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Abstrakt 
 
Är det möjligt att förlita sig på att de smarta mobiler som utnyttjar 
operativsystem bestående av Android, iOS eller Windows Phone, håller 
informationen skyddad från spridning om enheten blir stulen eller förläggs? 
Det här arbetet innefattar undersökandet av medföljande krypteringar för 
skydd av filer och dess innehåll på ett antal smarta mobiler som kör något 
av operativsystemen Android, iOS eller Windows Phone. 
 
En undersökning där resultatet blev att samtliga testade system är tämligen 
säkra utifall rätt förutsättningar finns tillhands, samt att mest varaktigast 
krypteringsalgoritmer innehas av Windows Phone i form av algoritmerna 
HMACSHA1 och HMACSHA256. 
 
Nyckelord: kryptering, mobiler, android, iOS, windowsphone 
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Abstract 
 
Is it possible to trust a smartphone running Android, iOS or Windows 
Phone, that it will keep the information protected if the unit is stolen or 
lost? This work is about if the provided encryptions for protecting files and 
its content on systems like Android, iOS or Windows Phone is enough 
secure or not.  
 
An investigation where the result showed that all tested systems are fairly 
secure, if the right conditions are met. The result also showed that the most 
enduring encryptions is held by Windows Phone with its HMACSHA1 and 
HMACSHA256 encryptions.   
 
Keywords: encryption, mobilephones, android, iOS, windowsphone 
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Förord 
 
Motivet till ursprungskällan för arbetet bestod från början av företaget 
SAAB AB som specificerade en önskan om ett verktyg för sin verksamhet, 
tänkt för mobila enheter. 
 
Initialt i processen av arbetet, uppstod tanken att inrikta fokus gentemot 
säkerhet inom mobila plattformar. Att få en närliggande bestående säkerhet 
avsedd för den mobila applikationens information var även en av 
uppdragsgivarens största önskningar. Slutligen blev det undersökning av 
kryptering som blev den vinnande agendan, med anledning av dess 
närliggande tillvägagångssätt för att skydda det som bör skyddas i att göra 
informationen oläslig. [Nationalencyklopedin] 
 
Det har varit ett mycket intressant område, som gett mig mycket i form av 
nya insikter och dylikt. 
 
Ett stort tack vill jag rikta till framförallt SAAB AB och mina handledare 
vid organisationen, för att jag fick arbeta vid ert kontor under arbetet med 
framtagningen av den här rapporten samt diverse mjukvarulösningar till er 
och er verksamhet. 
 
Tack riktas även till Daniel Toll, min handledare vid Linnéuniversitetet, för 
styrningen till rätt riktning avseende den här rapporten.  
 
Tackar även Hanna Cederlöf för genomläsning och korrigering av diverse 
fel i rapporten. 
 
Tack! 
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1 Introduktion 
 
Enligt Ung Pirat (Piratpartiets ungdomsförbund) ges ett sken av kryptering 
som lösningen på alla säkerhetsproblem, genom uttalandet: ”Kryptering – det 
bästa sättet att skydda sig” [Ung Pirat]. Frågan är om det är sanningsenligt? 
 
Att någon form av skydd är nödvändigt förefaller dock inte otroligt baserat på 
hänseendet i att en mobil enhet, med anledning av dess minimala storlek, 
väldigt lätt kan förläggas och hamna i personer vars händer den inte bör 
hamna i. Personer som möjligtvis försöker tillskansa sig informationen på 
enheten.  
 
Ett händelseförlopp som säkerhetsföretaget Symantec styrker genom sin 
undersökning avseende hur många procent av antalet borttappade mobiler 
vars innehåll obehöriga försöker tillskansa sig - vilket visat sig vara högt 
[Symantec]. 
 

1.1 Bakgrund 
 
När det gäller mobila plattformar finns det nuförtiden plattformar vars 
operativsystem består av exempelvis Apples iOS [Apple], Googles Android 
[Google] och Microsofts Windows Phone [Microsoft]. Samtliga använder 
kryptering för diverse saker i respektive system. System som i dagsläget 
anses vara väldigt populära baserat på försäljningen av varierande enheter 
som innehåller dessa [Prisjakt]. 
 
När det avser specifik kryptering beträffande skyddandet av filer på de olika 
systemen, varierar de. Apple nyttjar för iOS en kryptering vid namn AES256 
[Apple2]. Android (Googles utmanare) och dess säkerhet omkring 
informationsskyddandet går via tekniker i form av SHA256 och AES128 
[Google2]. För den tredje utmanaren Microsoft med Windows Phone som 
operativsystem, består de tillgängliga krypteringarna av: AES, HMACSHA1, 
HMACSHA256, Rfc2898DeriveBytes, RSA, SHA1 samt likt Android även 
SHA256 [Microsoft2]. Krypteringar som utlästs användas både i mjukvara 
och hårdvara av de olika tillverkarna till respektive system. 
 
Är ovanstående standardkrypteringar oknäckbara? – Kanske … 
 
 
 
 
 
 
 



 

  2 
 

1.2 Problemformulering 
Arbete med diverse varierande tjänster kan lämpligen hanteras på respektive 
fysisk plats. Inom en organisation eller annan obestämd part sker anslutn-
ingar antagligen på ett säkert tillvägagångssätt. Vad händer om anslutnin-
garna istället sker genom trådlösa alternativ – som exempelvis via mobila 
enheter? Framtagningen av en sådan lösning innebär frågor som måste 
besvaras/lösas på teoretisk och/eller praktisk väg. Framförallt innebär det 
frågor inom säkerhetstekniska delar. En särdeles viktig fråga är hur väl 
skyddad informationen på en mobil enhet i dagsläget är. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetets innehåll är att undersöka hur väl skyddad informationen 
på mobila enheter verkligen är. Utpekat fokus baseras huvudsakligen 
gentemot krypteringen av innehållet på varje mobil enhets valda 
operativsystem. Den vetenskapliga frågan, som avses besvaras på ett 
vetenskapligt sätt, består i korta ordalag av: 
 

• Vilken standardkryptering är mest varaktig? 
 
En fråga där innebörden innefattar vilken av de mobila operativsystemens 
medföljande krypteringar som tar längst tid att ta sig igenom - utifall de 
kända krypteringsnycklarna eller dylikt inte finns i närheten. 
 

1.4 Avgränsning/Begränsning 
Beträffande teknisk avgränsning i rapporten är fokus inriktat gentemot ren 
innehållsbaserad kryptering på respektive operativsystem. Detta med 
anledning av att den kan anses vara det mest närliggande skyddet för 
informationen [Nationalencyklopedin]. En annan avgränsning består i att 
enbart undersöka inbyggd kryptering i respektive system och inte 
tredjepartsbaserade lösningar. Detta för att därmed kunna inspektera 
systemets skydd från första gången en enhet börjar användas. Något som 
förenklar jämförelsen mellan de olika operativsystemen, eftersom det inte ska 
behöva införskaffas några extra typer av skydd för att se hur systemen 
särskiljer sig mellan varandra. Det bör även nämnas att enheterna var 
krypterade och låsta enligt mesta möjliga form, för att ge enheterna maximal 
säkerhet innan genomförda tester. Den sista avgränsningen avser tid. Där test 
av respektive kryptering är satt till 5 timmar för respektive metod av de två 
valda i arbetet. En motivering bakom valet med timmar, med anledning av att 
det av egen del inte anses att en amatör är villig lägga mer än några timmar 
på att utföra en attack mot en mobil enhet. Vilket baserat på att säkerheten på 
en telefon kan tänkas vara väldigt avancerad i sin uppbyggnad. Slutligen är 
begränsningen av resurser i form av pengar, något som gjort att enbart ett 
fåtal enheter inhandlats, men inte andra. Detta med anledning av att 
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spridningen inom olika kategorier av telefoner sågs som viktig, för att 
därmed rikta in sig mot varierande grupper av människor med olika 
ekonomiska tillgångar. 
 

1.5 Målgrupp 
Avseende tilltänkta läsare för det här arbetet, består de av några olika parter. 
Uppdragsgivaren avses självfallet ha det största intresset. Utöver den 
huvudsakliga parten kan det även anses förekomma att andra parter med 
intressen inom framförallt utveckling av mobila applikationer och/eller 
säkerhet, kan tänkas vilja ta del av rapportens innehåll. Vilket därmed 
möjliggör ett kunskapsutbyte för eventuell applicering inom den egna 
organisationen eller liknande miljöer. 
 

1.6 Arbetets upplägg 
I de kommande avsnitten av arbetet avhandlas bland annat tidigare forskning, 
information om de olika krypteringsalgoritmerna, vilka metoder som använts, 
vad resultaten av dessa blev, samt diskussioner beträffande metodvalet, 
arbetets slutsats och liknande. Sist i arbetet återfinns även tillhörande bilagor 
som är viktiga för den fullständiga förståelsen av rapporten. 
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2 Information om de nämnda 
krypteringarna 

 
För att öka förståelsen angående de tidigare nämnda krypteringarna (som 
nämndes i avsnitt 1.1), följer i de kommande underavsnitten betydelsefull 
information såsom tidigare forskning och annat avseende dessa krypteringar. 
 

2.1 Tidigare forskning 
 
Beträffande knäckningen av de olika krypteringarna som nämndes i 
bakgrunden, har det enligt tidigare forskning av bland andra Biryukov, 
Dunkelman, Keller, Khovratovich och Shamir [2009] framkommit att AES 
(till viss del) rent matematiskt uträknat kunnat knäckas baserat på några olika 
matematiska scenarion. 
 
Rent praktiskt menar dock Kremers [2011.1] att AES som kryptering går att 
komma förbi. En lösning som han menar består i att koda in nollor istället för 
andra tecken, avseende förändring av binärkoder i exe-filers uppbyggnad.  
 
I tester utförda av Fernandez och González [2010.1] uppmätes bland annat tid 
i laglig dekryptering av AES och dess olika inkarnationer. Tester som 
resulterade i att AES-128 tog mellan 700 till 2800 nanosekunder (ns) att 
dekryptera beroende på storleken av innehållet och att AES-192 tog mellan 
800 till 3300 nanosekunder att dekryptera baserat på samma mängd av 
skyddad data. Slutligen testades AES-256 som tog mellan 1000 till 3600 
nanosekunder i att få fram den gömda informationen. Samtliga inkarnationer 
använder mellan 56 till 1024 bitar för innehållet. 
 
När det gäller RSA, finns det enligt F-secure [F-Secure] uppgifter som säger 
att krypteringen nästintill redan knäckts, eller kan vara påväg att knäckas. 
Med anledning, som de nämner, i en attack där uppbyggnadsinformation för 
krypteringen spreds. 
 
Rent matematiskt menar Amzad [2010.2], beträffande RSA, att: ”När någon 
kan hitta de två primtalen för det största numret är koden knäckt” [Amzad, 
2010] Två andra vid namn Upadhyay och Singh [2011] menar dock att det 
finns matematiska brister i uppbyggnaden av RSA, fast påtalar genom ett 
uttalande att: ”Ju längre ett nummer är, ju hårdare är det att ta sig förbi, vilket 
innebär bättre säkerhet för RSA” [egen översättning] [Upadhyay, Singh, 
2011.2] 
 
Likt tidigare tester utförda av Fernandez och González [2010], undersöktes 
även dekrypteringen av RSA med samma storlek på innehåll som med AES – 
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56 till 1024 bitar. Vilket i det fallet uppmättes med att dekrypteringen av 
krypteringen tog mellan 300000 till 580000 nanosekunder i att få fram 
innehållet. 
 
Beträffande SHA och version 1 (SHA1) av krypteringen skrev 2010 Roth 
[Roth] via sin blogg stacksmashing.net om en attack som han utförde mot 
krypteringen. En attack som utfördes via multipla grafikkort direkt i molnet. 
En attack där resultatet blev att algoritmen (som använder ett lösenord på 6 
tecken som längst) knäcktes under ungefär en timme (49 minuter för att vara 
exakt). I ett mer vetenskapligt (och matematiskt) synsätt kom under 2005 
Wang, Yin och Yu [2005] fram till att SHA inte bör ses som säker längre. 
 
Version 256 av SHA knäcktes till viss del redan det här året (2012) när 
Google Wallet och dess SHA256-skydd på fyra siffror attackerades, avslöjar 
webbplatsen talkandroid.com [Talk Android]. 
 
Dehghantanha, Udzir samt Mahmod [2011.3] har i sin undersökning av 
telefoners säkerhet uppvisat att något som kallas för jailbreak, gör systemet 
osäkert utifall det används. Vilket avser bland annat iOS (iPhone) från 
företaget Apple. Genom användningen av jailbreak blir inhämtningen av 
informationen enklare, menar de. 
 
Enligt Koot [2012] (som undersökt både iOS och Android), har det 
framkommit tendenser i icke kryptering av backuper avseende mellan iPhone 
och dator, vilket möjliggjort enkel uthämtning av information. Enligt Koot 
har backupen för filerna ingen kryptering som standard. I övrigt kom han 
även fram till att SMS gick läsa okrypterat på respektive operativsystem, 
samt att det för iOS del framkom att systemet lagrar allt textbaserat innehåll i 
en databas – okrypterat! 
 
Avseende Android finns det även de som rent statistiskt undersökt 
spridningen av olika versioner i samhället. En av dessa består av webbplatsen 
opensignalmaps.com [opensignalmaps.com]. Där resultatet bland annat 
visade på att den mest använda versionen av Android, under mätningarna i 
April 2011, bestod av version 2.3. Andra, bestående av webbplatsen 
recombu.com [Recombu.com], menar att det är Android som drar till sig 
mest virus och dylikt. 
 
Beträffande Windows Phone saknades det ännu (enligt egna undersökningar i 
diverse artikeldatabaser) vetenskaplig forskning för systemet. Även om den 
populärvetenskapliga webbplatsen bestående av redmondpie.com nämner 
verktyg som exempelvis Chevron och andra tillvägagångssätt i att öppna 
upp enheten för modifieringar [Redmondpie.com].  
 
Att knäcka krypteringar och få fram information vill antagligen många ska 
ske på minsta möjliga tid. Något som några personer bevisat är möjligt. 
Genom användning av grafikkortet för att knäcka lösenord, har Vu, Han, 
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Nguyen, Kim och Im [2011.4] bevisat att det går knäcka lösenord mycket 
fortare än tidigare. Ett exempel de nämner är att: ”…numreriska lösenord, tar 
mindre än en 1 sekund att knäcka, så denna typ av lösenord ska inte användas 
för viktiga konton” [egen översättning] [2011] 
 
Det finns även de som är starkt kritiska gentemot kryptering som huvudsaklig 
lösning i att låta skydda information. Några av dem består av Kocher, Lee, 
Raghunathan och Ravi [2004] som anser att: ”…hackare utnyttjar sällan den 
teoretiska styrkan av väl utformade kryptografiska algoritmer. Istället förlitar 
de sig på att utnyttja säkerhetsluckor…” [egen översättning] [2004]. 

 
2.2 Förklaring av krypteringsalgoritmerna 
 
För att få en mer överblickbar förståelse över hur de olika krypteringarna i de 
valda operativsystemen fungerar, följer nedan en förklaring av respektive 
algoritm. Krypteringarna kan vara av både mjukvaru- och hårdvarukaraktär. 
Observera att nedanstående förklaringar av AES, SHA och RSA är 
ungefärligt förklarade för att förenkla matematiken bakom krypteringarna.  

En siffra inom parentes innebär att den beskrivande meningen återfinns i 
bilden. 

 
2.2.1 AES 
Enkelt förklarat fungerar AES-krypteringen genom att olika metoder används 
för att kryptera den öppna information, se bild 2.1. Innan krypteringen sätter 
igång, placeras informationen i det första steget som tillåter den att krypteras 
vidare i kedjan av de olika metoderna (1). I nästa steg kombineras den öppna 
informationen ihop med en krypteringsnyckel (2). [Nist, 2001] 
 

 
Bild 2.1: Egentillverkad bild som visar algoritmen AES i en mer visuellt förklarande form 
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Därefter följer en användning av tre olika metoder. Metoderna är SubBytes 
(där exempelvis varje tecken på två olika platser som innehåller en massa 
tecken - byter plats med varandra) (3), ShiftRows (där exempelvis varje 
tecken i en sträng förflyttas ett steg åt vänster) (4), MixColumns (där 
exempelvis varje tecken i en sträng multipliceras exempelvis en eller flera 
gånger) (5) samt därefter ihopsättning av tecken med ytterligare en 
krypteringsnyckel (6). [Nist 2001]  
 
Sista steget består i att köra metoderna SubBytes, ShiftRows och 
MixColumns ett antal gånger (för AES-128 - 10 gånger, för AES-192 - 12 
gånger och för AES-256 - 14 gånger) (7), samt lägga samman tecknen med 
ytterligare en krypteringsnyckel (8). [Nist 2001] 
 
 
2.2.2  SHA 
Med SHA används ett antal (fem stycken) fördefinierade talserier som varje 
respektive kryptering av en text innehåller, se bild 2.2. Först bifogas en etta i 
slutet av den text som avser krypteras (1) med därtill ett antal extra nollor 
som uppkommit efter resultatet av en uträkningsformel, vilket ger ett tal på X 
(2). [Nist, 2002.1] 
 
Därefter multipliceras sedan varje tecken i den inledningsvisa texten med 8 (8 
bitar) (3). [Nist, 2002.1] 
 
Efter det subtraheras X med talet som blev resultatet vid föregående 
multiplicering, samt ökas med en etta (4). Resultatet av föregående uträkning 
adderas sedan med den inledningsvisa textens längd (5). Vilket ger ett 
tal närliggande Y-bitar (5). [Nist, 2002.1] 
 

 
Bild 2.2: Egentillverkad bild som visar algoritmen SHA i en mer visuellt förklarande form 
 
Därefter delas texten på Z-bitar upp i sexton olika delar, där varje del är 
Z-bitar lång (Z / 16 = S) (6). Nästa steg består i att omvandla varje del med 
Z-bitar på 16 olika delar till 8 delar istället (7). Steget efter består i att för 
varje del, av de föregående 8 delarna, tilldela de fem inledningsvisa 
talserierna till fem helt nya variabler (8). Variabler som sedan adderas en 
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gång med varandra under en helt ny variabel (9). Och där de samtliga, utom 
en (som upphöjs till 30), tilldelas med varandra på ytterligare några olika sätt 
(10). [Nist, 2002.1] 
 
Den sista av de fem variablerna tilldelas sedan resultatet från den första (11). 
Därefter tilldelas varje inledningsvis talserie (de fem styckena) resultatet av 
de respektive fem föregående variablerna som adderas med varje enskild 
inledningsvis talserie minus en etta (12). Allting ovanstående körs sedan ett 
antal gånger, baserat på vad utvecklaren väljer att sätta för tal för detta (13). 
[Nist, 2002.1] 
 
I slutändan bör det finnas en T-bitars lång kryptering vars kombination 
framkommit genom addering av de fem föregående variablerna. [Nist, 
2002.1] 
 
 
2.2.3  HMAC 
Krypteringen för HMAC kan sägas vara uppbyggd i 10 olika steg, se bild 2.3. 
En process där det första steget (1) avgör baserat på jämförelse mellan två 
variabler, utifall krypteringen bör fortsätta på steg 4 eller inte. Jämförelsen 
sker med hjälp av jämförelseoperatorerna = eller > [Nist, 2002.2] 
 

 
Bild 2.3: Egentillverkad bild som visar algoritmen HMAC i en mer visuellt förklarande form 
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Vid Steg 2 och 3 utökas krypteringen med en eller flera bitar baserat enligt 
krav ställda av jämförelseoperatorerna < eller >. Från steg 4 och framåt byggs 
därefter varje steg på med resultatet från steget innan inklusive en eller flera 
bitar. I steg 5 läggs även texten som ska krypteras, till i kedjan. [Nist, 2002.2] 
 
Efter processen för HMAC är färdig appliceras någon form av extra hash i 
form av SHA1, SHA256 eller dylikt. Vilket bildar HMACSHA1 eller 
HMACSHA256. [Nist, 2002.2] 

 
2.2.4 Rfc2898DeriveBytes 
Egentligen en .net-baserad klass skapad av Microsoft, som använder 
HMACSHA1 för att få fram en tillräckligt säker kryptering. [Microsoft3] 
 

2.2.5 RSA 
För RSA används två olika nycklar som olika parter kan låsa/låsa upp 
krypterad information med. Att få fram nycklarna är det första steget i 
processen (1). Därefter tilldelas två variabler med varsitt valfritt respektive tal 
(2). [Cryptool] 
 

 
Bild 2.4: Egentillverkad bild som visar algoritmen RSA i en mer visuellt förklarande form 
 
Sedan multipliceras de båda talen med varandra vars svar tilldelas en ny 
variabel (2). I steg 3 subtraheras de två inledningsvisa talen med varsin etta. 
Svaren från de uträkningarna adderas sedan med varandra minus en etta (3). 
Det inledningsvisa multiplicerade talet subtraheras sedan med föregående 
svar (3). I steg 4 väljer du ett nummer mellan 1 och det inledningsvis (2) 
multiplicerade talet (minus en etta) som överensstämmer med formeln vars 
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namn är totient och använder det multiplicerade svaret för uträkningen. 
Använd därefter talet 2 multiplicerat med svaret som utkom innan steg 4 (3) 
plus en etta. [Cryptool] 
 
Sista steget för att krypteringen ska vara fullständig består i att omvandla 
varje tecken i ordet som ska krypteras, till nummer i kronologisk följd. A blir 
01 och Z blir 26 och liknande. Därefter upphöjs varje tecken olika gånger 
baserat på olika formler för varje tecken. Vilket i slutändan ger den 
inledningsvisa texten i krypterad form. Föregående uträkning är en  
addering av resultatet från uträkningen av uppkomsten till de slutgiltiga 
nycklarna som kommer användas. [Cryptool] 
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3 Metoder och resultat 
 
Det här kapitlet innehåller information om de två metoder som använts i 
arbetet, samt tillhörande resultat för respektive metod. Först följer metod 1 
med resultat, som beskriver hur genomförandet och liknande för 
uthämtningen av information från de olika operativsystemen (bestående av 
Android, iOS och Windows Phone) gjordes, och vad resultatet för detta blev. 
 
Metod 2 behandlar därefter information avseende genomförandet för test av 
olika krypteringsalgoritmer som de olika operativsystemen i arbetet använder 
sig av, med tillhörande resultat för vilken algoritm som är bäst i att hålla 
informationen skyddad. 
 

3.1 Metod 1 och Resultat 1 
 
I det här avsnittet följer information avseende metod och resultat som avser 
uthämtning av information från varierande krypterade mobila enheter 
bestående av Nokia Lumia 800 (med Windows Phone 7.5 som 
operativsystem), HTC Wildfire S (Android 2.3.3 som operativsystem) och 
Apple iPhone 3GS (iOS 5.1 som operativsystem). Här används exempelvis 
olika verktyg och tillvägagångssätt för att försöka ta sig in i enheterna och 
uthämta den krypterade informationen som finns lagrad där. 
 

3.1.1 Metod 1 (Uthämtning av information från mobil) 
Avseende vetenskaplig metod för att testa om det är möjligt uthämta 
information från mobiler med krypterade operativsystem, används 
observationsmetoden. En metod som valts baserat på undersökning i realtid 
av hur olika tillvägagångssätt för intrång i de valda enheterna sker. Vilket 
förefaller vara likt det tillvägagångssätt som Patel och Davidson [2003, s. 87] 
förklarar med processen för hur observationsmetoden fungerar.  
 

3.1.1.1 Urval 
Beträffande medverkande mobila enheter i testerna har de valts baserat på 
eget innehav av telefonerna. 
 
Telefonerna består därför av Nokia Lumia 800 med Windows Phone 7.5 
(7.10.8107.79) som operativsystem, Apple iPhone 3GS med iOS 5.1 (9B176) 
som operativsystem och slutligen HTC Wildfire S med Android 2.3.3 (och 
grafiskt skal i form av HTC Sense 2.1) som operativsystem. 
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iOS 5.1 [Apple3] samt Android 2.3.3 [Google3] är dock inte av senaste 
version. Avseende iOS är förklaringen att version 5.1 är den senaste version 
som just nu (för 16 Maj 2012) är möjlig att genomföra jailbreak gentemot 
[iphonestuffs4u.com] och därför blivit vald för tester i det här arbetet. 
Android 2.3.3 var den version som HTC Wildfire S kom med vid inköpet 
[gsmarena.com], även om misslyckade försök med installation av version 
2.3.5 genomfördes. Ett misslyckande med anledning av ett 
varningsmeddelande om att Android 2.3.3 som telefonen körde från början, 
var för mycket modifierat av HTC och därför inte kunde uppgraderas. 
 
Avseende telefonerna Nokia Lumia 800 samt HTC Wildfire S, införskaffades 
de huvudsakligen för att användas för undersökningar i det här arbetet. 
Anledning till att valet blev Nokia Lumia 800, bestod i att jag av egen del 
ville testa en av de mest kraftfullaste telefonerna som körde Windows Phone 
(för Maj 2012) [Prisjakt], för att se hur bra systemet står emot intrångsförsök 
på en sådan. Att HTC Wildfire S valdes (som inte kostar speciellt mycket, 
och inte är den mest kraftfullaste [Prisjakt]) beror på brist av återstående 
resurser. Om resurser även funnits kvar efter inköp av Nokia Lumia 800, 
hade det även investerats i en mer kraftfull Android-telefon än den 
nuvarande. 
 
Dator som tester utfördes på bestod av en egen tillgänglig PC av typen Zepto 
Znote 6224W som innehöll operativsystemet Windows 7 Professional 32-
bitar, med senaste uppdateringarna (för 16 Maj 2012). Att det blev den här 
datorn med tillhörande operativsystem bestod i att det var den enda PC-
maskinen jag ägde samt att operativsystemet avsågs vara det mest senaste för 
tiden som det av egen laglig del (via MSDN-AA) fick att få tag i. Även om 
ett innehav av Mac fanns, ansågs det bättre att satsa på en plattform med fler 
användare än Mac [statcounter.com]. Därav PC med Windows som 
operativsystem. 
 
Hårdvaran i Pc-datorn bestod av: 1 processor (Intel Core 2 Duo CPU T5250) 
med 2 kärnor på vardera 1500 Mhz, 2048 MB i ram minne samt 1 grafikkort 
bestående av Nvidia Geforce 8600M GT som grafikprocessor (GPU) med 
512 MB i grafikminne. 
 

3.1.1.2 Genomförande 
Beträffande insamlingen av information för att kunna observera hur de olika 
enheterna beter sig, har de genomförts enligt innehåll som framgår i 
bilagorna 2, 3 och 4 

3.1.1.3 Tillförlitlighet 
När det avser inre validitet för den här metoden (hur trovärdig metoden är 
[infovoice.se]) har de bestått av att huvudsakligen välja de mest populäraste 
mobila operativsystemen för smarta mobiler i dagsläget [Prisjakt]; att välja 
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verktyg för knäckning som är enkelt tillgängliga via sökning på sökmotorer 
som Google och liknande; att välja verktyg som fungerar för uppgiften och 
som inte behöver köpas för att uppnå resultat; att välja ett 
skrivbordsoperativsystem för hackningstester som majoriteten har tillgång till 
(Windows) [statcounter.com]; att se till att de valda telefonerna är inställda 
som likt när de kom från fabriken (återställning till fabriksinställningarna); att 
tillräcklig egen kunskap finns för att öka förståelsen av problemet, samt att 
försöka välja telefoner som är intressanta/avancerade/populära.  
 
Alla ovan nämnda val har därmed gjort att resultatet kan ha påverkats rent 
tillförlitlighetsmässigt på något sätt.  
 
Hade användning av andra verktyg, som exempelvis Elcomsoft iOS Forensic 
Toolkit (som enkelt kan ta sig in enheter som kör iOS) [Elcomsoft2] hämtats 
ned på olaglig väg, hade nog även det påverkat resultatet i slutändan - 
eftersom verktyget (enligt tillverkaren [Elcomsoft2]) anses kunna få tag i 
informationen från enheter med iOS som operativsystem, under högst en 
timme som mest. Vilket förhoppningsvis hade kunnat ge tillgång till filerna 
på den testade lösenordskyddade telefonen bestående av iPhone 3GS. 
 
En annan anledning består i de få antal mobila operativsystem som 
undersökts. Vilket kan ha påverkat resultatet baserat på att inte fler än tre 
system undersöktes. Något som gör att generaliseringen blir lidande eftersom 
valet av verktyg är rent specifikt valda för varje respektive mobilt 
operativsystem. 
 

3.1.2 Resultat 1 (Uthämtning av information från mobil) 
 
Resultatet för vilket mobilt operativsystem som är lättillgängligast att ta sig 
igenom av Android, iOS (exempelvis via program som i bild 3.2) och 
Windows Phone, för att därefter kunna uthämta information ifrån, är: 
 
Inget av systemen (utifall inte rätt förutsättningar finns)! 
 
I bild 3.1 kan ses mer uppenbar statistik för resultatet beträffande test av 
uthämtning från respektive operativsystem i undersökningen. 
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Operativ- 
system: 

 
Tid / test: 

 
Åtkomst med 
rätt lösenord: 

 
Åtkomst utan 
lösenord… 

 
…med verktyg(en) 
/ tillvägagångssätt 
(en): 

Android 
2.3.3 

5 timmar JA NEJ HTC Sync, 
fabriksåterställning 
via fysiska knappar 

iOS 5.1 5 timmar JA NEJ (Redsn0w 
fick dock 
Cydia insta- 
llerat fastän 
enheten var 
låst) 

Redsn0w, fabriks- 
återställning via 
fysiska knappar, 
nedgradering till 
iOS version 5.0 

Windows 
Phone 7.5 

5 timmar JA NEJ Windows Phone 
Power Tools, 
Windows Phone 7 
Backup 

 
Bild 3.1: Tabell innehållandes specifika resultat efter testning av åtkomst, 
gentemot de olika medverkande mobila operativsystemen i undersökningen.  
 
Som bild 3.1 visar blev åtkomsten till filerna (när lösenord var satt för 
respektive operativsystem) väldigt svår när enheterna var låsta. 
 
Dock går det att komma åt vissa typer av filer (enligt egna tester), om 
telefonerna inte har något lösenord konfigurerat och ansluts gentemot datorn. 
 
För Android 2.3.3 som används i det här arbetet, behövs det först aktiveras 
att anslutningen mellan datorn och telefonen sker genom typen Disk drive, 
för att kunna se filerna. Något som konfigureras under: Settings -> Connect 
to PC -> Default connection type 
 
Mer information avseende testerna och liknande för de olika systemen kan 
ses i bilagorna 2, 3, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.2: 
Programmet iExplorer [Macroplant] som visar utforskandet av okrypterade filer på iPhone 3GS i testet  
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3.2 Metod 2 och Resultat 2 
 
I det här avsnittet följer information avseende metod och resultat som avser 
test av krypteringsalgoritmer som används i de mobila operativsystemen 
Android, iOS och Windows Phone. Avseende verktyg för test av kryptering, 
gentemot lösenord, används programmen PasswordsPro [Passwordspro] samt 
Phone Password Breaker [Elcomsoft]. Uthämtningen av lösenord i klartext 
sker genom tillvägagångssättet Bruteforce (se bilaga 1). Resultatet sker i 
jämförelse av de olika tiderna för test av varje respektive krypteringsalgoritm. 
 

3.2.1 Metod 2 (Test av krypteringsalgoritmer) 
Avseende vetenskaplig metod som används för att testa 
krypteringsalgoritmer, består denna av en vid namn kvantifiering. En metod 
som enligt egen tolkning av boken ”Forskningsmetodikens grunder” av Patel 
och Davidson [2003], framstår som perfekt, eftersom den vanligtvis verkar 
användas för mätbarhet och bestämmande av vilken produkt eller dylikt som 
anses vara bäst [Patel, Davidson, 2003]. 
 

3.2.1.1 Urval 
Vid teknisk form i urvalet av tekniker för kryptering, valdes de genom dess 
praktiska stöd i de mobila operativsystemen Windows Phone, iOS och 
Android. Vilka består av AES256, SHA256, HMACSHA1, HMACSHA256, 
AES128, RSA samt SHA1. 
 
För att testa hur varaktiga krypteringarna är, har olika lättillgängliga verktyg 
som påträffades efter sökning på Google, använts. Eftersom verktygen enbart 
fanns tillgängliga för plattformen Windows, har de installerats på en egen 
tillgänglig PC (likt tidigare metod 1) av typen Zepto Znote 6224W som 
innehåller operativsystemet Windows 7 Professional 32-bitar, med senaste 
uppdateringarna (för 16 Maj 2012). 
 
Hårdvaran i Pc-datorn bestod (precis som i metod 1) av: 1 processor (Intel 
Core 2 Duo CPU T5250) med 2 kärnor på vardera 1500 Mhz, 2048 MB i ram 
minne samt 1 grafikkort bestående av Nvidia Geforce 8600M GT som 
grafikprocessor (GPU) med 512 MB i grafikminne. 
 
Programmen som användes bestod av Phone Password Breaker (från 
företaget Elcomsoft) [Elcomsoft] för krypteringen av AES256 och 
PasswordsPro [Passwordspro] för övriga ovan nämnda krypteringar. 
 
De valda programmen bestod av rena testversioner, även fastän mer 
avancerade versioner gick att köpa. Dock genomfördes inte detta med 
anledning av brist på resurser i form av pengar, eftersom enheterna bestående 
av Nokia Lumia 800 och HTC Wildfire S tidigare inhandlades specifikt för 



 

  16 
 

det här arbetet. Vilket därför gjorde att det inte fanns några kvarvarande 
resurser i att köpa program för test av krypteringarna. 
 
Anledning till att valet av programmen för test av krypteringar blev Phone 
Password Breaker samt PasswordsPro, bestod dels rent tidsmässigt i att de 
var bland de första programmen som hittades samt att Phone Password 
Breaker var (enligt egna undersökningar) en av de få programmen som kunde 
användas för krypteringen AES. Beträffande PasswordsPro, valdes det 
programmet huvudsakligen genom att det hade mest stöd för många av 
de krypteringar som avsågs testas i arbetet. Om det går använda samma 
program för test av krypteringar, kan det därmed enligt egna åsikter anses att 
testerna kan anses vara mer likvärdiga än om olika program för respektive 
kryptering hade använts. 
 

3.2.1.2 Genomförande 
Avseende insamling av informationen som var avsedd, har den samlats in 
genom att utföra tester gentemot krypterade lösenord. Lösenord som 
använder olika krypteringar av de nämnda som finns tillgängliga under 
rubriken urval, för denna metod. Det slumpvist valda lösenordet för test i 
varje kryptering bestod av sifferkoden: 6568 
 
Innan testerna genomfördes, krypterades ovan nämnda sifferkod till olika 
hashsummor för olika krypteringar, med hjälp av webbplatsen quickhash.com 
[Quickhash.com] (användandes inställningen Lowercase Hexadecimal för 
samtliga krypteringar). 
 
Nedan följer varje hashsumma (krypterat lösenord) för respektive kryptering: 
 
SHA-256 =   8026c0fca20a68624bd640893f764dd69d62faebb55e15ce79ce461f000cbeeb 
HMACSHA256 =  ab3c82093e5b02e30fb3a5ebed83bfeae9d502e759e6b7e2925c9cc460135b45 
HMACSHA1 =  b265ed2a9d7ccad4681279ebb50d2ed4c4689a4c 
SHA1 =           96e9dfaaf7ec7ec3416cc4998d96646ef3dc762b 
 
För AES256, som inte använde quickhash.com, utan bestod i knäckning av 
lösenordet för backupfilerna till iPhone 3GS, användes Phone Password 
Breaker (som knäcker krypteringen med hjälp av grafikkortet [Elcomsoft])  
 
Mer information avseende knäckningen av backupfilerna finns i bilaga 5. 
 
Test av övriga nämnda krypteringar i den här metodens urvalskapitel, bestod 
i användning av programmet PasswordsPro. 
 
För båda programmen konfigurerades inställningar för vilka tecken som 
skulle medverka i testet samt förinställd testlängd gentemot lösenordet. 
Lösenorden knäcktes i det här fallet med hjälp av tillvägagångssättet 
Bruteforce (se bilaga 1). Ett val med anledning av att varje enskilt tecken 
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ville testas, eftersom exempelvis förifyllda ordlistor inte säkert kunde 
innehålla det ord eller dylikt som fanns bakom krypteringen (utifall vi tänker 
oss ett verkligt scenario). 
 
Inställning för längd var 1 till 5 tecken, inställning för vilka tecken som 
skulle kontrolleras var a-z, A-Z, 0-9 samt specialtecken som exempelvis 
%&# och liknande. Anledningen till valet av längd var för att kunna få ett 
väldigt närliggande spann gentemot de fyra siffrorna som användes. 
Beträffande valet av tecken, bestod anledningen i att få med mesta möjliga av 
alla tecken utan att behöva ange några övriga tecken, samt att få likvärdiga 
inställningsval mellan de båda programmen ”Phone Password Breaker” (se 
bild 3.3) och ”PasswordsPro” (se bild 3.4). Att mellanslag (space) inte 
användes som tecken, bestod i att enbart tydliga synliga tecken avsågs 
användas. 

Bild 3.3: Inställningar för knäckning av lösenordet 6568, i programmet Phone 
Password Breaker 
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Bild 3.4: Inställningar för knäckning av lösenordet 6568, i programmet 
PasswordsPro 
 

3.2.1.3 Tillförlitlighet 
I den här undersökningen, som beträffar knäckning av krypterade lösenord, 
har det som nämnt innan använts två olika applikationer för att knäcka dessa.  
 
Baserat på tillförlitligheten avseende de här testerna finns det några saker 
som kan påverka det slutgiltiga resultatet i olika situationer. Exempelvis 
består inställningen avseende knäckning av lösenord i de båda applikatio-
nerna av en längd på 5 tecken, val av stora och små tecken samt specialtec-
ken. En anledning som beror på en antagning om att längre och krångligare 
lösenord än enbart siffror, kommer ta väldigt lång tid att knäcka. Tid som 
dessvärre inte funnits inom ramarna för arbetet. Ju mer förhandsinformation 
en attackerare har avseende ett lösenord – desto kortare tid kommer det 
troligtvis ta att knäcka [Redtape].  
 
Från början var tiden satt inom ett tidsspann av 5 timmar. Därför hade en 
specifik inställning i de båda programmen, avseende hur lång tid som skulle 
användas för knäckning, varit bra. Något som dessvärre inte fanns tillgängligt 
i någon av applikationerna (eftersom applikationerna själva bestämde tiden 
för testning). Något som annars kanske hade möjliggjort att samtliga 
krypteringar skulle kunna knäckas under den förbestämda tiden på 5 timmar.  
 
Slutligen skulle stöd för krypteringarna AES128 samt RSA i PasswordsPro 
kunnat ge ännu mera data till slutresultatet. Vilket möjligtvis skulle kunnat 
påverkat resultatet än mer. 
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3.2.2  Resultat 2 (Test av krypteringsalgoritmer) 
 
Här nedan följer resultatet för jämförelsen mellan de mest varaktiga 
krypteringsalgoritmerna i de mobila operativsystem Android, iOS och 
Windows Phone. Vilka testats gentemot lösenord på fyra siffror för 
respektive kryptering. Avseende det slumpvist valda lösenordet var det: 6568 

Bild 3.5: Diagram som visar vilken kryptering som var mest varaktig, av de 
testade i metodens urval. Ju högre stapel, desto längre tid innan krypteringen 
knäcktes.  
 
För diagrammet i bild 3.5, visas som synes inte krypteringarna AES128, 
HMACSHA1, HMACSHA256 och RSA. Beträffande AES128 och RSA 
påträffades tyvärr inget lättillgängligt verktyg efter ett antal Google-
sökningar, varpå krypteringarna inte testades. 
 
Avseende HMACSHA256 och HMACSHA1, genomfördes tester med 
samma verktyg för de som i diagrammet. Dock knäcktes ingen av dessa, även 
fastän verktyget (PasswordsPro) [PasswordsPro] som användes kördes i 9060 
sekunder för HMACSHA256 och 8040 sekunder för HMACSHA1. Antalet 
sekunder för genomkörningen räknades ut av testverktyget (PasswordsPro) 
själv.  
 
Som nämnt i urval för metoden till ovanstående resultat, användes 
programmet Phone Password Breaker (från företaget Elcomsoft) (se bild 3.6) 
för knäckning av iPhone 3GS backupfiler (vilka var krypterade med 
AES256) [alertboot.com].  
 
För övriga algoritmer som testades, användes programmet PasswordsPro (se 
bild 3.7). 
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Bild 3.6: Programmet Phone Password Breaker,som användes för knäckning 
av AES256-krypteringen på de krypterade backupfilerna för iPhone 3GS. 
Som kan ses i bilden ovan, fick programmet fram koden 65** vid själva 
knäckningen. Dock kunde inte programmet visa mer än de första två 
siffrorna, eftersom det bestod av en testversion. Vilket får antas vara rätt, 
baserat på att halva lösenordet för 6568 visades, och att dessa siffror stämmer 
överens med det inledningsvist inställda lösenordet för filerna. 
 
När nu lösenordet finns tillhands, är det därefter bara att låsa upp backupen 
via iTunes och sedan utforska filerna med exempelvis något av programmen 
som nämns i bilaga 6. 
 

Bild 3.7: Programmet PasswordsPro [PasswordsPro] som visar de olika 
testade hashsummorna (krypterade texten med olika applicerade 
krypteringar) och dess resultat. När det avser den blå texten, samt ifylld ruta 
för Password innebär det att krypteringen för koden 6568 knäcktes av 
programmet. 
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4 Diskussion och analys 
 
Baserat på den inledande problemställningen, metoderna, samt de slutgiltiga 
resultaten; följer nedan mina egna synpunkter avseende hur väl alla de här 
punkterna överensstämde gentemot slutresultatet. 
 

4.1 Problemlösning/resultat 
Inledningsvis bestod problemet i att mobiler lätt kan försvinna och utifall 
kryptering därmed kan förhindra att informationen på enheten hålls skyddad. 
Under arbetet har forskning gentemot vetenskapliga källor, som exempelvis 
diverse artiklar i elektroniska databaser, samt tester för krypteringar 
genomförts. I den tidigare forskningen (utförd av andra parter) framkom 
bland annat att Android och iOS var två väldigt osäkra plattformar. En annan 
sak som framkom var att Windows Phone avses vara en plattform som inte är 
utsatt för lika stor forskning likt de två tidigare nämnda plattformarna. 
Avseende den egna undersökningen, har det som nämnt innan, genomförts 
varierande tester mot olika enheter som innehåller operativsystemen Android, 
iOS och Windows Phone. Tester vilka visat svårigheten, utifall inte 
kunskapen/rätta förutsättningarna finns, i att ta sig igenom de olika 
operativsystemen och fram till filerna med innehållet. Dock påvisades likt 
innehåll i tidigare forskningen, att Jailbreak för iOS möjliggör installation av 
exempelvis Cydia och dylikt på en låst enhet och liknande.  
 
För Android användes i det här arbetet version 2.3.3. Enligt tidigare 
forskning gjord av webbplatsen opensignalmaps.com [opensignalmaps.com] 
påvisades att version 2.3 var den mest använda i April 2011. I bilaga 3 
framkom information om att version 2.3.3 inte använder sig av kryptering för 
skydd av filerna, även fastän en låst enhet skapar hinder. Kanske borde därför 
Android enligt åsikter om dess säkerhet, vara den mest osäkra. Dock är det 
svårt att veta, med anledning av att inte senare versioner av operativsystemet 
testats. I vilket fall som helst är det inte bra om majoriteten av användarna 
använder en av de mest bristfälliga versionerna, samt inte låser sin enhet. 
 
När det avser krypteringar undersöktes några av de olika standardiserade 
krypteringarna i respektive operativsystem (som nämnts i bakgrunden). I det 
fallet genomfördes tester på hashsummor (krypterade lösenord) med 
respektive valda standardkrypteringar. Baserat på jämförelse mellan 
forskningen och materialet i den här rapporten, anses det finnas en 
överrensstämmelse mellan de två. Ett exempel består av att 4-siffriga 
lösenord inte alls tog särskilt lång tid att knäcka. Ett annat exempel består av 
att knäckning med grafikkortet tog kortare tid än knäckning via processorn.  
 
Överlag bevisade testerna av krypteringar, att knäckningar kan genomföras 
utifall rätt förutsättningar finns – som exempelvis 4 tecken och dylikt. Att 
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krypteringar är avancerade går dock, enligt förklaringar i avsnitt 2.2, att 
förstå. Innehållet i den här rapporten, kan enligt egna åsikter, främst användas 
för att ta ett beslut (baserat på säkerheten i de olika operativsystemen) i 
vilken plattform som är bäst att börja använda – i exempelvis organisationer 
eller liknande. 
 

4.2 Metodreflektion 
Vid tillbakablick gentemot de metoder och framkomna resultat som finns för 
arbetet, är den egna åsikten att metodvalen var perfekta för det resultat jag 
förväntade mig. Något som beror på att metoden vid namn observation (se 
avsnitt 3.1.1) gav mig en berättelse över hela händelseförloppet i att ta sig in i 
enheterna, samt att den andra metoden vid namn kvantifiering (se avsnitt 
3.2.1) gav mig de mätresultat som enkelt möjliggjorde utläsning av vinnaren 
som tog längst tid att knäckas, avseende knäckning av de medverkande 
krypteringarna. 
 
Om undersökningen av säkerhet på telefoner, likt detta arbete, kommer 
undersökas igen – skulle jag nog inte förändra allt för mycket. De enda 
delarna som skulle kunna förändras består av att undersöka en nyare version 
av Android än version 2.3.3, samt testa andra eventuella 
verktyg/tillvägagångssätt för att ta sig in i de olika enheterna. Skulle även 
vara intressant att testa andra tillvägagångssätt än enbart bruteforce (se bilaga 
1), för att knäcka krypterade lösenord. Kanske i form av att använda en attack 
vid namn Dictionary attack (se bilaga 1). 
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5 Avslutning 
 
Baserat på det innehåll som arbetet innehållit, följer nedan de slutgiltiga 
framläggningarna i besvarandet av rapportens frågor som var avsedd att 
besvaras, samt kort information om vad som bör göras nästa gång ämnet 
avhandlas. 
 

5.1 Slutsats 
Baserat på de testade teknikerna som arbetet innehåller, samt det presenterade 
resultatet, framkom det att samtliga mobila enheter som använder 
operativsystem i form av Android, iOS eller Windows Phone är tämligen 
säkra utifall rätt förutsättningar finns tillhands. Avseende vilken kryptering 
som är mest varaktig av de testade, framkom det enligt uppmätta tider, i att 
vara krypteringarna HMACSHA1 samt HMACSHA256. Krypteringar som 
enligt introduktionen används av enbart Windows Phone. Därför avses 
slutligen Windows Phone vara det mest säkra mobila operativsystemet i att 
skydda information. Även om det inte heller behöver vara sanningsenligt, 
baserat på den minimala forskning som finns tillhands. 
 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det som nästa person eller grupp som avser forska i ämnet (baserat på de 
problem som uppstått i den här undersökningen) kan göra, är att undersöka 
om det är praktiskt möjligt att knäcka krypteringarna AES128 och RSA med 
olika nya kommande verktyg eller dylikt. Andra undersökningar skulle kunna 
bestå i att lära sig mer om utifall det är möjligt ta sig in i enheterna på andra 
tillvägagångssätt än de som experimenterats med i det här arbetet. 
Undersökning av nyare versioner av Android än 2.3.3 kan också vara en del. 
Slutligen är säkerheten för operativsystemet Windows Phone något som det 
kan forskas mer om, eftersom ren forskning avseende detta helt enkelt är 
väldigt bristfällig i dagsläget. 
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Bilagor 
 
Här följer de bilagor som är av viktig betydelse för arbetet: 
 
 
Bilaga 1: 
Tillvägagångssätt för knäckning 
 
Nedan följer några varierande tillvägagångssätt för att få tillgång till information 
som skyddas av kryptering på/i mobila enheter. 
 

Säkerhetshål 

Ett säkerhetshål är öppna punkter i applikationer eller dylikt, som under 
utvecklingen av applikationen inte var tänkt finnas där. Punkter som attackerare 
sedan eventuellt kan utnyttja. [RFC 2898] 
 

Kryptoanalys 

Attack bestående i att skaffa sig överförståelse av en krypterings matematiska 
uppbyggnad och därmed finna öppna vägar i krypteringens logiska följd [Sans]. 
 

Bruteforce 

En attack som fungerar genom att varje tecken i exempelvis alfabetet, jämförs mot 
varje individuellt tecken i lösenordet som avses knäckas. [RFC 2898] 
 

Dictionary attack 

Möjliggör knäckandet av ett lösenord genom användning av digitala 
ordböcker vars innehåll sedan jämförs mot de lösenord som avses avslöjas. [RFC 
2898] 
 

Jailbreak 
Tillvägagångssätt som möjliggör förändringar av mjukvaran i den telefon du redan 
äger. Utan att tillverkaren av enheten längre kan kontrollera vad som kan 
installeras/inte installeras och liknande förfaranden. [PCWORLD] 
 
 
 



 

   
 

Bilaga 2: 
Försök till uthämtning av information från Nokia Lumia 800 
 
När det avser den här telefonen, genomfördes försök i att hämta ut filer med 
information från enheten på en rad olika sätt.  
 
Först startades enheten upp och konfigurerades med standardinställningarna i 
förstagångsguiden, förutom nedanstående inställningar som var annorlunda: 
 
Under Windows Phone Settings och "How would you like your Windows Phone 
configured?" valdes rekommenderat alternativ, under VÄLJ TIDSZON valdes 
Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna; under LOGGA IN MED 
ETT WINDOWS LIVE ID valdes inte nu samt under Inställningar -> trådlöst 
nätverk valdes mitt egna tillgängliga trådlösa nätverk i listan. 
 
Efter inställningarna var färdiga, konfigurerades e-post från hemskärmen via 
applikationen: Ställ in e-post -> Google och där det fylldes i uppgifterna: 
exjobb.lnu2012@gmail.com med tillhörande lösenord. 
 
Därefter konfigurerades en pin-kod för enheten under Inställningar -> låsning + 
bakgrund, där skydd av lösenord aktiverades och den slumpvisa koden 2468 
angavs. 
 
I nästa steg nedhämtades och installerades applikationerna Windows Phone Power 
Tools, Visual Studio 2010 Express For Windows Phone, Zune Sync (se bild 1) 
och Windows Phone 7 Backup, från följande sidor: 
 
Windows Phone Power Tools: 
 
http://wptools.codeplex.com 
 
Visual Studio 2010 Express For Windows Phone  
(behövdes för att kunna installera Windows Phone Power Tools): 
 
http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/windows-
phone-developer-tools 
 
Zune Sync 
(behövdes för att kunna starta och använda Windows Phone Power Tools): 
 
http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/apps/zune-software.aspx 
 



 

   
 

 
Bild 1: Valde START för att gå vidare, efter installationen av Zune Sync var färdig 
 
Windows Phone 7 Backup v1.9.zip 
(används för att ta backuper av telefonen): 
 
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1103011 
 
Därefter fylldes enheten med information, som senare var tänkt användas för tester 
utifall det är möjligt uthämta denna via olika hack och dylikt. 
 
Från en internetansluten dator skickades därefter följande meddelande till adressen: 
exjobb.lnu2012@gmail.com 
 
""" 
Hej! 
 
Nu testar vi säkerheten på Nokia Lumia 800 med Windows Phone 7.5 Mango 
 
Jens 
""" 
 
och ämnet: "Test av Windows Phonen" 
 
Övrigt inlagt material kan ses i de följande bilderna (bild 2 till och med 13) med 
tillhörande förklaringar: 



 

   
 

 
Bild 2: Startskärm för Windows Phone 

7.5, som visar 1 oläst meddelande. 
 

Bild 3: Applikationen Kontakter, som 
visar 1 kontakt (mitt namn) 

 
Bild 4: Applikationen Meddelanden, 

som visar texten: ”Hej! Missa inte våra 
fem smarta tips ...” 

 
Bild 5: Applikationen Meddelanden, 
som visar en lista med meddelandet i 

föregående bild 

 
Bild 6: Applikationen Kalender, som 

visar texten ”Test av kalendern 
Kalmar” 

 
Bild 7: Applikationen Alarm, som visar 

texten ”07:00 Av: Exjobbsalarm” 

 
Bild 8: Applikationen Google Mail, 

som visar två mail i inkorgen för kontot 
exjobb.lnu2012@gmail.com med 

ämnena ”Test av Windows Phonen” 
och ”Test av androiden” 

 
Bild 9: Applikationen Bilder, som visar 

tre bilder som kameran har tagit 



 

   
 

 
Bild 10: Applikationen Bilder, som 
visar en bild som kameran har tagit 

 
Bild 11: Applikationen Bilder, som 
visar en bild som kameran har tagit 

 
Bild 12: Applikationen Bilder, som 
visar en bild som kameran har tagit 

 
Bild 13: Applikationen Bilder, som 
visar en bild som kameran har tagit 

 
 
Problem som uppstod, gjorde dock det inte möjligt att använda någon av de 
nämnda applikationerna för uthämtning av data från telefonen. Se varför i bild 
14, 15 och 16 på nästa sida: 



 

   
 

 
Bild 14: Anslutningen mot telefonen med applikationen Windows Phone Power 
Tools vägrade att fungera eftersom ett utvecklingskonto behövdes. Något som 
saknades resurser till i form av pengar. Och därför undveks. Programmet visade 
även upp fel vid anslutning mot enheten, när enheten hade ett lösenord inställt och 
var låst. 
 
 

 
Bild 15: Verktyget för backup av enheten: Windows Phone 7 Backup, började med 
att ställa ovanstående fråga efter start. Svarade både Yes och No, vid två olika 
tillfällen. Dock blev svaret alltid detsamma … (se bild 16 på nästa sida) 
 



 

   
 

 
Bild 16: … genom att ovanstående kryptiska dialog visades. Varpå försöken 
avslutades. 
 
Det bör nämnas att information och verktyg avseende upplåsning av enheten (likt 
Jailbreak) hittades för Nokia Lumia 800 [xdadevelopers.com]. Dock användes inte 
de verktygen med anledning av att all information på enheten kunde tänkas 
försvinna, om de användes [xdadevelopers.com]. Något som inte ville riskeras 
eftersom verktyg för återhämtning av raderad information, inte var planerade att 
användas i arbetet. Detta med anledning av det befarades att verktyg av denna typ 
skulle ta mer tid i anspråk, samt göra att avgränsningen blev mera bred. Vilket inte 
efterfrågades med anledning av arbetets fokus gentemot enbart krypteringar. 
 
Slutligen bör det nämnas att Windows Phone 7.5 inte är berikad med någon inbyggd 
kryptering för att skydda filerna enligt webbplatsen techie-buzz.com [techie-
buzz.com], dock har egna tester visat att enheten var svåråtkomlig med användning 
av lösenord på enheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Bilaga 3: 
Försök till uthämtning av information från HTC Wildfire S 
 
Beträffande den här telefonen genomfördes först en uppdatering av enheten från 
Android 2.3.3 till version 2.3.5 (via Settings -> About Phone -> Software updates 
-> Check now). 
 
Dock gick inte uppdateringen att installera på enheten eftersom den körde en 
modifierad version av Android enligt uppdateringsmekanismen. Någon uppdatering, 
med nedladdning av fil från HTC:s webbplats genomfördes därför inte heller. Utan 
version 2.3.3 blev kvar. 
 
Därefter gjordes en fabriksåterställning, där förstagångsguiden ifylldes med 
Engelska (Sweden) som språk och Wi-Fi only under Internet connection. 
Förövrigt ändrades ingenting från standardinställningarna. Under tiden guiden 
genomfördes, gjordes även en anslutning gentemot det egna trådlösa nätverket samt 
inställningar för Google-kontot under Set up accounts, för adressen 
exjobb.lnu2012@gmail.com, som införskaffades tidigare i arbetet. Det här för att få 
synkronisering av lösenord och liknande gentemot Google att fungera. 
 
Nästa steg bestod i att konfigurera en pin-kod för enheten, vilket gjordes under: 
Settings -> Security -> Set up screen look -> Pin, och där den slumpvisa koden 
blev 2468. 
 
Justerade också Lock phone after från 5 minutes of inactivity till Immediately, 
för att enheten skulle kunna låsas direkt efter enhetens start-knapp tryckts ned. 
 
Därefter var enheten redo för inläggning av information (för senare test av 
uthämtning, likt Windows Phone). 
 
Först konfigurerades Mail genom en tryckning på ikonen Mail via hemskärmen och 
sedan Other (POP3/IMAP), där exjobb.lnu2012@gmail.com samt lösenord åter 
skrevs in. 
 
För att låta se om det senare kommer gå uthämta mail från enheten, genom olika 
hack, skickades ett enkelt mail som innehöll texten: 
 
””” 
Hej! 
 
Nu testar vi säkerheten på Wildfire S med Android 2.3.3 
 
Jens 
””” 
 
och ämnet: ”Test av androiden” till den tidigare konfigurerade e-post adressen 
 



 

   
 

Övrigt innehåll som inlades i enheten, kan ses i nedanstående bilder (bild 1 till 
och med 6) med tillhörande förklaringar: 
 

 
Bild 1: Notifieringsfältet, som visar ett 

nytt mail för mailboxen 
exjobb.lnu2012@gmail.com 

 
Bild 2: Applikationen Messages, som 

visar det nya mailet som det fanns 
notifiering om i föregående bild 

 
Bild 3: Applikationen Mail, som visar 

två stycken mail  

 
Bild 4: Applikationen Calendar, som 

visar inställningar för ett 
kalenderinlägg 



 

   
 

 
Bild 5: Applikationen Calendar, som 
visar 17 maj innehållandes föregående 

inlägg från bilden innan 

 
Bild 6: Applikationen Gallery, som 

visar några bilder tagna med den 
inbyggda kameran 

 
För att försöka få ut ovanstående innehåll från enheten användes några olika 
tillvägagångssätt: 
 
Först nedladdades och installerades programmet HTC Sync (för att försöka 
synkronisera innehållet på telefonen till datorn) från: 
 
http://dl4.htc.com/managed-assets/support/software/htc-sync/setup_3.2.10.exe 
 
Något som dessvärre inte gick med anledning av att telefonen hade en inställd pin-
kod och därför innebar att HTC Sync inte hittade den inkopplade enheten (se bild 
7). 
 

 
Bild 7: Applikationen HTC Sync under operativsystemet Windows 7 Professional 



 

   
 

Nästa tillvägagångssätt bestod i att försöka fabriksåterställa enheten (för att få bort 
pin-koden på enheten), utan att behöva förändra något direkt i systemet. Och istället 
göra den inställningen med hjälp av samtidiga tryck på de olika fysiska knapparna 
på enheten [hard-reset.com]. Något som testades, men där tyvärr telefonen fastnade i 
ett läge och ingenting mer hände, förutom att en bild med ett rött utropstecken 
visades. 
 
Sista testet bestod i att försöka utföra en knäckning av själva operativsystemet 
Android (vilket för Android kallas rooting [Droid Lessons] och för iOS jailbreaking 
[PCWORLD]). Vilket enligt webbplatsen androidforums.com [androidforums.com] 
enkelt skulle kunna utföras. 
 
Dock visade även detta ett lönlöst resultat (där bootloadern ska låsas upp först 
[androidforums.com]), eftersom det var oklart vilken fil vid htcdev.com som skulle 
väljas avseende RUU (se bild 8). 
 

Bild 8: Instruktioner för upplåsning av bootloadern, för HTC Wildfire S, vid 
webbplatsen htcdev.com [htcdev.com] 
 

 



 

   
 

En annan anledning bestod i att all information på enheten skulle försvinna vid en 
eventuell upplåsning av bootloadern (se bild 9). Eftersom inga verktyg till Android 
och HTC Wildfire S hittades som kunde få tillbaka raderad information på ett enkelt 
sätt, genomfördes därför inte någon upplåsning. 
 

 
Bild 9: Förfrågan i om man accepterar exempelvis radering av all information på sin 
enhet och andra saker. 
 
Slutligen bör det nämnas att Android 2.3.3 inte är berikad med inbyggd kryptering 
för att skydda åtkomsten till filer [ehow.com]. Är enheten dock låst och inställd med 
felaktig åtkomstmetod, visade det sig i de egna testerna att det inte är lätt att få 
åtkomst till enheten i vilket fall som helst. 
 
 
 



 

   
 

Bilaga 4: 
Försök till uthämtning av information från Apple iPhone 3GS 
 
För den här telefonen var den huvudsakliga tanken att information skulle kunna 
uthämtas från enheten via något som vanligtvis brukar kallas jailbreaking 
[PCWORLD]. 
 
Först uppgraderades telefonen till version 5.1 av iOS genom applikationen iTunes på 
datorn. Därefter återställdes enheten till fabriksinställningarna för att slippa allt 
gammalt inlagt material, samt om uthämtningen lyckas, kunna se att det inlagda 
materialet överensstämmer med vad som fanns innan testet började. 
 
Efter uppgradering och installation, fylldes ”förstagångs-guiden” i med land, språk 
och liknande. 
 
För att skydda enheten från att inte låta obehöriga tillskansa sig materialet på 
telefonen, konfigurerades en pin-kod (Passcode) för enheten under: Settings -> 
General -> Passcode Lock -> Turn Passcode On där lösenordet blev 4 siffror 
bestående av den slumpvisa koden: 2468 
 
Därefter nedhämtades Windows-versionen av jailbreaking-verktyget redsn0w från: 
 
http://www.redsn0w.us/2012/04/redsnow-0910b8-update-to-backup-
unlock.html 
 
Med USB-kabeln kopplad mellan telefonen och datorn, kördes redsn0w mot 
telefonen (med inställt lösenord, som nämndes tidigare) genom att öppning av 
programmet och ett enkelt klick på knappen Jailbreak utfördes. 
 
Efter en stund dök det upp en ruta avseende information om att: ”om du inte förstår 
hur du tar dig in i DFU-mode på telefonen …”, vilken det enbart var att ignorera. 
 
Redsn0w frågade även efter en lång lista med olika alternativ. Dock valdes enbart 
alternativet Cydia (en sorts applikationsbutik [Cydia]). Efter processen med 
jailbreak var färdig, stängdes fönstret för redsn0w via knappen Cancel. 
 
Vid test avseende utifall försöket misslyckades, visade det sig att koden fortfarande 
fanns kvar på enheten. Efter upplåsning av telefonen fanns där Cydia installerat. 
Jailbreaket hade därmed lyckats, även fastän inte pin-koden blivit inaktiverad. 
 
Nästa försök bestod i att återställa telefonen till fabrikinställningarna för att få bort 
pin-koden (via knapparna på enheten), vilket också var lönlöst. Tanken var att 
pin-koden skulle försvinna, innehållet raderas (vilket det gör vid fabriksåterställning 
[Apple4]), och att informationen skulle kunna hämtas tillbaka med hjälp av script 
som exempelvis emf_delete.py av Bommisetty [SecurityXploded.com] och liknande 
verktyg, som kan åstadkomma detta med borttagen information på enheter som kör 



 

   
 

iOS. Det här försöket misslyckades även det, eftersom telefonen fortfarande var låst 
och oupptäckbar efter testet med fabriksåterställningen. 
 
Det sista testet var tänkt att bestå i att installera en modifierad version av iOS på 
iPhone 3GS, som möjliggör borttagningen av pin-koden [Sig]. Dock misslyckades 
även detta försök med anledning av att apple inte tillåter nedgradering från en 
nyinstallerad version av iOS till en äldre [Apple5]. Den äldre versionen bestod av 
version 5.0. Enheten hade som nämnt innan version 5.1 installerad, och version 5.01 
innan hela arbetet med den här rapporten påbörjades. 
 
Beträffande det nämnda överensstämmande materialet som var avsett uthämtas vid 
test, bestod de i att fylla alla de medföljande applikationerna (som tillät inläggning 
av egen information) med varierande innehåll. 
 
Information som kan ses i nedanstående skärmdumpar (bild 1 till och med 14), 
uthämtade från telefonen med hjälp av iTunes efter upplåsning av enheten med dess 
inställda pin-kod: 
 
 

 
Bild 1: Hemskärmen på iPhonen, som 

visar ett oläst mail 

 
Bild 2: Applikationen Photos som visar 

samtliga tagna bilder med kameran 



 

   
 

 
Bild 3: En bild tagen med mobilkameran 

på iPhone 3GS 

 
Bild 4: Applikationen Notes, som visar 
en av tio meddelanden innehållandes 

texten ”Ett meddelande som är 
okrypterat 1” 

 
Bild 5: En bild tagen med mobilkameran 

på iPhone 3GS 

 
Bild 6: En bild tagen med mobilkameran 

på iPhone 3GS 



 

   
 

 
Bild 7: Applikationen Clock, som visar 
ett inställt alarm på tiden 09:00 och med 

texten ”Alarm” 

 
Bild 8: Applikationen Contacts, som 

visar en kontakt bestående av mig själv 
”Jens Evertsson” 

 
Bild 9: Applikationen Calendar, som 

visar texten ”Testevent” 

 
Bild 10: Applikationen Reminders, som 
visar texterna ”Ett komihåg test 1” och 

”Ett komihåg test 2” 



 

   
 

 
  

 
Bild 11: Applikationen Messages, som 
visar texten ”Test av iMessage” från 

mig själv 

 
Bild 12: Applikationen Settings, som 
visar inställningar för Gmail-kontot 

exjobb.lnu2012@gmail.com 

 
Bild 13: Applikationen Settings, som 

visar vilka saker som ska knytas 
gentemot det valda Gmail-kontot 

 
Bild 14: Applikationen Mail, som visar 
ett mail bestående av ämnet ”Test av 
gmail till iPhone 3GS” från mig själv 



 

   
 

Bilaga 5: 
Tillvägagångssätt för knäckning av backupfiler för iPhone 3GS 
 
För att kunna undersöka samt knäcka krypteringen av filer på iPhone 3GS, 
genomfördes en backup via programmet iTunes på Pc-datorn gentemot  
operativsystemet Windows 7 Professional. 
 
Först nedhämtades och installerades iTunes från: 
 
http://www.apple.com/itunes/download 
 
Sedan anslöts telefonen till Pc-datorn och iTunes (efter inskriven kod på telefonen). 
Därefter markerades telefonen under DEVICES i vänsterkanten av iTunes varpå 
rutan Encrypt local backup kryssades i och ett lösenord konfigurerades genom 
knappen Change Password... i iTunes. 
 
Det slumpvisa lösenordet blev: 6568 
 
Efter backup, placerades de krypterade filerna automatiskt under nedanstående 
sökväg: 
 
C:\Users\exjobb\AppData\Roaming\Apple Computer\ 
MobileSync\Backup\8aefb9c2ec0942b57c283d269bc700186b6c2718 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Bilaga 6: 
Program för läsning av okrypterade filer på iPhone 3GS 
 
Vid eventuell knäckning av krypteringen på backupen för iPhone 3GS, kan därefter 
filerna läsas med exempelvis någon av följande två program: 
 
SQLite Database Browser 
http://sqlitebrowser.sourceforge.net/index.html 
 
iPhone / iPod Touch Backup Extractor 
http://supercrazyawesome.com 
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