit mål
för undersökning. Syftet har varit att kartlägga vilka sårbarheter som existerar, samt om 
möjligt huruvida dessa kan brukas som underlag vid en forensisk utredning. För detta 
ändamål har klientens lagrings- samt kommunikationsmönster analyserats. För 
genomförandet av detta brukades experimentella metodiker i form av penetrationstest samt 
IT-forensisk undersökning. Det har även kartlagts huruvida programvaror avsedda för 
operativsystemet Linux kan exekveras på klienten. Ändamålet med detta var att fastställa om 
klientens volatila minne kan utvinnas med hjälp av verktyg för just Linux.

Rapportens resultat påvisar att det inom en klient av denna typ finns forensiskt värdefull 
information att inhämta. Det påvisas även att Chrome OS från en användares perspektiv kan 
anses som säkert.
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Abstract

Computers in various forms have come to carry a significant amount of relevant information 
for various forensic investigations. Therefore, detailed knowledge is required regarding how 
this data is best acquired. One type of client that has recently made its entry onto the 
commercial market is the Web Thin Client. As it is today, only a limited amount of relevant 
information can be found regarding in what capacity such a client contains data that is 
relevant to an IT-forensic investigation.

For this reason, a Web thin client of the model Google Chromebook has been evaluated in this 
paper. The purpose of this examination has been to identify the vulnerabilities that currently 
exist, and if possible whether these can be used as a basis for a forensic investigation. To 
achieve this, the client's storage and communication patterns have been analyzed by 
implementation of experimental methodologies. The methods used for the purpose are 
penetration testing and an IT forensic investigation. Tests have also been performed to 
evaluate whether software for the Linux operating system can be executed on the client. The 
purpose of this was to determine whether the client's volatile memory can be extracted using 
tools created for Linux.

The results presented in this paper demonstrate the fact that within a client of this type, 
valuable forensic information can be located. It is also established that Chrome OS from a 
user's perspective can be considered as safe.
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1 Inledning

1.1 Introduktion    

Marknaden för persondatorer introducerar i rask takt nya typer av klienter med olika typer av
funktionalitet och skilda förutsättningar. En yrkesverksam IT-forensiker skall för att bli 
framgångsrik i sitt yrke besitta en bred kunskap gällande ett stort antal olika typer av 
hårdvaror, mjukvaror, operativsystem och filsystem.

En typ av datorsystem som i dagsläget inte är vida känd är den tunna klienten. En tunn klient 
är i motsats till den klassiska tunga klienten en persondator utan tillgång till lokal lagring och 
processorkraft. Klienten tillhandahåller visualisering och input för den lokala användaren, 
samtidigt som lagring och andra vitala funktioner hanteras centralt av exempelvis en server. 
Denna approach är fördelaktig ur en administrativ ståndpunkt då ett större antal maskiner 
kan administreras från en central plats, samt även ur ett kostnadsmässigt perspektiv då dessa 
maskiner generellt är billigare än tunga klienter. [1]

År 2010 introducerade företaget Google ett nytt operativsystem vid namn Google Chrome OS. I
och med denna lansering frambringades en ny underkategori till den klassiska tunna klienten, 
en Web Thin Client (internetbaserad tunn klient) [2]. Detta koncept baseras på ett litet 
operativsystem där alla applikationer och avancerade funktioner tillhandahålls via 
operativsystemets webbläsare. Då ett framträdande syfte med internetbaserade tunna 
klienter är att lagringen av data skall ske via molntjänster så sparas tillsynes små mängder 
data lokalt på enheten. Dessa faktorer medför att man som användare skall vara uppkopplad 
mot internet för att få tillgång till majoriteten av den funktionalitet som erbjuds.

Då syftet är att informationen genom molnet skall lagras på ett säkert vis så krypteras 
användarens data. Målsättningen med detta är att förhindra att obehöriga kan ta del av, 
manipulera eller förstöra information. Dessa mekanismer försvårar inte bara för de 
illasinnade, utan även för de individer som ämnar utföra en IT-forensisk utvinning och 
granskning av enheten. En betydande svårighet som en IT-forensisk tekniker stöter på i och 
med nyttjandet av denna kryptering är obegriplig data. Utöver detta så bidrar molntjänsten i 
sig till restriktioner gällande om och hur man kan ta del av denna data utan att begå intrång 
hos ägaren av servertjänsten.

Det krävs därför kunskap gällande vilka sårbarheter som existerar i en sådan klient, samt vilka
av dessa som hypotetiskt sett skulle kunna användas för att extrahera relevant IT-forensisk 
information.
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1.2 Syfte och Mål

Ändamålet med denna kandidatuppsats är att kartlägga hur en internetbaserad tunn klient 
hanterar och lagrar information, samt vilka sårbarheter som uppkommer i och med denna 
hantering. Utifrån detta fastställs vilka eventuella sårbarheter som kan brukas av en IT-
forensiker som ett led i en utredning. Detta inkluderar dels påträffad data som kan brukas som
bevisning, men även sårbarheter i systemet som kan ge en IT-forensiker tillgång till 
informationen.

Man har inom tidigare forskningsarbeten [3, 4] främst fokuserat på sårbarheter inom 
klassiska tunga klienter, i nätverk samt i molnmiljöer. Tidigare arbeten vilka inriktar sig på 
sårbarhetsanalys av diverse operativsystem fokuserar på individuella säkerhetshål i en 
programvarukod vilka kan exploateras för att få tillgång till ett system [5]. Man noterar därför 
en avsaknad av arbeten som berör samspelet mellan en internetbaserad tunn klient och 
molntjänst, samt de IT-forensiska hinder och möjligheter som uppstår via denna interaktion. 
Med grund i detta ämnar denna uppsats fylla denna lucka samt skapa underlag för framtida 
forskning på området.

1.3 Avgränsningar

Då internetbaserade tunna klienter är ett relativt nytt koncept så finns det i dagsläget ett 
begränsat urval av sådana typer av klienter att tillgå på marknaden. Av dessa kommer under 
denna undersökning endast en specifik modell undersökas. Det är därför möjligt att de 
svagheter som visar sig existera inom denna modell ej existerar i andra modeller, och vice 
versa. Med grund i detta hade så det optimala upplägget varit att införskaffa två olika modeller
och jämföra dessa på alla berörda aspekter. Detta har dock ej varit möjligt ur varken en 
budget- eller tidsaspekt. Att undersöka andra modeller hänvisas därför till framtida 
forskningsarbeten.

Uppsatsen kommer främst ämna till att ringa in eventuella sårbarheter som i ett senare skede 
kan användas inom IT-forensiska undersökningar. Därför kommer denna uppsats ej ta hänsyn 
till eventuell kontaminering som sker då man försöker lokalisera dessa svagheter.

1.4 Problemformulering

Man noterar i dagsläget en brist på akademiskt underlag gällande hur data lagras, skickas och 
mottages av en internetbaserad tunn klient. Ett antagande är att kryptering används i 
processen, men exakt vilken kryptering detta rör sig om har till synes ej tolkats under tidigare 
arbeten. Författarna har med grund i detta valt att fokusera på ett antal fenomen som skall 
besvaras under denna granskning. Fokus kommer läggas på den data som genereras via 
användarens handlingar på systemet.

Man skall därför:

 Kartlägga den data som lagras lokalt på systemet. Analysera vilken typ av data det rör 
sig om samt om möjligt i vilken form den lagras.

 Redogöra för den kommunikation som sker mellan dator och moln, samt om möjligt 
analysera i vilken form samt under vilka förutsättningar denna data transporteras.

 Kartlägga vad som sker med den information som lagrats på disken vid omställning till 
klientens inbyggda utvecklingsläge.
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 Utreda i vilken utsträckning det är möjligt att på målsystemet nyttja verktyg avsedda 
för operativsystemet Linux.

Det faktum att experimenten utförs på en klient av just denna typ medför en rad potentiellt 
begränsande förutsättningar. En framträdande sådan är det faktum att man ej äger den 
molntjänst som denna klient förlitar sig på. Detta medför att man är begränsade till att 
avlyssna systemets kommunikation inom det egenkonstruerade nätverket. Det finns även en 
överhängande risk att den relevanta data man får fatt i är krypterad, vilket i sin tur leder till 
att den ej kan tolkas. Detta ses dock ej som en faktisk begränsning i detta arbete då målet är 
att undersöka vilken typ av trafik som skickas mellan klient och moln snarare än vad den 
faktiskt betyder. Denna information kan i hög grad anses relevant för framtida forskning på 
området.

1.5 Lagenlig och etisk diskussion

En försvårande omständighet är det faktum att mycket av den data som kommer eftersökas 
befinner sig på en server utom vår rättsliga kontroll. Det framgår därför ej vid viken punkt 
datan övergår från författarnas ägo till leverantören av molntjänsten. Gränsdragningen för när
man faktiskt begår ett dataintrång är därför en aspekt som skall tas hänsyn till. Utöver detta så
kommer alla experiment utföras på en enhet, och på data, i författarnas rättmätiga ägo. Även 
det nätverk som kommer användas konstrueras på ett sådant vis att endast de individer som 
ingår undersökningen har tillgång till detta.

1.6 Centrala Begrepp

Inom detta avsnitt introduceras och förklaras begrepp som är av värde för läsarens förståelse 
genom hela denna uppsats.

IT-forensisk undersökning

Målet med en IT-forensisk undersökning är att samla in, bevara och analysera digitala bevis 
gällande handlingar utförda på digitala medier. Dessa medier inkluderar persondatorer, 
mobiltelefoner, servers och annan informationsteknologisk utrustning vilken besitter någon 
form av lagring. [6]

Relevant IT-forensisk data

Med relevant IT-forensisk data avses i detta fall den information som lagras lokalt i form av 
volatil och icke-volatil data, samt kan kopplas ihop med användarens aktiviteter på systemet. 
[6]

Kontaminering

Detta innefattar de situationer där en tekniker utför handlingar vilka ändrar eller förstör 
ursprunglig data. [6]

Direkta och indirekta artefakter

En direkt artefakt skapas till följd av en direkt händelse i systemet. Detta innefattar exempelvis
omständigheter där en användare skapar, raderar eller modifierar filer. En indirekt artefakt 
skapas till följd av systemets normala beteenden, exempelvis som en reaktion på ovan nämnda
händelse. Olika typer av loggfiler är ett exempel på sådana artefakter. [7]

3



Oallokerade kluster

När en fil lagras på ett lagringsmedium så allokeras (reserveras) ett antal kluster vilka filen i 
fråga kan lagras inom. Ett oallokerat kluster är därmed en plats på lagringen som ej är aktivt 
upptagen av en fil. När en fil raderas så avallokeras klustret. Den data som lagras där skrivs ej 
över, vilket medför att de oallokerade klustren är att anse som ett intressant utrymme för en 
IT-forensisk utredare. [6]

File carving

En automatiserad procedur vilken enligt fastställda kriterium ämnar eftersöka filer och 
filfragment på ett lagringsmedium. Detta utförs genom en granskning av den faktiska datan på
mediet. Metoden används för att lokalisera raderad data eller data som av en annan anledning 
ej behandlas av filsystemet. [8]

Wipe

Känd eller slumpmässig data skrivs till ett lagringsmedium. Målet med detta är att skriva över 
all befintlig data på disken, och därmed skapa en IT-forensiskt ren disk. [6]

Molntjänst

En molntjänst, eller molnet som det ofta benämns i folkmun, har på ytan många likheter med 
en datorserver. Den kan tillhandahålla olika typer av tjänster så som fillagring, webbserver 
och beräkningshjälp. Den stora distinktionen är att en molntjänst kan skalas dynamiskt 
beroende på hur mycket resurser som krävs utav den för stunden. [9]

Virtuell Maskin

En virtuell maskin kan kort beskrivas som en skenbar dator vars existens är beroende av en 
fysisk dator. Konceptet bygger i grund och botten på en applikation vilken körs i ett 
operativsystem på ett system. Denna applikation tar en viss del av systemets resurser i 
anspråk och simulerar med hjälp av dessa ett separat operativsystem som har förmåga att 
exekvera program. [10]

VPN-tunnel (Virtual Private Network)

En VPN-tunnel är en virtuell anslutning mellan två noder inom ett nätverk. Tunneln verkar 
genom att forma ett privat nätverk inuti det riktiga, fysiska nätverket. Med hjälp av olika 
protokoll kan det virtuella nätverket krypteras så att externa noder ej kan ta del av trafiken. 
[11]

Torrent

En så kallad Torrent är en fil vilken bär information gällande hur en klient får tillgång till filer 
som distribueras via BitTorrent-protokollet. Protokollet har blivit populärt för distribution av 
upphovsrättsskyddat material. [12]

IM (Instant Messaging)

Ett medel för att utbyta material i realtid. Detta utförs oftast i form av meddelanden i text- 
eller bildformat. [13]
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Målsystem/värdsystem

Med målsystem avses inom denna uppsats den klient vilken är mål för undersökningen. Med 
värdsystem hänsyftas de enheter vilka används som verktyg för kommande tester, exempelvis 
genom att rymma relevanta mjukvaror.

Metadata

Metadata kan beskrivas som “Data inuti data, som beskriver data” [14]. Med andra ord är 
metadata data om en fil som lagras ihop med filen. Exempelvis kan det lagras information 
gällande när filen skapades och senast ändrades.
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2 Metod

2.1 Val av metod

För att undersöka vilka möjligheter det finns gällande datautvinning från en tunn klient med 
stark anknytning till en molntjänst så analyseras tidigare forskning på området 
penetrationstest och sårbarhetsanalys. Denna analys kommer fortgå och dokumentationen 
kommer utgöra stöd under projektets alla faser. Utifrån valda metoder utförs egna tester med 
målet att kartlägga sårbarheter inom den aktuella klienten.

Valet av penetrationstest som metod har främst sin grund i det faktum att det utgör ett säkert 
och effektivt sätt att upptäcka säkerhetshål i exempelvis nätverksmiljöer, i en programkod 
eller i en klient. Då det sistnämnda har förankring i projektets problemformulering så anses 
denna metodik passa väl in på dess ändamål. Testets ursprungliga intention kommer dock 
frångås, då målet är att finna de sårbarheter vilka i framtiden kan användas i ett IT-forensiskt 
syfte, snarare än att upptäcka svagheter i förebyggande syfte.

Vid testfasens slutförande så sammanställs påträffade sårbarheter samt underliggande 
strukturer då det gäller lagring samt hantering av information. Utifrån detta formuleras ett 
slutgiltigt förslag gällande var kommande forskning kan ta vid.

2.2 Befintlig forskning och metodik

2.2.1 Penetrationstest

Majoriteten av den i dagsläget existerande forskning på området penetrationstest bygger på 
likartade metodiker. Upplägget är liknande oavsett om man utför testet på ett nätverk, en 
applikation, ett operativsystem eller en komplett klient. Denna tes bekräftas vid granskning av
två rapporter vilka berör just penetrationstester. I Vulnerability Assessment and Penetration 
Testing [4] delas processen in i fyra delar, varav de första två berör informationsinhämtning 
om en klient samt dess nätverksomgivning. De två sista berör sårbarhetsanalys samt 
sårbarhetsexploatering.
I “An Overview of Penetration Testing” [3] skiljs hela testfasen tydligt från förberedelse- samt 
analysfasen. Testfasen innehåller alla de steg vilka även ingår i den förstnämnda metoden. 
Skillnaden ligger i att denna metod inleds av en förberedande fas, vilken kan inkludera allt 
från förberedelse av dokumentation till införskaffning av relevant mjukvara. Metoden avslutas
även med en fas vilken behandlar analys av insamlat underlag under testfasen. Detta 
förfarande bidrar till en väldigt komplett metod, från början till slut. Det är med grund i denna 
applicerbarhet som denna metod selekteras som grunden till detta projekts arbetsmetod. I 
Figur 1 presenteras de fem steg som ingår i metoden.
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Figur 1: Illustration över en generell metod för penetrationstest [3]

2.2.2 IT-forensisk undersökning

Under informationsinhämtningen så kartläggs klienten med hjälp av en IT-forensisk metodik. 
Det finns ett antal väl utarbetade metoder för hur en sådan undersökning skall gå till, främst 
då det gäller brottsmål. Det amerikanska justitiedepartementet (U.S department of Justice) 
utgav år 2008 en deskriptiv rapport vilken beskriver en tänkt IT-forensisk metodik, från det 
att hårdvaran samlas in tills dess att den slutgiltiga rapporten är författad [15]. Vad som står 
klart är att majoriteten av de IT-forensiska metodikerna delar tillvägagångssätt då det gäller 
de övergripande stegen förberedelse, insamling, granskning och rapportering.

Den metod som i denna uppsats utgör en mall för den IT-forensiska undersökningen benämns
“IDIP (The Integrated Digital Investigation Process)” [16]. Då man jämför denna metod med 
den tillhörande det amerikanska justitiedepartementet så innehåller de vid en första anblick 
en mycket likartad metodik. Skillnaden ligger i det faktum i att justitiedepartementets metod 
är riktad till de individer som anländer till platsen och hanterar beviset först. IDIP berör dels 
denna initiala insamling, men även analys av insamlad data. Då en mycket vital aspekt av detta
projekt är just analys och granskning av insamlad data så utses IDIP som dess IT-forensiska 
arbetsmetod.

Metoden IDIP innehåller sex olika steg.

1. Bevarande: Under detta steg bevaras data så den inte riskerar att ändras. Detta inkluderar 
IT-forensiska avbilder av klientens volatila och icke-volatila lagring. Av intresse är även att 
avskärma enheten från sin nätverksomgivning.
2. Överblick: De avbilder och den data som inhämtats under det första steget avsöks för att 
teknikern skall kunna bilda sig en överblick av den data som kan vara relevant.
3. Dokumentation: Den eventuella relevanta data som kan användas för bevisning 
dokumenteras.

8



4. Eftersökning och insamling: I detta skede utförs en djup granskning av den insamlade 
bevisningen. Detta utförs med hjälp av ett datorprogram som har utformats för ändamålet och
söker efter exempelvis nyckelord specificerade av teknikern.
5. Rekonstruktion: Om exempelvis krypterad information påträffas under steg 4 så är det 
under denna fas denna analyseras och eventuellt knäcks. Målet med detta steg är att utreda 
vilken typ av data som finns tillgänglig, varför den existerar och hur den kom dit.
6. Presentation: En rapport över det exakta tillvägagångsättet samt den funna bevisningen som
är relevant för fallet i fråga författas.

Figur 2: Illustration vilken beskriver “The Integrated Digital Investigation Process”.

2.3 Projektets arbetsmetod

För att effektivt besvara de problem som är föremål för denna undersökning så konstrueras en
unik arbetsmetod. Denna är en experimentell metod vilken utgörs av en sammansättning av 
valda metoder för penetrationstest och IT-forensisk undersökning. Arbetsmetoden innefattar 
till skillnad från många andra penetrationstest ej något avsnitt vilket behandlar 
sårbarhetsexploatering. Detta då avsikten i första hand är att kartlägga de eventuella 
svagheter som går att lokalisera i en klient av denna typ i dagsläget. Avsaknaden av en 
exploatering kan dock ses som en nackdel då man inte vidare utreder de svagheter som har 
påträffats. Exempelvis kan en svaghet upptäckas, men då den ej testas så vet man ej med 
säkerhet om det kan finnas en annan säkerhetsåtgärd som har för uppgift att kompensera för 
bristen.
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Inom metoden för penetrationstest inkluderas en IT-forensisk undersökning med tillhörande 
granskning av klienten. Utgångspunkten för denna undersökning är de sex steg som ingår i 
IDIP, med undantaget steg 3 och steg 5. Avsikten är att dokumentera varje fas i 
undersökningen, men eftersom problemställningen ej uttryckligen behandlar juridisk 
bevisning så utelämnas sådan dokumentation som inte anses relevant för en vetenskaplig 
undersökning. Att rekonstruera krypterad information är att anse som en tids- samt 
resurskrävande uppgift. Då denna uppsats är begränsad då det gäller båda dessa aspekter så 
kommer denna punkt ej behandlas. Nämnvärt att detta skulle utgöra en utmärkt punkt för 
framtida forskning att ta vid.

Additionen av en IT-forensisk metod till penetrationstestet gör denna undersökning unik 
gentemot andra undersökningar på området penetrationstest. Med hjälp av denna 
sammansatta arbetsmetod kan man genomföra en kartläggning av en klient på en djupare 
nivå än vad man kan med hjälp av en generell metod för penetrationstest. Inom en generell 
metod för penetrationstest, så som den för detta projekt utvalda metoden, begränsas man i 
många fall till en ytlig typ av granskning, där man exempelvis navigerar i operativsystemets 
grafiska användargränssnitt. Med hjälp av IT-forensisk analys så begränsas man ej till det man 
kan se i det grafiska användargränssnittet, utan man får även möjlighet att ta del av det som 
finns under ytan i operativsystemet. Därför får man möjlighet att granska klienten på en 
djupare nivå.

Med hjälp av arbetsmetodens IT-forensiska metod tillåts utvinning av information gällande 
hur klienten lagrar data, vilket data som finns tillgänglig lokalt på systemet samt hur och om 
denna krypteras. Med hjälp av denna approach kan man fastställa de karaktäristiska drag hos 
klienten som i bästa fall kan underlätta förståelsen för hur en sådan enhet kan penetreras, 
främst i ett IT-forensiskt syfte. I Figur 3 presenteras ett grafiskt flödesschema vilket beskriver 
de olika stegen vilka utgör denna konstruerade metod.

Figur 3: Ett flödesschema vilket beskriver projektets arbetsmetodik.
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Förberedelser: För att göra undersökningen så verklighetstrogen som möjligt så utförs 
typiska användaråtgärder på enheten innan testfasen påbörjas. Under denna förberedande fas
iordningställs den utrustning samt dokumentation som krävs för ett framgångsrikt 
genomförande av testet.

Block 1: Ett antal tester kommer utföras med målet att kartlägga när och hur enheten 
kommunicerar med omvärlden. Då denna typ av enhet opererar med hjälp av en molntjänst så
upprättas i detta skede eventuella gränsdragningar för när man tar del av egen data samt när 
man riskerar att inkräkta på otillåten mark. Kort och gott så säkerställs det i detta skede att 
intrång ej begås hos ägaren av molntjänsten.

Block 2: Som om en del i kartläggningen av klienten undersöks det huruvida det är möjligt att 
fånga systemets volatila minne. Att utvinna denna data är av stort värde i IT-forensisk 
undersökning, då det ofta innehåller central information gällande systemet i fråga. Typiskt så 
används för detta ändamål ett så kallat IT-forensiskt verktygskit. Detta innehåller en rad olika 
mjukvaruverktyg som har till uppgift till att utvinna denna volatila information. [17] 

Av stort intresse för denna undersökning är även den icke-volatila data som lagras lokalt på 
enhetens lagringsmedium. Förväntningen är att denna data utgör vital information gällande 
användarens aktiviteter på systemet. Detta inkluderar olika typer av loggar samt temporära 
internet-filer vilka påvisar vilka hemsidor som har besökts. Av intresse är även så kallade 
länkar som indikerar vilka externa lagringsenheter som varit kopplade till systemet. För att 
fånga denna icke-volatila data kommer flera olika utvinningar utföras av värdsystemets 
lagringsmedium. En av dessa kommer utföras då systemet befinner sig i operativsystemets 
inbyggda utvecklarläge. Detta för att återkoppla till uppsatsens frågeställning gällande 
huruvida disken helt återställs vid tillämpande av detta läge. Utöver detta så utförs innan 
detta en utvinning av systemet då det befinner sig i operativsystemets ursprungsläge.

Block 3: Vid testfasens slutförande sammanställs den empiriska data som har genererats 
under dessa tester. Särskild vikt kommer läggas vid den data som genereras av användaren då 
denne interagerar med systemet.

Granskning och diskussion: Resultaten från block 3 granskas kritiskt och eventuella fördelar
och nackdelar med tillvägagångssättet fastställs. Ett viktigt moment i denna granskning är att 
avgöra vilka funna sårbarheter som möjligtvis kan exploateras samt vilken funnen data som 
kan anses relevant i en IT-forensisk undersökning. Med grund i avsaknaden av exploatering av
funna svagheter så presenteras istället förslag gällande vilka svagheter som bör utredas vidare
i kommande forskningsarbeten.
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2.4 Metodkritik

Det faktum att det inte existerar någon egentlig forskning på det specifika område som 
undersöks är att anse som en potentiell problematik. Den metod som används för att komma 
runt detta hinder är att bredda undersökningens spektrum till sårbarheter och 
penetrationstester av klienter överlag, inte endast tunna klienter av typen internetbaserad.

Molnets omfång är att anse som en begränsande faktor, då dess gräns ofta är otydlig och 
avsikten med undersökningen ej innefattar att begå dataintrång. För att utesluta att detta 
inträffar så utförs experimenten inom en begränsad samt kontrollerad nätverksmiljö.

Det faktum att experimentet utförs på en faktiskt system istället för en virtuell maskin medför 
i sin tur att möjligheten att gå tillbaka till en specifik punkt i experimentet går förlorad. Detta 
är att anse som en problematik utifall att något moment skulle misslyckas eller behöva 
upprepas. Det finns i och med detta inte heller någon möjlighet att pausa systemet vid ett visst
tillfälle. Detta är nödvändigt om testaren önskar undersöka det läge systemet befinner sig i vid
just det ögonblicket.

Att förvänta sig att ett penetrationstest skall lokalisera alla möjliga sårbarheter är att anse 
som högst orealistiskt. [3] Det finns även en överhängande risk att de eventuella sårbarheter 
som lokaliseras ej kan användas till att exploatera systemet i ett IT-forensiskt syfte.
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3 Experiment
Dessa tester utförs på en Acer 11.6” Aspire C710-10072G01ii Chromebook PC av årgång 2013.
Lotten faller på denna modell då den till skillnad från en del andra versioner av Chromebooks 
har ett löstagbart lagringsmedium. Detta är av typen SanDisk SSD U100 16GB USB device med 
en SATA kontaktering. Att disken kan avlägsnas från chassit underlättar vid avbildningen av 
mediet. Klienten baseras på operativsystemet Chrome OS v. 33.0.1750.152, 32 bit.

Två olika system brukas som värdsystem under dessa experiment. Dels en Samsung 
NP305U1A-A01SE med operativsystem Windows 7 (64 bit) och dels en Dell (Service Tag-
nummer: 5NFJC5J) med operativsystem Windows 7 Enterprise. En fullständig förteckning 
över den hårdvara samt mjukvara som används under dessa experiment presenteras i 
kommande stycke. För att underlätta vid läsningen av följande experimentuppställning så 
kommer berörda system från denna punkt benämnas enligt nedanstående förkortningar:

Målsystem

Chromebook = <CB>

Värdsystem

Samsung = <S1>
Dell = <D2>

Mjukvara

För utförandet av planerade experiment så brukas ett antal mjukvaror.

Disk Wipe v.1.7
För nollställning av disk utses mjukvaran Disk Wipe v.1.7. Valet faller på detta verktyg då det är
fritt tillgängligt samt portabelt. Det besitter funktioner vilka låter användaren formatera 
disken samtidigt som den skrivs över med nollor, vilket medför en tidseffektiv process.

Advanced Port Scanner v.1.3
För ändamålet kartläggning av öppna portar utses verktyget Advanced Port Scanner v.1.3. Vad 
som är utmärkande med denna mjukvara är dess snabbhet, lättviktighet samt lättbegripliga 
användargränssnitt. Det besitter de grundläggande egenskaper som krävs för genomförandet 
av detta experiment.

Wireshark v.1.10.6
Wireshark är en erkänt funktionsduglig programvara för avlyssning av nätverkstrafik. 
Kommunikationen presenteras utefter användarens preferenser, genom exempelvis filtrering 
utefter nätverksprotokoll. Denna anpassningsbarhet samt författarnas tidigare goda 
erfarenheter av Wireshark bidrar till valet.

Cain & Abel v.4.9.55
Denna mjukvara selekteras med grund i att den besitter en funktion vilken inom Wiresharks 
loggar eftersöker användarnamn och lösenord som har brukats under 
nätverkskommunikationen.
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FTK Imager v.3.1.4.6
FTK Imager är en snabb och lättnavigerad mjukvara för avbildning av diverse lagringmedier. 
Dess främsta syfte är denna utvinning, men den bidrar även med enklare verktyg för analys. 
Denna mjukvara selekteras med grund i dess effektivitet då det gäller just denna avbildning.

EnCase v.7.01.02
EnCase besitter till skillnad från många andra IT-forensiska mjukvaror ett stort antal 
avancerade funktioner för granskning av diskavbilder. Den tillhandahaver goda möjligheter för
bearbetning där användaren i ett steg tillåts välja vilken typ av information som skall 
eftersökas. Som ett led i detta så finns möjlighet att eftersöka specifika nyckelord vilket 
medför att den passar väl in på projektets ändamål. Detta då ett ändamål är att lokalisera 
användargenererade IT-forensiska artefakter av intresse, vilket kan utföras med hjälp av 
sådana nyckelord.

3.1 Förberedelser

För att tillse att experimenten genererar relevant data i proportion till uppsatsens 
problemformulering så utförs en rad förberedelser.

3.1.1 Installation av mjukvara

På värdsystem <S1> installeras de programvaror som skall användas under större delen av de 
kommande testerna. För wipe av hårddisk installeras på <S1> Disk Wipe v. 1.7. För 
nätverksavlyssning samt portscan installeras på <S1> Wireshark v.1.10.6 respektive Advanced
Port Scanner v.1.3. För att utföra en file carve på de loggar som genereras av Wireshark 
installeras Cain & Abel v.4.9.55. Slutligen så installeras för hårddiskutvinning FTK Imager v. 
3.1.4.6. För IT-forensisk granskning används EnCase v.7.01.02. Denna programvara finns för 
tidpunkten för testet att tillgå på högskolans maskin <D2>. Därav behöver ingen installation 
utföras av denna mjukvara.

3.1.2 Optimering av hårdvara

Inför kommande tester utförs en så kallad wipe av den hårddisk som skall rymma genererade 
IT-forensiska avbilder av klientens lagringsmedie. Denna aktion medför att hårddisken är helt 
tom då kopian överförs, vilket utesluter förväxling av data. Hårddisken som används för detta 
ändamål är av typen Seagate Barracuda 7200.10 SATA med en kapacitet på 160 GB samt 7200 
RPM. Denna kopplas till värdsystemet <S1> via en USB till SATA adapter av märket König 
(art.nr: CMP-USB3SAT10) och nollställs med hjälp av mjukvaran Disk Wipe v. 1.7. Därefter 
kontrolleras disken med hjälp av hex-läsaren i  FTK Imager 3.1.2.0 för att kontrollera att all 
tidigare befintlig data har skrivits över med nollor.  

Då disken har optimerats så utförs en fabriksåterställning av den klient som är mål för 
undersökningen. Detta för att säkerställa att den data som genereras gör så till följd av 
kontrollerade aktioner. En fabriksåterställning är i detta fall att föredra över en total 
nollställning av hårddisken då man på detta vis ej riskerar bli stående utan operativsystem. 
För att återställa enheten utförs följande sekvens av aktioner, vilka leder till dialogrutan enligt 
Figur 4.
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→ inställningar → avancerade inställningar → powerwash

Figur 4: För att fabriksåterställa enheten används funktionen “Powerwash”.

Då systemet med framgång har återställts så skall samma aktion utföras på den router vilken 
utgör stommen i testernas olika nätverkstopologier. Routern som används i dessa experiment 
är av modell D-Link Wireless N Home Router DIR-615. Syftet med fabriksåterställningen är att 
säkerställa att man under testet besitter full kontroll över de inställningar som appliceras 
inom det konstruerade nätverket.

Slutligen så förbereds de bärbara lagringsenheter vilka skall brukas som hjälpmedel under 
experimentfasen. Tre stycken bärbara USB-minnen införskaffas och formateras till 
filsystemsformatet NTFS. Dessa enheter är av typerna Sandisk Cruzer Blade 16GB, Sandisk 
Cruzer Blade 8GB  och Sandisc Cruzer Micro 8 GB.

Dessa benämns från denna punkt enligt följande:
Sandisk Cruzer Micro = [USB1]
Sandisk Cruzer Blade 16GB = [USB2]

[USB1] används huvudsakligen till att flytta filer till och från målsystemet <CB>. [USB2] 
används till att skapa en återställningsdisk (Rescue Disc) av <CB>.

Ett minneskort (Dane-Elec SD 2GB) vilket senare skall användas till försök att exekvera filer 
avsedda för Linux formateras till filsystemet ext4. Grunden till detta åtagande är det faktum 
att Linux till skillnad från exempelvis Windows inte använder filändelser för att avgöra 
huruvida en fil är exekverbar. Därför måste det anges i filens rättigheter om filen har rätt att 
exekveras. Detta kräver i sin tur ett filsystem vilket har stöd för sådana inställningar, vilket är 
sant för ext4. [18]

3.1.2 Övriga förberedelser

För att tillse att författarnas personliga Google konton ur en integritetssynpunkt ej äventyras 
så skapas ett nytt sådant konto. Detta konto är specifikt tillägnat dessa experiment samt 
kommer användas under alla följande tester på värdsystemet <CB>.

Användarnamn: eriid.hornek
Lösenord: Skrivs ej ut i rapporten då det ej anses relevant för att beskriva och upprepa
experimentets utförande. Utöver detta så skulle detta medföra att kontots integritet 
äventyras.
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De filer som i en senare fas skall laddas ner och överföras till klienten förbereds på värdsystem
<S1> och överförs sedan till [USB1]. Ett antal dokument skapas även på den Google Drive som 
tillhör projektets konto. Dessa filer och dokument består av bilder och textdokument vilka 
medvetet skapas innehållande nyckelordet ”kakor”. Detta ord inkluderas även i filnamnet för 
alla filerna i testet. Målet med detta är att ordet “kakor” skall utgöra ett nyckelord vid 
eftersökning under den IT-forensiska granskningen.

Även klientens fysiska säkerhet är av hög relevans för ett experiment som detta. För att tillse 
att systemet ej tar skada på grund av den statiska elektricitet som leds med hjälp av 
människokroppen så införskaffas och förbereds ESD-utrustning. I detta fall används ett 
armband som med hjälp av en klämma placeras på datorn. Detta tillser att spänningen mellan 
den individ som hanterar hårdvaran och datorn normaliseras. På detta vis säkerställs att 
enskilda komponenter ej riskerar att ta skada från statiska urladdningar.

3.2 Kartläggning av nätverksomgivning och kommunikation

För att kartlägga under vilken typ av förutsättningar målsystemet <CB> kommunicerar med 
sin nätverksomgivning så används i huvudsak metoderna nätverksavlyssning och skanning av 
enhetens nätverksportar.   

3.2.1 Avlyssning av nätverkstrafik

Som ett första led i att kartlägga systemets kommunikationsmönster så genomförs en 
nätverksavlyssning. För detta ändamål används programvaran Wireshark v.1.10.6.
Innan avlyssningen initieras så utförs ett antal förberedande handlingar. Som ett första steg i 
detta återställs målsystemet <CB> till dess fabriksinställningar. Därefter uppförs en 
nätverksmiljö enligt den grafiska nätverkstopologin i Figur 5. I detta nätverk används en 
nätverkshubb för att tillse att trafik tillhörande <CB> även sänds till <S1>. Detta möjliggör 
avlyssning av den trafik som genereras samt tas emot av <CB>. Detta upplägg har sin grund i 
att det trådlösa nätverkskort som är inbyggt i <S1> förkastar all trafik som ej är ämnat för 
klienten. 
Nätverkshubben kopplas till den router som används i testet, vilken i sin tur ansluts till en 
fysisk nätverksport på Högskolan i Halmstad.

En ipconfig utförs i operativsystemet Windows. En sådan genomförs enligt en rad aktioner på 
systemet.
start → run → cmd → “ipconfig” anges i kommandotolken → enter

• Lyssnardatorn <S1> IP-Address: 192.168.0.100
• Standard-gateway: 192.168.0.1
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Figur 5: Grafisk illustration över nätverkstopologin i testmiljön.

Wireshark initieras på värdsystemet <S1>. Då det är bekräftat att programvaran är funktionell
så startas en ny nätverksavlyssning. Detta utförs genom att i huvudmenyn välja capture → 
options. Inställningar av värde under detta steg kan sammanfattas med att alla gränssnitt 
(interfaces) avlyssnas samt att inga filter används under avlyssningen.
Därefter ansluts nätverkssladden mellan <CB> och nätverkshubben. Detta utförs med avsikt 
att säkerställa att Wireshark på <S1> har möjlighet att fånga all den trafik som genereras och 
mottages av målsystemet <CB>.

Samtidigt som avlyssningen körs på värdsystemet så utförs ett antal aktioner på målsystemet 
<CB>. Det noteras exakt vilken tid dessa aktioner utförs, så att dessa vid behov kan jämföras 
med det resultat som genereras i Wireshark. Målet är att om möjligt med hjälp av detta 
lokalisera specifika mönster gällande hur enheten kommunicerar med sin omgivning. Av 
särskilt intresse är den kommunikation som sker mellan enheten och molnet.

1. 12:42:xx -  En inloggning utförs på det lokala systemet <CB>. För ändamålet nyttjas det 
google konto Eriid.hornek som har skapats speciellt för detta projekt.

1. 12:42:50 -  Google Drive mappen öppnas med intentionen att verifiera huruvida 
genvägar har genererats till de filer som finns i molnet. Därefter öppnas dokumentet 
“Kakor är gott”.

○ Detta dokument innehåller i filnamnet nyckelordet “Kakor”.
○ 12:43:05 -  Strängen “Nu är jag trött på kakor” adderas i slutet av dokumentet. 

Då detta är slutfört så stängs dokumentet.
2. 12:43:50 -  Webbläsaren initieras. I adressfältet anges i ett första steg 

http  ://  www  .  erikh  .  se. Detta då denna sida upprättar en okrypterad anslutning. I 
kontrast till detta besöks även https  ://  www  .  facebook  .  com vilken använder det 
krypterade protokollet https (12:44:10).

3. 12:44:40 -  En inloggning utförs på en webbsida där det sedan tidigare är säkerställt att 
lösenord skickas i klartext. Av säkerhetsskäl redogörs det ej för vilken sida som är 
föremål för besöket. Det avslöjas inte heller vilka inloggningsdetaljer som tillämpas.

4. 12:45:30 -  Gmail-appen i <CB> används för att skicka ett elektoniskt postmeddelande. 
Detta meddelande får ämnet "Ät kakor!" och textbudskapet "Kakor är bra för 
smaklökarna".

5. 12:46:15 - Mailet skickas till ett Gmail konto tillhörande en av gruppmedlemmarna.
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6. 12:46:50 - Två stycken sökningar genomförs i Googles sökmotor. Dels en ordinär 
sökning på frasen “Trevliga kakor” och dels en Google bild-sökning på nyckelorden 
“hårda kakor” (12:47:35).

7. 12:48:00 - Den första bilden som uppenbarar sig i sökresultatet öppnas. Den 
fullständiga länken till denna bild är http  ://  www  .  partycollection  .  se  /  wp  -
content  /  uploads  /2012/07/  kafferep  -  kakor  -  uppläggningsfat  -  dukning  -  födelsedag  -
fest  .  jpg.

12:49:00 - Då dessa aktioner har genomförts så stoppas avlyssningen i Wireshark och 
resultatet sparas till bevisdisken. Denna fil döps till “Sniffning 5 (2014-04-10).pcap”.

För att analysera den uppfångade nätverkstrafiken används mjukvaran Cain & Abel v.4.9.55. 
Denna programvara använder sig av en metodik kallad carving, vilket låter den söka igenom 
den av Wireshark genererade loggen efter information av intresse.

Då programvaran har initierats så selekteras fliken “Sniffer” Därefter öppnas filen Sniffning 5 
(2014-04-10).pcap som programmet sedan analyserar.

Som ett komplement till detta så används Wireshark för att manuellt undersöka resultatet av 
nätverksavlyssningen. Detta utförs i form av strängsökningar. Dessa strängar består av de 
webbsidor som har besökts, de användarnamn som har används för inloggning samt 
nyckelordet kakor.

3.2.2 Skanning av portar

Portscan 1

Under detta test ansluts målsystemet <CB> samt värdsystemet <S1> till routern via en trådlös 
länk. Routerns WAN-port ansluts därefter till ett fysiskt nätverksuttag på Högskolan i 
Halmstad.

Figur 6: Grafisk illustration över nätverkstopologin i testmiljön för portscan.
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Initialt så tillses att målsystemet <CB> är uppkopplat mot nätverket samt att användaren är 
inloggad. Utifrån detta startas den programvara som skall användas, Advanced Port Scanner 
version 1.3. Värt att notera är att målsystemet i detta läge befinner sig i ursprungsläget snarare
än utvecklarläget developer mode.

I Advanced Port Scanner anges nedanstående inställningar:
IP som skall scannas: 192.168.0.101 (IP tillhörande målsystemet <CB>)
Port-range(s): 0-10.000; 10.000-19.999; 20.000-29.999; 30.000-39.999; 40.000-49.999; 
50.000-59.999; 60.000-65.535.

Det totala antalet existerande portar är 65.535 stycken [19]. Då programmet till en början 
stöter på haveri då hela detta intervall anges för sökning så utförs istället detta stegvis. 
Avsökningen utförs i satser om 10.000 portar. Totalt uppgår detta till sex stycken sökningar. På
detta vis säkerställs att alla befintliga portar har genomsökts.

Figur 7: De inställningar som tillämpas vid den första av totalt sex avsökningar i APS.

Portscan 2

För att verifiera att typen av anslutning ej inverkar på resultatet så utförs testet på nytt. I 
föregående test utfördes skanningen via en trådlös anslutning. Som kontrast till detta utförs 
detta andra test i ordningen via en trådad förbindelse. Om de två testerna genererar olika 
resultat så finns det anledning att följa upp detta via ytterligare tester.
Experiment genomförs med en trådad anslutning via routern. Till routern kopplas via 
nätverkskabel både <CB> och <S1>.

Figur 8: En grafisk illustration över den trådbaserade nätverkstopologi som används för portscan nummer 2.

Tillvägagångsättet under detta test är identiskt med det som tillämpades under den första 
avsökningen. Sex stycken genomsökningar utförs och samtliga portar inkluderas.
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3.3 Kartläggning av klient

Under kartläggningen av klienten eftersöks specifika typer av användargenererad data. Därför
utförs som en förberedelse inför detta på värdsystemet CB ett antal aktioner, vilka genererar 
denna typ av data. För att underlätta granskning och eftersökning så tillses så många som 
möjligt av dessa relevanta set av data innehåller ordet “kakor”.

Dessa handlingar utförs enligt ett antal steg.
1. Ett nytt textdokument skapas i den Google Drive som tillhör testkontot eriid. 

Dokumentet benämns “kakor är gott” och innehåller textraden “Kakor är en god sötsak 
som jag tycker om. Speciellt drömmar”.

1. [USB1] ansluts till <CB>. Detta bärbara minne innehåller sedan tidigare en textfil vid 
namn “kakor.txt”. Denna fil öppnas på CB direkt på USB-minnet och stängs sedan igen.

2. http  ://  www  .  google  .  com  /  bilder besöks på värdsystemet CB. En sökning utförs på 
nyckelordet “kakor”. Den första bilden i sökresultatet laddas ner och sparas i lokal 
lagring på CB. Denna fil har ursprungsbenämningen “kakor.jpg” och sparas likväl under
detta namn.

3. Från [USB1] vilket fortfarande är anslutet till <CB> överförs “Inga kakor.jpg” till lokal 
lagring.

4. “Dikt om kakor.txt” överförs till lokal lagring från [USB1] och öppnas därifrån.
5. “Fat med kakor.jpg” överförs från lokal lagring till [USB1]. Efter detta raderas filen från 

denna lokala lagring.
6. Via den inbyggda webbläsaren i Chrome OS (Google Chrome v.33.0.1750.152) besöks 

webbsidan http  ://  www  .  csn  .  se. Därefter anges korrekta inloggningsuppgifter. Detta då 
man vid inloggning skickas till en sida krypterad med SSL. Även http  ://  facebook  .  com 
samt  http  ://  www  .  aftonbladet  .  se besöks av samma anledning. Målet med detta är att 
utreda vilka spår okrypterade kontra krypterade webbsidor lämnar på enheten.

7. http  ://  www  .  polisen  .  se besöks. Detta då man innan experimentets påbörjan har 
fastställt att denna sida använder cookies. För att säkerställa att en cookie har sparats 
så selekteras ett län. Därefter accepteras den popup-ruta som notifierar användaren 
om att webbsidan använder cookies.

8. http  ://  www  .  erikh  .  se besöks då man med säkerhet vet att denna webbsida ej använder 
cookies. Likt som i fallet med kryptering ovan så är målet med punkt 8 samt 9 att 
utreda vilka spår webbsidor med och utan cookies genererar.

9. Den inbyggda applikationen för elektronisk post i Chrome OS öppnas. Genom denna 
applikation öppnas ett mail, vilket har skickats från ett annat gmail konto. Detta mail 
innehåller en bild, och mailets titel är “kakor”. Den bifogade bilden laddas ner till lokal 
lagring på <CB>.

10. Från mailklienten skickas ett elektronsikt meddelande till ytterligare en gmail address. 
Meddelandet döps till “goda kakor” och innehåller texten “Jag tycker att kakor är goda”. 
Inga bilder eller andra filer bifogas.
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3.3.1 Exekvering av extern programvara

Då Chrome OS är baserat på kärnan i operativsystemet Linux [20] så utreds huruvida det är 
möjligt att exekvera en extern programvara på målsystemet. För att bringa klarhet i detta 
undersöks två separata mjukvaror avsedda för just Linux. Det första av dessa utgörs av en 
programvarusvit innehållande grundläggande verktyg för Linux- och UNIX-system. Denna svit 
går under benämningen Coreutils v.5.0 och innehåller bland annat programvaran dd, vilken har
till uppgift att extrahera volatilt minne från ett körande system. Det anses därför högst 
relevant att ur en IT-forensisk synvinkel kartlägga huruvida detta program är 
funktionsdugligt. Programvaran är dock fullständigt textbaserad, vilket innebär att det ej kan 
manövreras med hjälp av ett grafiskt användargränssnitt. Det faktum att Chrome OS saknar ett
terminalgränssnitt kan därför utgöra ett hinder för denna kartläggning.

Med grund i detta utförs försök att exekvera en specialskriven version av programvarusviten 
Open Office v.4.0.0. Denna specifika version har skapats med portabilitet i åtanke och kan 
därför exekveras utan att först behöva installeras. Dessa exekverbara filer placeras på ett 
bärbart flash-minne vilket är formaterat till filsystemet ext4. Filerna beviljas rättighet att 
exekveras med hjälp av kommandot chmod a + x.

Figur 9: Ett utdrag från terminalen i Kali Linux vilket påvisar att filen OpenOffice4 är exekverbar.

3.3.2 Hårddiskutvinning 1

Innan hårddisken avbildas så avlägsnas denne från målsystemet. För att komma åt klientens 
innandöme öppnas dess undre sida med hjälp av en skruvmejsel. Efter en genomgående 
orientering av målklientens inre så lokaliseras hårddisken. Det säkerställs att den 
kontaktering som binder hårddisken till moderkortet på ett säkert vis avlägsnas. Denna 
säkerhet tillses genom brukande av ESD-armband samt varsamt hanterande under hela 
processen.

Då hårddisken har avlägsnats från chassit så kopplas denna via en SATA till USB kabel till 
värdsystemet <S1>. Då disken hittas av operativsystemet så startas programvaran FTK Imager
v. 3.1.4.6. Denna programvara kommer från denna punkt brukas för att skapa kopior av 
hårddisken.

Då avbildningen har fullbordats presenteras en dialogruta enligt Figur 10. Hash-summorna 
MD5 samt SHA1 har genereras på ett korrekt vis vilket indikerar att avbildens integritet är 
säkerställd.
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Figur 10: FTK Imager - Sammanfattning av den fullbordade utvinningen.

3.3.3 Hårddiskutvinning 2

Då den första hårddiskutvinningen är slutförd så skall ytterligare en utvinning utföras. Denna 
utvinning skall ske på målsystemet <CB> då det är försatt i sitt utvecklarläge. Då hårddisken 
åter har placerats i <CB> så försätts systemet i Developer Mode, som detta läge kallas i Chrome 
OS. Detta utförs genom angivande av knappkombinationen Ctrl + Esc + Refresh. Utifrån detta 
steg följs de anvisningar som visas på skärmen. Då Chrome OS har bootat till 
inloggningsskärmen stängs <CB> av och hårddisken avlägsnas på nytt enligt metoden som 
tidigare har presenterats under hårddiskutvinning 1.

Denna utvinning genomförs med identiska inställningar som den första utvinningen. 
Distinktionen är att “Evedence number” anges som hh_2014_ex-jobb_grupp1_02 samt att 
bevisfilen döps till hh_ex-jobb_02.

3.3.4 Granskning

För att granska dessa avbilder används mjukvaran EnCase v.7.01.02. Innan programmet startas
tillses att ett antal kopior av dessa avbilder placeras på ytterligare två lagringsmedium. I och 
med detta skapas redundans utifall att något skulle gå fel under undersökningsfasen.

Då EnCase har startats initieras ett nytt ärende (testcase). Därefter skapas en mapp på 
bevisdisken vilken skall rymma den av EnCase genererade ärende-filen. Denne mapp döps till 
Exjobb. Utifrån detta adderas hårddiskavbilderna till ärendet vilken är skapad i formatet 
raw/dd. Den första avbilden får namnet “Disc Image”, och den andra avbilden namnges “Dev 
Image”.
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Bearbetning

Då avbilden har adderats till ärendet så bearbetas den. Detta innebär att man med önskade 
preferenser tillåter EnCase att söka igenom den data som finns tillgänglig och därefter 
presentera denna.

Figur 11: EnCase - De valda inställningarna för bearbetning av avbild.

Som ett stöd för den individ som ej är insatt i EnCase bifogas i Appendix B en kort beskrivning 
av varje aktiverad funktion i Figur 11. I samma tabell redogörs för varje respektive funktions 
roll för denna uppsats.

Eftersökning av nyckelord

Då denna bearbetning av bevisfilen är fullbordad så genomfördes en sökning efter ett antal 
nyckelord. För detta ändamål används i EnCase funktionen “Raw Search All”. Denna funktion 
opererar genom att genomsöka den data som ligger på disken utefter ett antal nyckelord. 
Dessa nyckelord anges i klartext. Då sökningen är fullbordad så presenteras av programvaran 
den data som innehåller dessa nyckelord. 

Figur 12: EnCase - Inställningarna i Raw Search All.
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De nyckelord som eftersöks presenteras i Tabell 1.

Nyckelord Relevans
kakor Nyckelordet vilket under avbild 1 och 2 har ingått i varje fil som har 

behandlats i <CB>.
Författarens personliga 
e-post adresser

Av integritetsskäl så skrivs dessa adresser ej ut i rapporten. Då dessa adresser 
har brukats för att skicka och ta emot elektronisk post från målsystemet <CB>
så eftersöks dessa.

eriid.hornek Det gmail konto som av författarna har skapats inför detta experiment.
www.csn.se
www.facebook.com
www.polisen.se
www.erikh.se

Adresserna till de webbsidor som har besökts under experimentets 
förberedande skede.

20041100930760433F
F0C

Serienumret tillhörande [USB1]. Detta eftersöks för att kontrollera huruvida 
Chrome OS sparar okrypterad konfigurationsinformation om USB-minnen.

ECRYPTFS_FNEK_ENCR
YPTED

En textsträng som återfinns i samband med krypterade filer. Detta eftersöks 
för att hitta de platser där krypterade filer finns, men även för att försöka hitta
indikationer på krypterad data i oallokerade kluster.

Tabell 1: De nyckelord som eftersöks.

Manuell kontroll av filsystemet

Filsystemet på de båda avbilderna undersöks manuellt. Syftet med detta är att fastställa hur 
just detta filsystem är uppbyggt. Därefter genomsöks de platser inom filsystemet där 
användarfiler normalt lagras inom system baserade på operativsystemet Linux. Dessa platser 
utgörs i första hand av mapperna /home samt /usr. [21] Målet med detta är att lokalisera 
huruvida det existerar några spår efter de användarfiler som har genererats i ett tidigare 
skede.

3.4 Kompletterande experiment

För att följa upp vissa av de indikationer som de ursprungliga experimenten har resulterat i så
utförs ett antal kompletterande experiment. Dessa kommer genomföras i form av ytterligare 
en IT-forensisk avbild. Ånyo så utförs denna avbild på hårddisken vilken tillhör målsystemet 
<CB>. Denna aktion föregås av ett antal ingripanden på systemet. Dessa har till uppgift att 
generera den data som i sin tur möjliggör uppföljning av tidigare nämnda indikationer.

3.4.1 Hårddiskutvinning 3

Målet med denna avslutande utvinning är att undersöka huruvida Chrome OS lagrar 
information om de filer som användaren laddar ner från internet. Utöver detta så eftersöks 
indikationer gällande om utfallet blir annorlunda beroende på typen av fil som laddas ner. 
Därför inriktas undersökningen på olika typer av bildformat, textfiler i form av pdf samt en 
exekverbar fil av typen “.exe”.
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Förberedelser

Målsystemet <CB> återställs och förses med en nätverksuppkoppling. Utifrån detta utförs ett 
antal förberedande aktioner.

1. http  ://  images  .  google  .  se besöks. I sökfältet anges nyckelordet “tavla”.
2. Ett antal olika resultat presenteras. Den första bilden öppnas i en ny flik. 

www  .  ikea  .  com  /  se  /  sv  /  images  /  products  /  solmyra  -  tavla  __  0110384_  PE  260631_  S  4.  JPG
Fliken stängs, och bilden sparas ej till lokal lagring.

3. Då den andra bilden i ordningen ej innehåller nyckelordet “tavla” så överses detta 
resultat och det tredje öppnas istället.
www  .  ikea  .  com  /  se  /  sv  /  images  /  products  /  olunda  -  tavla  __  0154816_  PE  312879_  S  4.  JPG
Denna bild sparas till lokal lagring. Filnamnet förblir detsamma som på hemsidan.

4. Den fjärde bilden öppnas i en ny flik.
www  .  ikea  .  com  /  se  /  sv  /  images  /  products  /  premiar  -  tavla  __  0112690_  PE  264585_  S  4.  JPG
Denna bild sparas på hårddisken under det alternerade namnet “Mintavla.jpg.

5. Alla befintliga flikar stängs. Därefter öppnas en ny flik inom vilken anges adressen 
http  ://  www  .  halmstad  .  se. 
Webbsidans logotyp vilken återfinns i det övre vänstra hörnet sparas till lokal lagring 
under filnamnet “halmstadtavla.gif”

6. Därefter besöks https  ://  www  .  facebook  .  com. Från denna startsida sida öppnas en bild i 
en egen flik. Denna bild sparas sedan under filnamet “facebooktavla.png”.

7. Från webbsidan www  .  tele  2.  se  /  kundservice  /  blanketter  -  vilkor  -  avtal  .  aspx hämtas en fil i
pfd-format. För detta ändamål högerklickas texten “Autogiro (PDF)”. I den listvy som 
uppkommer selekteras “Spara länk som...”, och som filnamn anges tele2tavla.pdf.

8. Från webbsidan http  ://  download  .  cnet  .  com  /  new  -  windows  -  software  / utses det första 
programmet i listan “O&O Syspectr”, vilket via tillvalet “Download Now” nedladdas till 
lokal lagring. Denna .exe fil sparas per automatik som “cbsidlm-cbsi188-OO_Syspectr-
ORG-76116021.exe”.

9. Slutligen öppnas  www  .  tele  2.  se  /  kundservice  /  blanketter  -  vilkor  -  avtal  .  aspx. Filen 
autogiro för tv (PDF) öppnas med hjälp av webbläsaren. Därefter sparas med hjälp av 
den inbyggda funktionen för att spara filer denne utvalda fil under namnet “tv-tavla 
tele2.pdf”.

Figur 13: De filer som under dessa aktioner har sparats till målsystemets lokala lagring.

Utvinning

För denna utvinning används samma metodologi samt inställningar som i avsnitt 3.3.2.
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3.4.2 Granskning

Avbilderna granskas initialt enligt förfarandet i avsnitt 3.3.4. Distinktionen från föregående 
tillvägagångsätt består i till antalet färre eftersökta nyckelord. Detta utgörs av ordet “tavla” 
samt de webbadresser som har besökts i avsnitt 3.4.1.

En relativt enkel men funktionsduglig kod författas i programmeringsspråket php. Denna kod 
opererar genom att plocka ut relevant data från diskutrymmen Inode Table” och “Journal 
Area” enligt ett antal kriterier. Koden eftersöker teckenkombinationerna “htt”, “www” och 
“xdg” och plockar därefter ut alla tecken som följer fram till nästa blanksteg. Med grund i 
existerande begränsningar inom språket php kontrolleras 1.000.000 tecken åt gången och 
därefter startas koden om.  

Föremålet med nyttjandet av denna kod är att underlätta för det mänskliga ögat vid 
genomsökning av dessa diskutrymmen. Värt att notera är att en sådan kod hade även kunnat 
författas i EnCase inbyggda språk EnScript. Trots detta så författas just detta program i php. 
Det huvudsakliga motivet till detta förfarande är författarnas begränsade kunskapsnivå inom 
EnScript. Adderat till detta så förekommer det även begränsningar gällande den tidsåtgång 
som skulle krävas för att förvärva sig denna kunskap.

Den kod som har brukats för ändamålet finns att beskåda i Appendix A.
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4 Sammanställning av resultat

4.1 Nätverksomgivning och kommunikation

I detta stycke sammanställs samt presenteras de resultat som har genererats under de tester 
som berör enhetens nätverksomgivning och kommunikationsmönster.

4.1.1 Portscan

I Tabell 2 presenteras de portar vilka har rapporterats öppna vid alla genomförda portscans. 
Inga skillnader i resultat rådde mellan avsökning över trådlös kontra trådbaserat nätverk.

Öppen port Standardport för protokoll
25 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
110 Post Office Protocol (POP3)

119 Network News Transfer Protoco (NNTP)
143 Internet Message Access Protocol (IMAP)
465 Simple Mail Transfer Protocol via krypterad anslutning (SMTPS)
563 Network News Transfer Protocol via krypterad anslutning (NNTPS)

587 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
993 Internet Message Access Protocol via krypterad anslutning (IMAPS)

995 Post Office Protocol via krypterad anslutning (POP3S)

Tabell 2: De öppna portar som har lokaliserats på målsystemet.

Alla öppna portar används som standard av protokoll vilka behandlar kommunikation med 
olika typer av servrar som tillhandahåller tjänster för elektronisk post samt usenet.

4.1.2 Nätverksavlyssning

I resultatet från nätverksavlyssningen noteras ett antal intressanta resultat. De webbsidor 
som har besökts i avsnitt 3.2.1 påträffas i klartext. Även inloggningsuppgifterna till den 
okrypterade inloggningen som utfördes i samma avsnitt anträffas fullt läsbar. Denna data 
kommer av integritetsskäl ej presenteras inom denna rapport. Ur en tidsmässig synpunkt så 
stämmer samtliga dessa indikationer överens med de utlösande handlingarna på systemet.

Figur 14: Wireshark - Adressen till den bildfil som laddades ner till systemet under steg 8.

Utöver detta så påträffas inga spår av användaridentiteten “eriid.hornek”, det lösenord som är 
bundet till denna identitet eller den e-postadress som meddelandet skickades till. Inte heller 
noteras något som tyder på den text som författades i ett dokument på “Google docs”.
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Figur 15: Wireshark - Ett axplock av den stora mängd krypterad kommunikation som under avlyssningen tas emot
av <CB>

4.2 Kartläggning av klient

I detta stycke redogörs för utfallet av de tester som ämnat kartlägga mönster gällande hur en 
klient av denna typ lagrar och behandlar information.

4.1.1 Exekvering av extern programvara

Ingen av de mjukvaror för som varit föremål för undersökningen har med framgång 
exekverats. Det faktum att Chrome OS inte tillhandahåller en terminal medför att verktyget dd 
ej kan exekveras på annat sätt än att dubbelklicka på filen.

Då man i Chrome OS dubbelklickar på de exekverbara filerna så presenterar systemet en 
dialogruta som meddelar att filtypen inte stöds och frågar om man vill söka efter en 
applikation vilken kan öppna filen.

Figur 16: Den dialogruta vilken meddelar att Chrome OS ej stödjer filtypen.

4.1.2 Hårddiskutvinning

Vid granskning av diskavbilderna noteras det ganska omgående att det finns en synlig 
filstruktur på disken. Det noteras även att all information på disken till synes ej är krypterad. 
Den icke krypterade data som påträffas är av typerna hjälpfil, filer som ingår i uppbyggnad av 
operativsystemets grafiska användargränssnitt samt andra centrala delar av operativsystemet.
Det är endast i partitionen mnt/stateful_partition i mappen och undermappar till /home, det 
vill säga där användarfiler sparas, som krypterade filer påträffas.
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Användargenererad data: avbild 1 och 2

Vid eftersökning av användargenererad data noteras en begränsad förekomst av sådana 
indirekta artefakter vilka påvisar de aktiviteter som har begåtts på systemet. Det enda 
konkreta bevis gällande användargenererade artefakter som lokaliseras på disken återfinns i 
diskutrymmen “Inode table” samt “Journal area”. Inom dessa filer noteras på flera platser den 
webbaddress vilken leder till den bildfil vilken uppsöktes och sparades i steg 3 i avsnitt 3.3. 
Innan varje förekomst av adressen noteras texten “xdg.origin.url”.

Figur 17: EnCase - Ett utdrag från “Inode table” där länken till bildfilen syns.

Med undantag för länken i figur 17 så har inga av de nyckelord som eftersökts inom de två 
initiala avbilderna påträffats.

Användargenererad data: kompletterande avbild

När det gäller den kompletterande avbilden så har ytterligare användargenererad data 
påträffats. Ytterligare adresser till nedladdade filer finns att beskåda på ett antal platser i 
filsystemet. Återigen så är de aktuella utrymmen där spåren förekommer “Inode table” och 
“Journal area”.

Fullständiga adressvägar till de två PDF-filer som har hämtats förekommer inom båda dessa 
utrymmen. Faktum är att samtliga hämtade filer förekommer i diskutrymmet “Journal area”.
Separat från detta påträffas i vissa fall adressen till den sida vilken huserar den hämtade filen. 
Ett exempel på detta är Halmstad kommuns webbsida www.halmstad.se, vilken återfinns i 
både “Inode table” och “Journal area”.

På flera ställen i “Inode table” och “Journal area” återfinns strängen “xdg.origin.url” följt av 18 
blanka tecken och sedan en adress till en nedladdad fil. Utöver detta noteras på ett antal 
platser strängen “xdg.referrer.url” följt av ett mellanrum på 40 blanka tecken följt av en adress 
till en sida där filer hämtats, alternativt till själva filen som hämtades. Ett liknande mönster 
påträffas i den första utvinningen. Där rör det sig dock om 28 samt 26 tecken mellan strängen 
och adressen.
På flera platser i  “Journal area” återfinns dessutom adresserna utan att dessa föregås av xdg-
strängarna. Det bör även noteras att man utöver detta har påträffat en adress i det 
diskutrymme som huserar de oallokerade klustren (unallocated clusters).

Figur 18: EnCase - Adressen till en av de PDF filer som hämtades.
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Figur 19: EnCase - Adressen till Halmstad kommuns webbsida.

I “Journal area” återfinns adresser till alla nedladdade filer utom den bild som sparades i steg 
2 i avsnitt 3.4.1. Värt att notera är att denna fil aldrig laddades ner till lokal lagring.

Spår efter bärbara USB

Det bärbara minne [USB1] som har varit anslutet till systemet har enligt utförda sökningar ej 
lämnat några synliga spår på disken.

Developer mode

Jämförs diskavbilderna från ursprungsläge kontra utvecklarläge så noteras ett antal väsentliga
avvikelser. Den bildlänk som befinner sig på den ursprungliga avbilden går ej att finna på den 
andra avbilden, där utvecklarläget har aktiverats. Inte heller återfinns några krypterade filer i 
de mappar där möjliga krypterade användarfiler har lokaliserats på den ursprungliga 
avbilden. Mest talande är dock att ”Unalocated Area”, den del av disken där oalokerad data 
vanligtvis står att hitta, nu är helt tom.
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5 Diskussion och vidare forskning
Inom detta avsnitt resoneras det kring uppsatsens genererade resultat med grund i ett antal 
diskussionsfrågor. Dessa frågor återkopplar alla till projektets inledande problemformulering.

5.1 Kartlägga den data som lagras lokalt på systemet. Analysera vilken typ 
av data det rör sig om samt om möjligt i vilken form den lagras

Kryptering

Tillsynes krypteras merparten av de användarfiler som befinner sig på systemets lokala 
lagring. Detta appliceras dock ej på det stora antal filer vilka verkar som byggstenar inom ett 
fungerande operativsystem. Skulle dessa filer hypotetiskt sett krypteras så hade det i sin tur 
medfört att klienten hade utsatts för en hög nivå av belastning. Sett till detta scenario så skulle
klienten vid varje ny rendering av ett fönster eller annat operativsystemspecifikt förfarande 
tvingas avkryptera varje element som ingår i detta objekt. Detta tillvägagångsätt där filerna 
lämnas okrypterade bidrar därför till en högre nivå av effektivitet med avseende på systemet i 
sin helhet.

Rationaliserar man kring detta så fastslås relativt omgående att denna uppoffring kan 
betraktas som befogad. Detta då dessa filer ej kan anses utgöra ett direkt hot gentemot person 
eller system vid en omständighet där de hamnar i orätta händer.

Inga krypterade filer har återfunnits på andra platser i filsystemet än i /home-mappen, där 
användarfiler vanligtvis sparas inom Linux-system. Då inga loggar eller så kallade bokmärken 
har återfunnits i klartext någonstans inom filsystemet finns det anledning att förutsätta att 
dessa lagras tillsammans med användarfilerna.

Artefakter i Inode table samt Journal area

Det har fastställts att ett antal artefakter har sparats i klartext i ”Inode Table” och ”Journal 
Area”. De påträffade artefakterna har enbart bestått av adresser till de webbsidor där de 
berörda filerna har hämtats ifrån. De faktiska filerna som har hämtats har ej återfunnits på 
lagringsmediet.
Dessa påträffade artefakter kan trots detta anses som värdefulla då de bidrar med vissa 
indikationer gällande vilka handlingar användaren har utfört på systemet. Dessa anvisningar 
kan anses som kostbara inom IT-forensiska utredningar gällande exempelvis illegal 
nedladdning av upphovsrättskyddat materiell, nedladdning av barnpornografi och andra 
illegala hämtningar. Detta då det genom utförda experiment har fastställts att dessa länkar 
genereras utefter aktiva handlingar snarare än systemspecifika aktioner som användaren ej 
kan rå över.

Att denna information finns tillgänglig i klartext kan även innebära att all data i ”Inode Table” 
och ”Journal Area" finns tillgängligt i okrypterad form. Eftersom dessa platser innehåller 
metadata så är det möjligt att där kan återfinnas ytterligare information som kan vara relevant
för en IT-forensiker.
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Denna okrypterade information kan anses utgöra en möjlig sårbarhet utifall att en användare 
skulle förlora sin enhet. Detta då dessa diskutrymmen kan innehålla känslig information om 
användaren. Dock så krävs för att detta scenario skall bli verklighet att individen som 
olovligen får tillgång till systemet har färdigheter inom IT-forensik. Sannolikheten för detta är 
att anse som ringa, vilket medför att risken att denna sårbarhet infrias värderas som låg.

Vid analys av tidigare arbeten vilka berör forensisk utvinning av andra Linuxbaserade system 
[22, 23] så noteras att endast ett fåtal av dessa vidrör Inode Table och Journal Area. 
Anmärkningsvärt är att ingen av dessa veteskapliga publikationer nämner förekomsten av 
webbaddresser relaterade till hämtade filer på dessa platser. Det har ej heller kunnat 
lokaliseras några arbeten vilka nämner xdg.origin.url, vilket är en av de strängar som 
bevisligen föregår dessa påträffade webbaddresser i Chrome OS. Dock har de på diverse 
supportforum påträffats inlägg där personer som har hämtat filer i olika Linux-system har fått
felmeddelanden där xdg.origin.url ej kunnat skrivas”. Detta indikerar att xdg-taggen ej är en 
specifik funktion för just Chrome OS. Anmärkningsvärt är att dessa taggar i andra arbeten ej 
nämns som exempel på forensiska artefakter som kan utvinnas från dessa platser i filsystemet.

5.2 Redogöra för den kommunikation som sker mellan dator och moln, samt 
om möjligt analysera i vilken form samt under vilka förutsättningar denna 
data transporteras

Då Chrome OS till stor del förlitar sig på molnlagring så var initialt förväntningen att 
majoriteten av kommunikationen skulle ske i krypterad form via exempelvis VPN-tunnlar. Vid 
brukande av dessa tunnlar tillses att extern avlyssning av trådlös trafik försvåras, vilket i allra 
högsta grad kan anses relevant i ett sammanhang som detta.

Krypterad kommunikation

Antagandet att kommunikationen krypteras visar sig till viss del stämma, då all 
korrespondens med Googles servrar bevisligen krypteras med hjälp av SSLv2-protokollet. 
Googles molntjänster kan med grund i denna fastställda kryptering ur en integritetssynpunkt 
anses som säkra. Nämnvärt är att detta ej är exklusivt för enheter vilka brukar Chrome OS, 
utan det appliceras på alla typer av system som kör dessa molntjänster.

Icke krypterad kommunikation

Lösenord vilka anges inom webbsidor som tillämpar det icke-krypterade protokollet HTTP 
skickas i klartext. Detta faktum leder till antagandet att Chrome OS vid denna typ av 
kommunikation ej besitter en högre nivå av säkerhet än övriga kommersiella operativsystem.

Öppna portar

De portar som har påträffats öppna på systemet är alla associerade med tjänster för e-post 
eller liknande. Att dessa porter är öppna kan anses anmärkningsvärt då Chrome OS tillsynes ej
tillhandahåller sådana tjänster internt, utan istället hänvisar användaren till webbläsaren och 
därigenom en tjänst för webbmail. Dessa öppna portar skulle potentiellt kunna exploateras 
med syfte att attackera systemet.
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5.3 Kartlägga vad som sker med den information som lagrats på disken vid 
omställning till klientens inbyggda utvecklingsläge

Vid genomsökning av disken har man fastställt att alla tidigare artefakter på disken har 
försvunnit vid omställning till utvecklingsläget. Utöver detta så är det oallokerade utrymmet 
på disken är tomt. Detta tyder på att vid omställning till utvecklingsläget på en Chrome OS så 
nollställs disken med hjälp av en wipe.

Detta innebär att på de modeller av Chromebook där lagringen är fastmonterad på 
moderkortet så går det ej att ställa om till utvecklingsläget för att sedan starta ett annat 
operativsystem och därigenom genomföra en hårddiskutvinning.

5.4 Utreda i vilken utsträckning det är möjligt att på målsystemet nyttja 
verktyg avsedda för operativsystemet Linux

Program skrivna för linux kan ej exekveras i Chrome OS. Detta trots att filen inom 
operativsystemet har flaggats som exekverbar. Uppenbarligen identifierar <CB> ej koden som 
exekverbar kod. Detta kan exempelvis ha sin grund i att:

1. Koden återfinns på externt lagringsmedie. Chrome OS kan innehålla en 
skyddsmekanism som ämnar förhindra exekvering av kod från en extern källa. I det fall 
där det är möjligt att överföra ett program till systemets inbyggda lagring så är det 
även möjligt att programmet på detta vis kan exekveras. Ur en IT-forensisk synvinkel 
utgör detta ingen hållbar lösning då detta tilltag skulle bidra till kontaminering av 
lagringen. Överföringen skulle med stor sannolikhet inte kunna utföras medan CB är 
påslagen, vilket innebär att man skulle gå miste om den volatila datan.

2. Chrome OS möjligtvis använder ett alternativt sätt att markera en fil som exekverbar i 
motsats till de ext-flaggor som Linux vanligtvis använder.

3. Möjligheten finns att operativsystemet kan vara låst till ett visst programmeringspråk. 
Detta scenario innebär att Chrome OS ej känner igen koden med grund i att den ej 
förstår språket.

5.5 Värdering av resultat

Innan författandet av denna rapport existerade det en avsaknad av vetenskapligt underlag 
gällande internetbaserade tunna klienter samt hur dessa hanterar information. Detta har i sin 
tur ställt till det för de individer som med hjälp av IT-forensiska metodiker ämnar undersöka 
dessa klienter. Detta kan författarna själva bekräfta, då man i form av studenter specialiserade 
inom ämnesområdet IT-forensik har identifierat ett eget behov av djupare kunskap gällande 
just dessa system. Detta då man har tilltro till att denna typ av klient med grund i sin enkelhet 
samt jämförelsevis låga kostnad inom en snar framtid kommer bli mer kommersiellt utbredd, 
och därför oftare föremål för IT-forensisk undersökning. Adderat till detta så har man i 
korrespondens med IT-forensiker verksamma inom det svenska polisväsendet fått 
indikationer om samma behov. I och med denna uppsats har man lagt grunden till vidare 
kunskapsbygge inom detta specifika ämnesområde.
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Rapportens genererade resultat anses med grund i detta värdefullt för alla individer som 
önskar bilda sig en uppfattning om hur information lagras samt hanteras av en 
internetbaserad tunn klient. Detta inkluderar främst IT-forensiker verksamma inom 
rättsväsendet samt den privata sektorn. Utöver detta så kan resultatet vara av intresse för 
företag inom informationssäkerhetssektorn samt utgivarna av operativsystemet.

5.6 Vidare forskning

I samband med dessa påträffade resultat uppkommer ett antal frågeställningar vilka skulle 
kunna ligga till grund för framtida forskningsprojekt. Innan dessa frågeställningar presenteras
så bör upprepas att dessa tester har utförts på uteslutande en typ av internetbaserad tunn 
klient, nämligen en Chrombook av modell Acer 11.6” Aspire C710-10072G01ii. Ytterligare 
experiment bör därför utföras på andra varianter av Chromebooks.

Artefaktens uthållighet

Den data som har påträffats inom Inode Table och Journal area kan ge upphov till ytterligare 
forskning. Närmast bör utredas hur länge artefakten sparas inom de platser dit filer laddas 
ner. Därför föreslås ett längre experiment där systemet brukas under en längre tid. Under 
detta experiment bör man med jämna mellanrum spara filer till den inbyggda lagringen. Med 
hjälp av detta ingripande skulle det avgöras i vilken omfattning datan finns kvar vid 
experimentets slut. Under detta experiment föreslås även att vissa av de nedladdade filerna 
raderas från lagringen. Detta för att kontrollera huruvida artefakterna inom dessa 
diskutrymmen försvinner i samband med att filen har raderats.

Djupare granskning av diskutrymmen

Eftersom webbadresserna sparats i klartext så finns det anledning att tro att all data inom 
Inode Table och Journal Area sparas okrypterat. Då dessa platser på disken används för att 
lagra metadata om filer och filsystemet så kan det finnas mycket information av intresse på 
dessa platser. Med grund i detta föreslås att en djupare granskning av dessa diskutrymmen 
genomförs. Målet med detta är att kartlägga vilka typer av data som existerar samt att 
utveckla en djupare förståelse för under vilka förutsättningar detta sker. I ett senare skede bör
man kunna avgöra om där finns någon ytterligare data som kan anses vara av värde för en IT-
forensisk undersökning.

I /home-katalogen på partitionen mnt/stateful_partition existerar krypterade filer vilka med 
stor sannolikhet innehåller användarfiler. Det skulle därför anses värdefullt att undersöka 
möjligheterna att dekryptera dessa filer.

Artefakter från externa applikationer

Vidare föreslås att experiment utförs med målet att utreda vilka typer av artefakter som 
efterlämnas vid installation samt exekvering av applikationer vilka ej är utgivna av Google.

Exempel på sådana omständigheter som skulle vara av intresse berör nedladdning samt 
korrespondens. Av intresse skulle vara att utreda huruvida en torrent-fil vilken hämtas från 
internet samt per automatik öppnas i en klient för ändamålet lämnar spår inom Inode Table 
eller Journal Area. Utöver detta så kan det anses högst relevant att fastställa huruvida loggar 
från exempelvis IM-applikationer lagras okypterade. Sådan korrespondens kan anses relevant 
för många typer av IT-forensiska scenarion, både brottsmål och enskilda ärenden.
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För att grundligt utreda vilka artefakter som efterlämnas kan tänkas att man skriver en egen 
applikation för Chrome OS. På detta vis har man full kontroll över hur programmet beter sig i 
miljön och kan därav enklare fastställa mönster gällande hur artefakter kvarlämnas.

Exploatering av funna sårbarheter

Undersökningen påvisar ett antal potentiella säkerhetshål i Chrome OS. Med grund i detta så 
anbefalls ett forskningsprojekt vilket undersöker möjligheterna att exploatera dessa. Detta 
inkluderar exempelvis de nio öppna portar som har påträffats på systemet. Syftet med detta är
ej att tillfoga systemet skada. Målet är snarare att undersöka huruvida dessa potentiella 
säkerhetshåll kan exploateras som ett led i att få tillgång till systemet i ett IT-forensiskt syfte.

Exekvering av extern programvara

Då man under denna uppsats ej har lyckat exekvera programvara avsedd för Linux med hjälp 
av traditionella metoder så skulle det vara av värde att vidare utreda huruvida det går att lura 
Chrome OS att exekvera en sådan mjukvara. Den stora nyttan i detta skulle vara att en IT-
forensiker därmed ges möjlighet att extrahera volatilt minne från ett system vilket baseras på 
Chrome OS. Nämnvärt ur ett sårbarhetsperspektiv är den hypotes att en sådan exekvering 
även skulle kunna utnyttjas av exempelvis malware för att infiltrera Chrome OS.

Utvinning av data med JTAG

Det har under detta arbete har ej bedrivits efterforskningar gällande huruvida det är möjligt 
att bruka JTAG för att få tillgång till klienten. Därför skulle det vara av värde att i ett 
kommande forskningsarbete utreda huruvida det är möjligt att bruka ett sådant JTAG 
gränssnitt för att ansluta till datorn. En sådan anslutning kan eventuellt vara av betydenhet 
vid utvinning av minnet på system där lagringsmediet ej är löstagbart. 
Advances in Digital Forensics VII av Gilbert Peterson och Sujeet Shenoi [24] berör ett 
potentiellt sätt att genomföra utvinningar via JTAG på små minidatorer. Det är möjligt att de 
steg som tas upp i boken även är tillämpningsbara på en chromebook. 
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6 Slutsats
En stor del av existerande forskning vilken inriktar sig på sårbarhetsanalys av diverse 
operativsystem, så som “Sårbarhetsanalys och Penetrationstest av Windows 7” [5] fokuserar på 
individuella säkerhetshål i en programvarukod vilka kan exploateras för att få tillgång till ett 
system.
Detta projekt har utgått från en något annorlunda approach där enhetens lagrings- samt 
kommunikationsmönster har legat i fokus. Det har även kartlagts vilken verkan omställning 
till operativsystemets inbyggda utvecklingsläge har på enhetens lagring. Slutligen så har det 
fastställts huruvida programvaror avsedda för operativsystemet Linux kan exekveras på 
systemet.

Alla tester har utförts på en internetbaserad tunn klient baserad på operativsystemet Chrome 
OS version 33.0.1750.152. Experimenten har utöver detta utförts inom avskärmade 
nätverkstopologier samt på data inom författarnas rättmätiga ägo.

Enligt rapportens genererade resultat så lagras alla användargenererade filer i undermappar 
till /home i krypterad form. Med användargenererad data avses den information som av en 
användare aktivt har hämtats till systemet, samt loggar och bokmärken. Trots att att dessa 
filer synbarligen krypteras så finns spår att finna vilka påvisar att dessa via aktiva handlingar 
från användaren har hämtats till systemet. Dessa handlingar omfattar exempelvis 
omständigheter där användaren högerklickar på en bild och väljer “spara som”. Den data som 
har påträffats bevisar vilken webbsida filen har hämtats från samt dess originalnamn. Då filen 
i sig ej har kunnat lokaliseras så är misstanken att denne har krypterats då den nått disken.
Det är även fastställt att artefakter till viss del avlägsnas från disken vid en omställning till 
utvecklingsläget. Detta fastställs med grund i skillnader i diskavbilder före och efter denna 
omställning.

Då det gäller nätverkskommunikation så råder det inga betydande skillnader gällande hur det 
aktuella systemet bedriver nätverkskommunikation i jämförelse med andra klienter av 
liknande art. Då enheten kommunicerar med de servrar som tillhör Googles molntjänst så 
krypteras trafiken. Besöks en webbsida vilken ej bedriver krypterad kommunikation så 
skickas lösenord och dylikt i klartext.

Programvaror avsedda för operativsystemet Linux har ej kunnat exekveras på systemet med 
hjälp av de metodiker som använts för ändamålet inom denna uppsats. Misstanken är att detta
har sin grund i restriktioner inom Chrome OS.

Med grund i rapportens resultat kan det fastställas att Chrome OS som operativsystem är att 
anse som säkert för en användare. Framtida forskning bör bedrivas med målet att vidare 
granska dessa påträffade artefakter samt de utrymmen där de huserar.
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Appendix A

<?php
$fil = file_get_contents("JourArea.txt");
$hittat = false;
$h = $_GET['h'];
$storlek = strlen($fil);

if ($h != "klar")
{
if ($h < $storlek) {$hog=$h+1000000;}
if ($hog > $storlek) {$hog=$storlek;}

echo "<h1>$h - $hog (av $storlek)</h1>";
echo "<h2>" . (($hog / $storlek)*100) . "%</h2>";

for ( $i=$h ; $i <= $hog ; $i++ )
{
$temp = substr($fil, $i, 3);
if ($temp == "htt" OR $temp == "xdg")
{
$start = $i;
$hittat = true;
$resultat .= "<li>$i: ";
}

elseif ($hittat == false AND $temp == "www")
{
$start = $i;
$hittat = true;
$resultat .= "<li>$i: ";
}

elseif ($hittat == true AND substr($fil, $i, 1) == " ")
{
$slut = $i - $start;
$string=substr($fil, $start, $slut);
$resultat .= "$string </li>";
file_put_contents("resultat.txt", $start . ": " . $string . 
PHP_EOL . PHP_EOL, FILE_APPEND | LOCK_EX);
$hittat = false;
}

}

echo "<ul>$resultat</ul>";
if ($hog==$storlek){$hog="klar";}
$page = $_SERVER['PHP_SELF'] . "?h=$hog";
header("Refresh: 1; url=$page");
}

else {echo "<h1>Klar</h1>";}
?>
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Appendix B

Uppgift Funktion Relevans
Recover 
folders

Återställa mappar - Återskapar 
raderade filer och mappar. Dessa 
återskapas ur filsystemets 
oallokerade kluster.

Om möjligt återskapas den fil som under
experimentets förberedande del 
raderades från målsystemets lokala 
lagring.

Hash Analysis Hash Analys - Skapar hashvärden i 
form av MD5 samt SHA-1. I en hash 
analys jämföras hashvärdena med 
en databas för att avgöra om filen är
känd eller ej.

Detta alternativ aktiveras för att 
generera hash värden på filerna. Detta 
kan i ett senare skede användas för att 
jämföra filer mellan olika utvinningar.

Expand 
compoud files

Expandera komprimerade filer - Vid
den omständighet där det på disken 
existerar komprimerade filer i form 
av exempelvis .zip eller .rar så 
expanderas dessa.

Detta alternativ selekteras för att 
omfatta det möjliga scenario där 
Chrome OS per automatik komprimerar 
viss data.

 
Find email Lokalisera e-post - Söker efter arkiv 

från e-post program och extraherar 
elektronisk post från dessa.

Denna funktion selekteras för att 
fastställa att en sådan sökning ej 
genererar ett relevant resultat. Detta då 
Chrome OS ej innehåller ett dedikerat 
program för e-post.

Find internet 
artifacts

Lokalisera internet artifakter - 
Eftersöker artifakter så som 
webbläsarhistorik och cachade 
webbsidor.

EnCase 7.01.02 stödjer ej webbläsaren 
Google Chrome som används på 
målsystemet <CB>. Trots detta 
inkluderas uppgiften i bearbetningen då
man har andledning att anta att vissa 
HTML relaterade filer trots detta bör 
lokaliseras.

Search for 
keywords

Sök efter nyckelord - tillåter sökning
efter ett eller flera nyckelord under 
bearbetning av bevisfilen.

Underlättar vid sökningen efter den 
data som har genererats under 
förberedelsen inför experimenten. I 
detta fall eftersöks nyckelordet “kakor”.

Index text Indexera text - skapar ett sökbart 
index över den data som ingår i det 
skapade testcaset.

Underlättar vid sökning och lokalisering
av relevant data för fallet i fråga.

File Carver File carver - Söker i avbilden efter 
filfragment. Detta kan hitta delar av, 
eller hela filer som ej kan lokaliseras
med hjälp av filsystemet.

TiIlåter eftersökning av de 
textdokument och bildfiler som har 
behandlats under experimentets 
förberedande del.
Denna funktionen kan även finna HTML-
kod och webbmail som tillfälligt lagrats 
på disken under utfört experiment.

Personal 
information - 
email

Personlig information - Email - 
Denna modul identifierar mönster 
som utmärker personlig 

Utgör ett komplement till funktionen 
Find email. Detta har sin grund i att 
denna funktion har möjlighet att 
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information i form av elektronisk 
post och kontakter.

lokalisera elektronisk post från webb-
baserade klienter snarare än inbyggda 
klienter i operativsystemet. Detta är 
relevant för denna uppsats då 
operativsystemets inbyggda applikation 
för elektronisk post i själva fallet utgör 
en länk till Google Gmails webb-
baserade applikation (hemsida).

Unix Login En parser (tolk) vilken analyserar 
och översätter filer med namnet 
“wtmp” samt “utmp”.

Då Linux har vissa likheter med Unix-
system väljs detta alternativ för att 
fastställa om det finns filer på systemet 
som matchar detta alternativ.

Linux Syslog 
Parser

Tolkar de logg-filer som genereras i 
ett Linux system.

Loggfiler kan innehålla mycket 
information om användarens aktiviteter 
på datorn.

Tabell 3: Företeckning över valda funktioner för bearbetning av diskavbild. [25]
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