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Sammanfattning
I detta examensarbete har tidsstämplar extraherats ur ett forensiskt perspektiv från ett
hemautomationssystem med styrenheten Homey från Athom. Först konstruerades ett fiktivt
händelsescenario gällande ett inbrott i en lägenhet med ett hemautomationssystem.
Hemautomationssystemet bestod av flera perifera enheter som använde olika trådlösa
nätverksprotokoll. Enheterna triggades under händelsescenariot. Därefter testades olika
metoder för att få ut data i form av tidsstämplar. De metoder som testades var rest-API, UART
och chip-off på flashminnet medan JTAG inte hanns med på grund av tidsbrist. Den metod som
gav bäst resultat var rest-API:t som möjliggjorde extrahering av alla tidsstämplar samt
information om alla enheter. I flashminnet hittades alla tidsstämplar, men det var inte möjligt
att koppla ihop dessa tidsstämplar med en specifik enhet utan att använda information från
rest-API:t. Trots att rest-API:t gav bäst resultat så var det den metod som krävde en mängd
förutsättningar i form av bland annat inloggningsuppgifter eller en rootad m
 obil. Med hjälp av
de extraherade tidsstämplarna rekonstruerades sedan händelsescenariot för inbrottet.

Abstract
The purpose of this bachelor thesis was to extract timestamps from a home automation system
with a control unit named Homey in a forensic perspective. The first step was to create a course
of event regarding a burglar breaking into an apartment with home automation. The home
automation system consisted of some peripheral units using different types of wireless network
protocols. All these units were triggered during the break in. Thereafter different types of
methods were tested in an attempt to extract the timestamps for each unit. These methods
included rest-API, UART and chip-off on a flash memory. The method using JTAG were not
tested due to lack of time. Rest-API was the method that provided most information about the
units and time stamps. The flash memory also contained every timestamp, however it did not
provide any information about which timestamp belonged to which unit. Even though the
rest-API was the best method to extract data, it was also the method with most requirements
such as credentials or a rooted smartphone. With the extracted timestamps it was possible to
reconstruct the course of events of the break-in.
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1.Inledning
Projektet är en beställning av nationellt forensiskt centrum, NFC, som är en del av
polismyndigheten. NFC är den del av organisationen som utför kriminaltekniska
undersökningar beställda av rättsväsendet.
På en brottsplats med ett installerat hemautomationssystem kan det finnas en möjlighet att
kartlägga tidpunkter och rörelsemönster, genom att säkra och analysera tidsstämplar från
hemautomationssystemets styrenhet. Om tidpunkter för när enheter triggats är kända kan det
användas för att veta när gärningspersonen anlände till och lämnade brottsplatsen. Det kan
även användas till att ta reda på gärningspersonens rörelsemönster och om det fanns flera
gärningspersoner på plats. Denna information kan sedan användas som underlag för åklagare.
De metoder som kommer att användas i detta examensarbete innefattar UART, chip-off och
rest-API. JTAG kommer att beskrivas men användes inte som en metod under arbetets gång på
grund av tidsbrist. JTAG används för att testa kretsar, och UART är ett protokoll för
seriekommunikation mellan hårdvarukommunikation. Chip-off innebär avlödning av till
exempel ett flashminne från ett kretskort, för att sedan avläsa dess innehåll med hjälp av en
adapter kopplad till en dator. API är en förkortning för Application Programming Interface och
är en uppsättning biblioteksfunktioner för kommunikationsutbyte. Rest-API är en typ av API
som baseras på Hyper Text Transfer Protocol, HTTP, vilket är grunden till World Wide Web.

1.1 Syfte
Syftet med projektet är att hitta ett tillvägagångssätt för att säkra och analysera data från ett
befintligt hemautomationssystem med styrenheten Homey. Ett hemautomationssystem är ett
system som tillåter styrning av diverse apparater i hemmet, via internet eller ett lokalt nätverk.
Till exempel är det möjligt att släcka och tända lampor i hemmet via mobilen, eller styra en
garageport. Det finns även sensorer som kan larma om fönster eller dörrar öppnas.
Ett scenario ska konstrueras med perifera enheter och styrenheten Homey. Enheterna kommer
att använda olika trådlösa protokoll i form av bland annat Zigbee och Z-Wave. Enheterna
kommer att triggas i form av ett konstruerat händelsescenario och tidsstämplar för varje
triggning kommer att noteras. Därefter kommer olika metoder att användas för att försöka
säkra data via både mjukvara och hårdvara. De extraherade tidsstämplarna kommer sedan att
jämföras med de tidpunkter som tidigare noterats när händelseförloppet konstruerades.
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1.2 Frågeställningar
Extrahering av tidsstämplar från Homey kommer att försöka lösas via hårdvara och mjukvara.
På grund av detta har frågeställningarna delats upp i två delar, en frågeställning gällande
mjukvara och en frågeställning gällande hårdvara.
● Är det möjligt att extrahera tidsstämplar från hemautomationssystemet Homey via
mjukvara?
● Är det möjligt att extrahera tidsstämplar från hemautomationssystemet Homey via
flashminnet, JTAG och UART?

1.3 Relaterad forskning
I [1] beskrivs det hur ett hemautomationssystem av modellen VeraPlus dissekerats för att få
loggdata. Då upptäcktes det att VeraPlus inte krävde några inloggningsuppgifter för att hämta
loggdata via webben. För att komma åt loggdata via webben behövdes först IP-adressen
identifieras. Därefter kunde loggdata hämtas genom att använda olika shell-scripts. Dessa
användes för att hämta den nuvarande tidsstämpeln, loggfilerna, samt beskrivning av enheten
och sedan även systeminformationen. Resterande loggdata extraherades via SSH.
En del system är krypterade och i de flesta system kommer det att vara enklare att dekryptera
information via det inbyggda minnet, jämfört med till exempel nätverk, menar Sergei
Skorobagotov. Detta beror på att det är enklare att erhålla minnet i ren hårdvara än åtkomsten
via nätverk. Hårdvara är sällan starkt krypterad eftersom att ju mer kryptering som
implementeras i hårdvara desto större blir hårdvaran fysiskt. På grund av detta använde Sergei
Skorobogatov av microprobing för att attackera krypterat minne. Microprobing är en metod där
prober placeras på intressanta punkter på ett minne med hjälp av ett mikroskop. [2]
Ny forskning har även beskrivit ett par metoder som redovisar hur det är möjligt att extrahera
mjukvara från olika Internet of Things, IoT:s. UART, JTAG och chip-off är några av de
metoder som använts. Extrahering av mjukvara utförs genom att först identifiera var UARToch/eller JTAG-gränssnittet finns för det gällande systemet. För JTAG används en
JTAG-programmerare för att hämta det interna minnet, om minnet inte är skyddat via
kryptering. Medan för UART kan alla filer laddas ned med hjälp av olika programverktyg, till
exempel netcat. [3]
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2. Teori
Till en början kommer flashminnets uppbyggnad att redogöras och sedan kommer en
beskrivning på hur en chip-off genomförs. Därefter beskrivs teorin bakom JTAG och UART.
Till sist beskrivs hårdvara och mjukvara tillhörande Homey.

2.1 Flashminne
Flashminnen lagrar data i en array med minnesceller, där minnescellerna består av transistorer.
Dessa celler består av floating gate MOS-transistorer, där MOS är en förkortning för metal
oxide semiconductor. [4] Transistorerna möjliggör lagring av minst en bit per minnescell, men
det är även möjligt att lagra mer bitar. Detta beror på om cellerna är Single-Level Cells eller
Multi-Level Cells, vilket förkortas SLC och MLC respektive. [5]
Transistorerna är uppbyggda av drain, source, control gate och floating gate, se figur 1. En
floating gate är elektriskt isolerad och det är i denna gate som data sparas. Tack vare att denna
floating gate är isolerad så lagras data oberoende av strömtillförseln, det vill säga data kommer
att sparas i ett flashminne om strömmen stängs av. [4]

Figur 1. En förenklad bild över en floating gate MOS-transistor som flashminnets minnesceller består av. Det är i
floating gate som data lagras.

Vid läsning av flashminnen är accesstiden mycket kort medan den kan vara mycket
långsammare vid skrivning [6]. Flashminnet är väldigt kompakt och litet vilket beror på dess
arkitektur och dessutom tål flashminnet stötar. Ytterligare en fördel är dess låga
strömförbrukning. Däremot är flashminnen dyrare än andra minnen. [7]
NOR- och NAND-flashminnen är två varianter av flashminnen där minnescellerna är olika
ihopkopplade. Minnescellerna i NOR-flashminnen är parallellkopplade till varje bitledning
(eng. bitline), för att det ska vara möjligt att läsa, skriva eller radera varje minnescell
individuellt. I NAND-flashminnet är minnescellerna däremot seriekopplade, så varje cell måste
läsas seriellt. Strukturen för NOR- och NAND-flashminnen kan ses i figur 2 nedan. [5]
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Figur 2. Hur strukturen för NOR- och NAND-flashminnen ser ut, där NOR har parallellt kopplade
minnesceller och NAND har seriellt kopplade minnesceller. [5]

2.1.1 NAND-Flash
Jämfört med NOR-flashminnet är NAND snabbare att använda vid skrivning till och radering
från minnet. NAND-flashminnet är uppbyggt genom att det finns flera block och där varje
block innehåller “flash-pages” som i sin tur innehåller data. [7] Det finns olika typer av
NAND-flashminnen, där eMMC är en variant.

2.1.2 eMMC
Embedded MultiMediaCard, eMMC, är en variant av NAND-flashminne som vanligtvis
används i inbyggda system som smartphones och datorer. Denna typ av NAND-flashminne har
en inbyggd controller som styr läsning och skrivning av data, vilket är anledningen till varför
eMMC:s vanligtvis används till inbyggda system. En inbyggd controller medför att gränssnittet
till minnet är mycket enklare, eftersom att värdprocessorn inte behöver hantera skrivning och
läsning av flashminnet. Utöver det så krävs inte flertalet adress- och databussar med en
inbyggd controller.
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eMMC:s finns i många olika storlekar och har ofta kapseltypen Ball Grid Arrays, BGA:s, se
figur 3. Antalet monterade lödkulor på ytan kan skilja mellan olika eMMC:s. Det finns
exempelvis eMMC:s som består av 100, 153 eller 169 lödkulor, där varje lödkula består av
lödtenn. Formfaktorn varierar likaså beroende på eMMC:s. Även om eMMC:s har ett stort
antal lödkulor, så behövs endast fem signaler för eMMC-gränssnittet. Dessa signaler är
spänning, intern spänning, ett kommando, en data-bit och utöver det behövs en klocka.
eMMC:n löds fast på ett mönsterkort (eng. PCB), som har ett footprint i likadant mönster som
lödkulorna på eMMC:n. Denna typ av flashminne sitter permanent ihop med kretskortet, till
skillnad från ett ordinarie MultiMediaCard som är portabel. [8]

Figur 3. En bild på ett eMMC med 169 BGA:s [9]

2.1.3 Chip-off
Med chip-off avses att löda bort en komponent som är en del av ett kretskort i ett inbyggt
system. Exempelvis kan ett flashminne lödas bort från ett kretskort med hjälp av en maskin
som kallas för rework station. Maskinen värmer upp kretskortet från undersidan och ovansidan,
med en långsam upphettning för att inte skada komponenterna. Därefter använder maskinen ett
munstycke som med hjälp av vakuum lyfter upp den specifika komponenten. [10] När
flashminnet är bortlött är det viktigt att kontrollera att det inte finns några lodbryggor kvar. Om
det förekommer lodbryggor måste dessa tas bort. I det sista steget ska minnet fästas i en adapter
som kopplas ihop med en dator, se figur 4 nedan för en bild på adaptern. [10]
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Figur 4. Bild på en eMMC-adapter

2.2 JTAG
Joint Test Action Group, JTAG, är en IEEE-standard (1149.1) och ett protokoll som är avsedd
för att testa inbyggda kretsar i en utvärderingsfas. Protokollet kan även användas för att
felsöka. Det är även möjligt att använda JTAG för att skriva både mjukvara och data till ett
flashminne. Tack vare detta finns det en möjlighet att extrahera bland annat mjukvara via
JTAG-gränssnittet på det chip som skall inspekteras. [11]
JTAG består av följande: test access port, vilket förkortas TAP, TAP controller,
instruktionsregister och även d ataregister [9]. Det minsta antalet dataregister är två, ett
boundary scan-register o ch ett bypass-register [12]. Boundary scan-registret gör det möjligt att
få åtkomst till testenhetens pinnar för att orsaka stimuli och/eller fånga upp svar från enheten.
[13] Bypass-registret används när testaren behöver använda JTAG i kedjor, då kan
bypass-registret ge åtkomst till andra testdataregister för övriga komponenter.
I figur 5 nedan finns arkitekturen för JTAG. Den korta beskrivningen för JTAG:s process är
följande: fångar först ett värde från ett register, skiftar in ett nytt värde från Test Data Input,
TDI, på hög flank, skiftar ut ett gammalt värde från Test Data Output, TDO, på låg flank och
uppdaterar sedan registret med värdet som skiftades in. [12]
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Figur 5. Arkitektur över JTAG [12]

Det är TAP som gör det möjligt att testa olika funktioner på en komponent. TAP kräver fyra
pinnar för att skicka in testsignaler till ett mönsterkort: en test clock, TCK, och en test mode
select, TMS, som styr TAP controllern genom att bestämma om det är ett instruktionsregister
eller dataregister som skall läsas. Dessutom krävs även TDI och TDO. TDI används för att
skifta in data i register på hög flank och sedan skickas datat ut på TDO. I ett bypass-läge ska
det data som skiftades in på TDI framträda på TDO helt oförändrad efter ett par klockcykler.
[14] I figur 6 syns den övergripande arkitekturen för en JTAG-installation.

Figur 6. Överblick över en JTAG-installation [15]

7

TAP controller är en tillståndsmaskin s om tolkar och kontrollerar JTAG-protokollet [11].
Nedan i figur 7 syns en bild på hur denna tillståndsmaskin är uppbyggd. D
 et är en ganska enkel
tillståndsmaskin som har en capture-shift-update-cykel med en möjlighet att pausa. [12]

Figur 7. överblick över hur tap controllerns state machine är uppbyggd [12]

Instruktionsregistret är det register som skiftar in en instruktion in i designen. Instruktionerna
identifierar och bestämmer vilket test som ska utföras och/eller om ett testdata ska användas.
Det finns ett par obligatoriska instruktioner som måste användas vid varje test, för att uppnå
den specifika standarden som IEEE satt. Det är möjligt att lägga till ytterligare instruktioner för
att testa något specifikt. Det finns både privata (endast tillgängliga för tillverkaren) och publika
(tillgänglig för alla) klasser. Fyra obligatoriska och publika testinstruktioner är följande:
bypass, sample, preload och extest. [14]

2.3 UART
Universal Asynchronous Receiver Transmitter, UART, är en seriell överföringsmetod. Det
krävs två UART:s för att kommunicera, en sändande och en mottagande. Ena UART:en
omvandlar parallell data till seriell och skickar sedan data bit för bit till den mottagande
UART:en. Den mottagande UART:en lägger därefter ihop de inkommande bitarna till en
databyte. Det är viktigt att koppla ihop TX till RX på respektive UART för att
kommunikationen ska fungera, se figur 8.
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Figur 8. UART-kommunikation mellan två enheter där TX från den sändande enheten måste kopplas till RX på
den mottagande enheten.

UART är asynkront vilket innebär att hårdvaran inte har någon klocka. Istället används startoch stoppbitar för att indikera att data börjar sändas och att all data är skickat. Förutom en startoch stoppbit har även UART en så kallad paritetsbit som inte är obligatorisk. Paritetsbiten sätts
till ett eller noll, beroende på om antalet bitar som är satta till en logisk etta är ett udda eller
jämnt tal. I figur 9 nedan syns de olika bitarna som bygger upp data till UART.

Figur 9. Start-, stopp- och paritetsbit för UART

När startbiten har skickats till den mottagande UART:en, detekterar mottagaren att data har
börjat skickas. UART:en läser av signalerna med en specifik hastighet, så kallad baudhastighet.
I detta fall motsvarar baudhastighet överföringshastigheten från den sändande UART:en till
mottagaren. Om hastigheten är 9600 baud innebär det att dataöverföringen kan ske med max
9600 bitar per sekund. För att kommunikation via UART ska fungera felfritt behöver både den
sändande UART:en och den mottagande UART:en ha samma baudhastighet.
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2.4 Trådlösa protokoll
För att styrenheten Homey ska ha möjlighet att kommunicera med perifera enheter krävs det
trådlösa protokoll. Via dessa protokoll skickas kommandon. Det finns många typer av dessa
protokoll, men under detta avsnitt kommer de vanligaste inom hemautomationsindustrin att
beskrivas vilket är Z-Wave och Zigbee.

2.4.1 Z-Wave
Det är genom Z-Waves användning av radiofrekvenser som kommunikation mellan
Z-Wave-enheter och styrenhet är möjlig. För att enheter ska ha möjlighet att använda Z-Wave
som trådlöst protokoll så krävs en certifiering. Anledningen till detta är för att användaren ska
vara säker på att produkter är kompatibla till varandra. De senaste produkterna på marknaden
använder certifieringen Z-Wave Plus. Det är en certifiering som har förbättrat protokollet med
en 50% ökad batteritid, samt ökat räckvidden och bandbredden.[17] I teorin ska alla produkter
som är certifierade för Z-Wave vara kompatibla med varandra, men på grund av att olika
länder har olika radiofrekvenser så är amerikanska Z-Wave-produkter inte kompatibla i
Sverige.
Alla enheter i ett hemautomationssystem fungerar som noder. Enheterna kan kommunicera
med varandra, men kräver en styrenhet för kommandon. För att enheter och styrenhet ska ha
möjlighet att kommunicera krävs det att även styrenheten stödjer Z-Wave som trådlöst
protokoll. Kommunikationen mellan styrenhet och enhet är dubbelriktad, vilket betyder att
enheter kan kvittera att kommandon har nått enheten. Detta medför att styrenheten får en
garanti på att enheten mottagit kommandot. [17]
Z-Wave består av ett maskformigt nätverk. Detta betyder att alla enheter som är uppkopplade
via Z-Wave samarbetar, se figur 10. Istället för att ett kommando måste skickas direkt från
sändande nod till mottagare, kan kommandot skickas mellan sekundära noder, se figur 11.
Detta betyder att sändare och mottagare har möjlighet att kommunicera även om de är
placerade utanför räckvidd, så länge det finns enheter mellan dessa som kan ta emot
information. Detta medför att nätverket anses bli starkare ju fler enheter som är uppkopplade.
[18]
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Figur 10. Alla noder i ett mesh network samarbetar genom att sändande nod skickar information till
mellanliggande nod som i sin tur skickar informationen till mottagaren. [19]

För att skilja på enheter krävs det att Z-Wave-nätverket har ett nätverks-ID och att varje enhet
har ett nod-ID. Det är möjligt att koppla ihop 232 enheter i ett hemautomationssystem som
använder Z-Wave. [18]

2.4.2 Zigbee
Zigbee 3.0 är är ett standardiserat trådlöst nätverksprotokoll som används av 300 miljoner
enheter och över 2500 produkter är Zigbee-certifierade [20]. Den globala standardiseringen
möjliggör att flera olika typer av enheter kan anslutas via nätverket. Den trådlösa räckvidden är
på 70 meter inomhus och 400 meter utomhus. [21] Zigbee använder maskformigt nätverk
precis som Z-Wave. Om data från en nod i Zigbee-nätet vill nå en annan nod för att
kommunicera, men där räckvidden inte räcker till, kommer kommunikationen att gå via en
tredje nod, se figur 11[22].
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Figur 11. Nod ett kommunicerar med nod tre via nod två på grund av brist på räckvidd. [22]

Zigbee har en låg energiförbrukning där ett par batterier räcker i flera år [21]. Anledningen till
detta beror på att antalet gånger en enhet rapporterar är väldigt låg. Lampor tänds och släcks till
exempel under ett fåtal gånger på en dag, vilket leder till en låg energiförbrukning. Det är
möjligt att en sensor rapporterar ännu färre gånger än en lampa. En temperaturmätare kan
rapportera ett par gånger per dag vid temperaturförändringar. [22]
Det finns även en variant av Zigbee som främst används till lampor och switchar som heter
Zigbee light link [21].

2.5 Hemautomationssystemet Homey
Hemautomationssystemet Homey valdes av NFC på grund av att det är ett av de populäraste
systemen i Sverige. Homey finns i två modeller, en standard- och en pro-modell varav
standard-modellen har mindre flash- och RAM-minne än pro-modellen . Den modell som
använts är pro-modellen (HOMEY-EU-02-PRO) och det är dess egenskaper som kommer att
beskrivas. I figur 12 syns Athoms bild över Homeys kretskort.
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Figur 12. Bild över Homeys kretskort. [23]

2.5.1 Hårdvara
Athom har en certifiering gällande Z-Wave Plus, vilket betyder att Homey har möjlighet att
kontrollera alla enheter som använder Z-Wave. I figur 12 ovan syns två antenner nära kanten
av kretskortet, dessa sänds på 433 MHz och 868 MHz. Totalt stödjer Homey åtta olika
protokoll, vilket betyder att styrenheten är kompatibel till de flesta enheter på marknaden.[23]
Flashminnet är av varianten eMMC och har en storlek på 8 GB. 1,6 GB av flashminnet
används till användardata som till exempel loggdata.[24] RAM-minnet har en storlek på 1 GB
och finns tillsammans med CPU:n på MicroSOM i1 som stödjer JTAG [24,25]. MicroSOM i1
är en single-core System-On-Module. Detta innebär att mikroprocessorn är en enkelkärnig
processor och kan endast hantera en tråd i taget. Microcontrollern SAM35 hanterar dataflödet
som genereras ut av en accelerometer [24]. Nedan i figur 13 finns en bild på hur
hårdvaruschemat tillhörande Homey ser ut.
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Figur 13. Hårdvaruschema tillhörande hemautomationssystemet Homey. Detta schema tillhör standardmodellen
av Homey som har 4 GB flashminne, medan den modell som användes under examensarbetet var Homey pro som
har 8 GB flashminne. [23]

2.5.2 Mjukvara
Mjukvaran som Homey drivs av, Homey Core, är uppbyggd av Linux Debian men är
egendesignad. Homey Core är baserad på en node.js-applikation, vilket medför att majoriteten
av koden är skriven i JavaScript. Grundarna av Homey, Athom, har öppen källkod. Detta har
medfört att Homey har en open source community, där privatpersoner har tillgång till att skapa
egna appar till Homey och även diskutera mjukvaran. [24]
Alla appar är sandboxed. Sandbox är en term inom IT-säkerhet som innebär att program har en
begränsad åtkomst till minnet, för att undvika att ge programmet någon större kontroll över
systemet. I detta fall innebär det att de appar som privatpersoner skapar inte kan få tillgång till
alla filer i Homeyns system. Ytterligare en säkerhetsaspekt gällande Homey är att SSH inte är
tillgängligt, vilket är på grund av rättsliga och IT-säkerhetsmässiga skäl.[24]
Information om alla Homeys, som till exempel vilken användare som har tillgång till vilken
Homey, finns sparad i en databas. API är en service som kan kopplas upp till denna databas.
För att anropa API:n krävs det tillstånd, så att endast specifika användare har möjlighet att
kontrollera Homeyn. Athom som är utvecklare av produkten har inte tillgång till en Homey
utan ägarens tillstånd. [24] För att få tillstånd till API:et krävs ett bearer token. Detta bearer
token ser ut enligt följande: XXXX:XXXX:XXXX. Ett exempel på ett bearer token som
användes under examensarbetet är följande tredelade sträng som separeras med två kolon:
34b2519e-5fef-4d66-8503-2035c2805489:3ebcd9e9-1d0b-48b5-aa21-6297dc0942c8:2bf2faa24690
42d37b2ddc7d095785446dc0d215
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Mjukvaran är uppbyggd så att Homey skapar databaser av alla uppkopplade enheter.
Användardata är separerat i fyra mappar: apps, logs, manager och tmp. Se figur 14 för en
överblick av mappsystemet tillhörande Homeys flashminne. Homey sparar information om
varje enhet som är ansluten till systemet. Bland annat sparas ID-nummer för varje specifik
enhet och varje enhets capabilities, vilket är enheternas praktiska funktioner. Lampan Philips
Hue har till exempel möjlighet att både tända och släcka ljuset och dess capability heter onoff.
Lampan kan även ändra färg, denna capability heter light_hue. Det finns en specifik databas i
manager-mappen som sparar alla tidsstämplar för när enheterna har triggats. Denna återfinns i
Volume 2 > opt > user > manager > insights och databasen heter insights.sqlite.

Figur 14. Mappsystemet för flashminnet tillhörande Homey. Filer som finns i mappar är inte utmarkerade.
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3. Metod
Flertalet metoder prövas i försök att extrahera loggdata, både via mjukvara och hårdvara. Först
konstrueras ett händelsescenario för att trigga enheterna vid bestämda tidpunkter, därefter
används metoderna som beskrivs nedan i försök att säkra data.

3.1 Händelsescenario
Alla inköpta enheter är noterade i tabell 1 nedan. Enheterna består av tre lampor, två
magnetkontakter, en sensor, en rökdetektor, två switchar och en smart-plug-in. Enheterna
kopplas upp mot hemautomationssystemet Homey via ett nätverk som exempelvis Zigbee och
Z-Wave. Följande appar installeras via Homeys mobilapp för att koppla upp enheterna som
används i händelsescenariot: IKEA trådfri, Zipato, Philips hue, NEXA, Fibaro, Xiaomi / Aqara
zigbee, Osram lightify zigbee och KlikAanKlikUit.
För att skapa ett händelseförlopp som liknar ett verkligt scenario i ett hem placeras enheterna ut
enligt figur 15 nedan och händelseloppet följs enligt en plan. Gärningspersonens och offrens
(person A och person B) rörelsemönster är också markerade i figur 15. Detta händelsescenario
görs två gånger, med samma rörelsemönster för både gärningsperson och offren. Anledningen
till att det utförs två gånger är för att säkerställa att enheterna triggas minst en gång.
Alla nödvändiga och relevanta tidpunkter noteras med hjälp av ett tidtagarur. Det noterade
datat jämförs sedan med de tidsstämplar som finns i Homeys tillhörande mobilapp.
Anledningen till detta är att säkerställa att tidpunkterna inte har för stor felmarginal när
analysering av data utförs i ett forensiskt perspektiv längre fram i arbetet.
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Tabell 1. En tabell med alla enheter som kopplats till hemautomationssystemet Homey. Tabellen visar namn på
enheterna, egenskaper samt placering av enheten i lägenheten.
Namn

Enhet

Egenskaper

Rum

IKEA Dimmable bulb

Lampa

Lampa som kan tändas/släckas/dimmas

Sovrum

Philips Hue bulb

Lampa

Lampa som kan
tändas/släckas/dimmas/byta färg

Vardagsrum

Zipato Bulb 2

Lampa

Lampa som kan
tändas/släckas/dimmas/byta färg

Vardagsrum

Aqara Door &
Window

Magnetkontakt

Detekterar om fönster/dörr öppnas

Kök

NEXA LMST-606

Magnetkontakt

Detekterar om fönster/dörr öppnas

Hall

Multisensor 6

Rörelsesensor

Detekterar rörelse

Hall

Philips Hue Dimmer
Switch

Dimmer switch

Tända/släcka/dimma lampor trådlöst

Vardagsrum

NEXA Väggsändare
(LWST-605)

Switch

Tända/släcka/dimma lampor trådlöst

Sovrum

Osram Smart+ Plug

Smart-Plug-in

Fjärrstyr vägguttag

Datorrum

Fibaro Smoke Sensor

Rökdetektor

Mäter temperatur och rökhalt

Hall
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Figur 15. Planlösning av lägenheten med utplacerade enheter och utmarkerade rörelsemönster för respektive
person. Röd streckad linje visar gärningspersonens rörelsemönster, blå prickig linje visar rörelsemönster för
person A och krysset markerar mordplatsen. Grön heldragen linje visar rörelsemönstret för person B och krysset
markerar mordplatsen.

Händelseförloppet sker enligt följande steg och beskrivs i formatet:
Typ av enhet, Enhetsnamn, Rum
1. Två personer vistas i lägenheten, person A ligger i sängen i sovrummet och person B
står i duschen.
2. Gärningspersonen begår inbrott via köksfönstret. Magnetkontakt triggas.
Magnetkontakt, Aqara Door & Window, Kök
3. Person A vaknar av ljudet från köket och tänder lampan i sovrummet med hjälp av en
switch.
Lampa, IKEA Dimmable Bulb, Sovrum
Switch, NEXA Väggsändare, Sovrum
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4. Person A går upp och går till datorrummet nära hallen där hen möter gärningspersonen.
Gärningspersonen slår ner Person A.
5. Person B som stått i duschen hör nu oljud från hallen. Person B går ut ur duschen och
tänder lamporna i vardagsrummet med hjälp av en switch.
Lampa, Zipato Bulb 2, Vardagsrum
Lampa, Philips Hue Bulb, Vardagsrum
Switch, Philips Hue Dimmable Switch, Vardagsrum
6. Person B träffar på gärningspersonen i hallen och även hen blir nedslagen.
7. Gärningspersonen får panik och går ut genom dörren utan några dyra föremål.
Magnetkontakt, NEXA LMST-606, Hall
Rörelsedetektor, Multisensor 6, Hall

3.2 Rest-API
Nedan finns en lista som visar steg för steg hur tidsstämplar extraheras från Homey via
rest-API. För att göra detta krävs det att användarens bearer token är känt, se avsnitt 2.4.2.
Detta bearer token går att få tillgång till via antingen en mobil som rootas och där användare
loggat in på Homeys app, eller genom att ha inloggningsuppgifter för användarkontot. Ett krav
för denna metod är att styrenheten är online under tiden då extrahering av data sker.
1. Hämta ditt bearer token för att få tillgång till rest-API:t
Alternativ 1)
a. Logga in på https://developer.athom.com/
b. Öppna developer tool i Google Chrome
c. Leta reda på bearer token, som skall finnas vid rubriken authorization i formatet
xxx:xxx:xxx (viktigt att två kolon skall förekomma)
Alternativ 2)
a. För detta alternativ krävs en rootad mobil som har använt Homey-appen
b. Extrahera databasen från Homey-appen till en dator
c. Använd ett program, till exempel DB Browser for SQLite, för att kunna läsa
databasfilerna och leta efter bearer token i dessa.
2. Loggdata kan fås ut genom Curl eller liknande program. [26] Ladda ner programmet.
3. Använd sedan följande kommando
curl -H "Authorization: Bearer <TOKEN>"http://<HOMEY_IP>/api/manager/devices/device

● Där <TOKEN> ersätts av det bearer token som erhölls i steg ett
● Där <HOMEY_IP> är IP-adressen för det nätverk som Homey är uppkopplad
mot
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● I fallet där ett annat nätverk används, hitta serienumret till Homeyn som finns på
http://developer.athom.com/tools/system.
Använd
<HOMEY_serienummer>.connect.homey.com
istället
för
<HOMEY_IP>
Nu ska data gällande alla tillgängliga enheter kopplade till Homeyn ha skrivits ut i
terminalen. Där finns ID-nummer till alla enheter. Notera ID-nummer för de enheter
som skall undersökas.
4. Använd kommandot
curl -H "Authorization: Bearer <TOKEN>"http://<HOMEY_IP>/api/manager/devices/device/<DEVICE_ID>

● Där <DEVICE_ID> står för enhetens ID-nummer som hittades i steg tre
Här finns capabilities och loggdata tillhörande enheten. Capabilities skrivs ut i formatet
[onoff]. Anteckna de capabilities som skall undersökas.
5. Använd nedanstående länk till det curl-kommando som använts i steg tre och fyra.
http://<HOMEY_IP>/api/manager/insights/log/homey:device:<DEVICE_ID>/<ID_capability>/entry

● Där <ID_capability> står för den funktion som hittats i steg fyra
Nu ska tidsstämplar tillhörande enheten ha skrivits ut i terminalen. De tidpunkter som
skrivs ut är i tidszon UTC +0. Beroende på om sommartid eller normaltid råder i
Sverige behövs dessa tidsstämplar korrigeras med +2 eller +1 timmar (UTC +2 eller
UTC+1).
Den information om enheterna som använts för att extrahera tidsstämplar från Homey under
arbetets gång finns tillgänglig i tabell 2 nedan.

20

Tabell 2. ID-nummer samt använda funktioner för de enheter som användes i projektet
Enhet

DEVICE_ID

DEVICE_capability

Philips Hue bulb

ea53579-5898-4d30-8019-97f5d1037f0e

onoff
dim

NEXA
LMST-606

6df3092a-1223-426f-836d-132587e1be8c

alarm_contact

Smoke-detector

5dfdedc6-3604-452b-8f27-90b5015c6716

alarm_heat
alarm_smoke

Aqara Door and
Window Sensor

0b0b1464-a4a8-456f-a5a6-9ab4c0120776

alarm_contact
alarm_battery

Zipato BULB 2

bdf02b9c-54aa-4472-9546-3224bab1eaaa

onoff

IKEA Dimmable
Bulb

51e8567e-bd41-4469-ae4c-707d2569cc67

onoff
dim

Multisensor 6

8b685495-7482-45db-ada0-6d4744f17e4b

alarm_motion
alarm_tamper

3.3 UART
Till en början löds två kablar fast till två punkter på Homeyns kretskort. Dessa punkter har
namnen console RX och console TX, se figur 16. Kablarna som löds fast kopplas till motsatt
punkt, det vill säga Homeyns RX till adapterns TX och vice versa. Adaptern ansluts sedan till
en dator. För att kommunicera med Homeyn användes 115200 baud. Därefter startas Homeyn
om i ett försök att få ut information på datorn medan Homeyn bootar upp. Förutom detta
gjordes ett försök att skriva till Homeyn.
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Figur 16. Bild på Homeys kretskort

3.4 Chip-off
För denna del av metoden används en rework-station vid namn Ersa Hybrid Rework 500, se
figur 17. Det första steget är att flussa flashminnet. Då tillsätts ett flussmedel vid flashminnets
lödkulor för att sänka lodets smältpunkt. Därefter fästs kretskortet i rework-stationen och
flashminnet placeras rakt under munstycket, vilket görs med hjälp av en laserstråle. Detta
säkerställer så att flashminnet är den enda komponent som dras upp av munstycket som
använder vakuum. I nästa steg värms temperaturen sakta upp till 240˚C. Temperaturen höjs
sakta för att undvika att komponenter spricker av plötsliga temperaturförändringar. Detta sker
med hjälp av en reglerloop. När chippet har värmts upp tillräckligt ligger temperaturen vid 240
˚C en kort tid tills lodet börjar smälta. Flashminnet sugs upp från kretskortet med hjälp av
munstycket.
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Figur 17. Bild på Ersa Hybrid Rework 500

När flashminnet är bortlött kontrolleras komponenten för att se att det inte finns några
lodbryggor kvar på BGA:n. Om det finns rester kvar tas dessa bort med hjälp av sprit. I nästa
steg monteras flashminnet i en adapter. Det flashminne som bortmonterades hade 153
kontakter. Adaptern kopplas in i en SDHC/SDXC-ingång som är ihopkopplad med en dator, se
figur 4 i teorin. All data förs sedan över från flashminnet till datorn.
Tidsstämplarna finns under mappen Volume2 (EXT-family) > opt > user > manager > insights.
I filen “insights.sqlite” återfinns alla tidsstämplar. Denna fil öppnas med programvaran DB
Browser for SQLite. Databasen innehåller en tabell med rubrikerna “logId” , “timestamp” och
“value” , se figur 18 nedan. Tiderna står i tidsenheten epoch och konverteras till mänsklig
tidsenhet för att underlätta arbetet. Det är dock inte möjligt att koppla ihop de funna
tidsstämplarna till en specifik enhet. Eftersom att tidsstämplar redan funnits via rest-API:t där
enheterna även var specificerade, behövs de nya tidsstämplarna jämföras med de gamla för att
koppla ihop dessa med varje enhet.
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Figur 18. Screenshot på layouten för DB browser for SQLite i en tabell med tre kolumner där rubriken
timestamps motsvarar tidsstämplar i tidsenheten epoch.
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4. Resultat
Först kommer resultatet från mjukvarumetoden redovisas, därefter presenteras resultatet från
hårdvarumetoderna. Med hjälp av resultatet återskapas sedan ett händelseförlopp.

4.1 Resultat via mjukvara
Nedan i tabell 3 och 4 presenteras de extraherade relevanta tidsstämplarna för de använda
enheterna när rest-API användes som metod.

Tabell 3. En tabell med tidpunkter för att återskapa första händelsescenariot
Enhet

Tidpunkter från app

Tidpunkter från terminal

Aqara Door & Window

2019-04-17 15:08:15 on

2019-04-17 13:08:15.165 true

IKEA Dimmable Bulb

2019-04-17 15:08:28 on

2019-04-17 13:08:28.197 true

Philips Hue Bulb

2019-04-17 15:08:49 on

2019-04-17 13:08:49.090 true

Zipato BULB 2

2019-04-17 15:08:49 on

2019-04-17 13:08:49.043 true

NEXA LMST-606

2019-04-17 15:11:14 on

2019-04-17 13:11:14.312 true

Tabell 4. En tabell med tidpunkter för att återskapa andra händelsescenariot
Enhet

Tidpunkter från app

Tidpunkter från terminal

Aqara Door & Window

2019-04-17 15:18:54 on

2019-04-17 13:18:54.049 true

IKEA Dimmable Bulb

2019-04-17 15:19:00 on

2019-04-17 13:19:00.629 true

Philips Hue Bulb

2019-04-17 15:19:17 on

2019-04-17 13:19:17.860 true

Zipato BULB 2

2019-04-17 15:19:17 on

2019-04-17 13:19:17.807 true

NEXA LMST-606

2019-04-17 15:19:40 on

2019-04-17 13:19:40.550 true

Inga resultat för resterande enheter hittades med undantag för Multisensor 6, som endast hade
tidsstämplar för triggningar som inte skedde under händelsescenariot.
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4.2 UART
Försöket att få ut tidsstämplar via UART gav inget resultat i form av tidsstämplar. Den
information som metoden gav är att Homey använder U-boot. Meddelandet “No ethernet
found” skrevs ut på datorskärmen. I figur 19 nedan visas all information som UART gav.
Som tidigare nämnts försöktes även kommandon skrivas till Homeyn. Oavsett vilket
kommando som skrevs till styrenheten så gavs inget svar. Därför verkar inte Homeyn vara
mottaglig för inkommande text eller kommandon.
Terminalinställningarna var följande:
115200 baud
8N1
Flow control: no

Figur 19. All information som skrevs ut när UART användes som metod i ett försök att få ut loggdata

4.3 Flashminnet
Flertalet databaser erhölls med hjälp av chip-off av flashminnet. I figur 20 nedan är mapparna
innehållande databaser markerade med *. Den databas som var mest intressant återfanns i
mappen Volume2 (EXT-family) > opt > user > manager > insights. I denna mapp förekom
alla tidsstämplar tillhörande hemautomationssystemet sedan det installerades. I tabell 5 och 6
nedan är de tidsstämplar tillhörande de konstruerade händelseförloppen noterade då övriga
tidsstämplar var irrelevanta för händelserekonstruktionen.
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Figur 20. En karta över mappsystemet för flashminnet tillhörande Homey, där de mappar som innehåller en eller
flera databaser är markerade med en stjärna.

Tabell 5. Tabell med tidpunkter för händelsescenario nummer 1
LogId

Tid [epoch]

On/Off

Tid [human]

Enhet

11

1555506495165

1

17 April 2019 13:08:15.165

Aqara Door and Window

14

1555506508197

1

17 April 2019 13:08:28.197

IKEA Dimmable bulb

15

1555506529043

1

17 April 2019 13:08:49.043

Zipato BULB2

5

1555506529090

1

17 April 2019 13:08:49.090

Philips Hue Bulb

6

1555506674312

1

17 April 2019 13:11:14.312

NEXA LMST-606
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Tabell 6. Tabell med tidpunkter för händelsescenario nummer 2
LogId

Tid [epoch]

On/Off

Tid [human]

Enhet

11

1555507134049

1

17 April 2019 13:18:54.049

Aqara Door and Window

14

1555507140629

1

17 April 2019 13:19:00.629

IKEA Dimmable bulb

15

1555507157807

1

17 April 2019 13:19:17.807

Zipato BULB2

5

1555507157860

1

17 April 2019 13:19:17.860

Philips Hue Bulb

6

1555507180550

1

17 April 2019 13:19:40.550

NEXA LMST-606

Utöver ovanstående enheter kunde inga andra enheter och tillhörande tidsstämplar hittas. En
lång sträng med siffror och bokstäver som i flashminnet kallas för userID hittades, vilket
framstår som första delen av ett bearer token.
I mappen Volume2 (EXT-family) > opt > user kunde en fil med namnet wlan0 hittas. Filen
innehöll SSID och tillhörande lösenord till det nätverk som Homeyn varit uppkopplad mot.

4.4 Händelserekonstruktion
De tidsstämplar som erhölls med hjälp av rest-API:et kan återskapa ett händelsescenario. Varje
tidpunkt kommer från en specifik enhet som placerats i ett rum, se figur 15 under rubriken
metod. Nedan görs en beskrivning av händelsen med rätt angiven tidpunkt i formatet:
YYYY-MM-DD, HH:MM:SS:NNN, Enhet, Rum, Testomgång

1. Två personer vistas i lägenheten, person A ligger i sängen i sovrummet och person B
står i duschen
2. Gärningspersonen begår inbrott via köksfönstret. Magnetkontakt 1 triggas
2019-04-17, 15:08:15:165, Aqara Door & Window, Kök, Testomgång 1
2019-04-17, 15:18:54:059, Aqara Door & Window, Kök, Testomgång 2
3. Person A vaknar av ljudet från köket och tänder lampan i sovrummet
2019-04-17, 15:08:28:197, Dimmable Bulb, Sovrum, Testomgång 1
2019-04-17, 15:19:00:629, Dimmable Bulb, Sovrum, Testomgång 2
4. Person A går upp och går till datorrummet nära hallen där hen möter gärningspersonen.
Gärningspersonen slår ner Person A
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5. Person B som stått i duschen hör nu oljud från hallen
Person B går ut ur duschen och tänder lamporna i vardagsrummet
2019-04-17, 15:08:49:043, BULB 2, Vardagsrum, Testomgång 1
2019-04-17, 15:08:49:090, HUE Bulb 2, Vardagsrum, Testomgång 1
2019-04-17, 15:19:17:807, BULB 2, Vardagsrum, Testomgång 2
2019-04-17, 15:19:17:860, HUE Bulb 2, Vardagsrum, Testomgång 2
6. Person B träffar på gärningspersonen i hallen och även hen blir nedslagen
7. Gärningspersonen får panik och går ut genom dörren utan några dyra föremål
2019-04-17, 15:11:14:312, LMST-606, Hall, Testomgång 1
2019-04-17, 15:19:40:550, LMST-606, Hall, Testomgång 2
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5. Diskussion
Resultatet för UART kommer att diskuteras och JTAG kommer att föreslås som framtida
arbete. Att försöka knäcka bearer tokens uppbyggnad kommer också att föreslås som ett
framtida arbete. För- och nackdelar med metoden gällande rest-API och chip-off på
flashminnet kommer också att diskuteras.

5.1 Resultat och metod
Metoden för att få ut tidsstämplar via UART gav inget resultat. Det var heller inte möjligt att
skicka kommandon till Homeyn. Detta kan bero på att Athom stängt av möjligheten för
kommunikation på grund av säkerhetsskäl, eller så måste kanske CPU:n sättas i någon typ av
startläge. JTAG hanns inte med på grund av tidsbrist. I databladet tillhörande MicroSom i1
skrivs det att komponenten stödjer JTAG-kommunikation, vilket är varför det troligtvis går att
komma åt data via JTAG också.
För att få åtkomst till tidsstämplar via rest-API krävs en mängd förutsättningar. Bland annat
behövs antingen en mobil som rootas eller inloggningsuppgifter för att få tag i ett bearer token.
Detta ställer en del krav på omständigheterna, vilket inte är önskvärt. Om en mobil finns
tillhanda kan tidsstämplar även ses direkt i appen, däremot är det osäkert hur många
tidsstämplar från varje enhet som syns i appen. Alla dessa metoder förutsätter att Homeyn är
online. I annat fall går inte dessa metoder att använda. Fördelen är att metoden är enkel att
använda, med tanke på att metoden inte kräver mycket utrustning. Det enda som krävs är en
dator med en terminal och programmet Curl. Dessutom är det positivt att Homeyn eller dess
hårdvara inte riskerar att skadas av denna metod.
Med rest-API:et hittades all information om alla enheter, vilket inkluderade tidsstämplar och
capabilities. Switcharna som användes hade inte några loggade tidsstämplar. Detta kan bero på
att det är ett hjälpmedel till lampor och ingen av switcharna hade några bestämda capabilities.
Exempelvis är det möjligt att tända en lampa via en switch för att sedan släcka lampan med
mobilappen. Därför är kanske inte möjligt för en switch att veta vad som ska lagras som på
eller av. Rökdetektorn testades att inkluderas i händelsescenariot, men problem med att trigga
enheten uppstod vilket ledde till att enheten uteslöts. Det fanns mängder med tidsstämplar för
Multisensor 6, men inga tidsstämplar under händelsescenariot. Det finns ingen förklaring till
varför detta skedde.
I flashminnet gick det att hitta både det nätverksnamn samt lösenordet till det wifi som Homey
var uppkopplad mot. Dessutom fanns det även en stor mängd med tidpunkter från den sista
dagen Homey var online, vilket var irrelevant data för att rekonstruera ett händelsescenario.
Alla tidsstämplar fanns sparade i en databas med namnet insights.sqlite, varpå varje tidsstämpel

30

hade ett tillhörande logId. Vilket logId som tillhörde vilken enhet var inte möjligt att uppfatta
utan att använda information från metoden gällande rest-API. Det fanns ingen information om
dessa logId:n att hitta i flashminnet. Det gick på grund av detta inte att rekonstruera ett
händelsescenario oberoende av en annan metod.
Fördelen med denna metod är att inga inloggningsuppgifter krävs för att få ut data. Däremot
finns en risk att data förstörs. Ytterligare en nackdel är att det finns en risk att styrenheten inte
kan återställas till sitt ursprungliga skick.

5.2 Etiska perspektiv
En etisk aspekt är att det kan upplevas som integritetskränkande ifall en utomstående person får
tillgång till någons loggdata. Genom vissa typer av loggdata är det möjligt att följa ett hushålls
tidslinje, vilket förmodligen upplevs som kränkande mot ens integritet.
Information som berör människor kan anses vara privat, samt att människorna som berörs ska
ha full kontroll över informationen. Att en utomstående part har möjlighet att få tillgång till och
kontroll över information gällande människor kan anses vara etiskt inkorrekt. Ett exempel är
hur några sökmotorer idag sparar information från dess användare, för att sedan sälja det vidare
till andra företag i ett marknadsundersökningssyfte. Att denna studie sprider information om
olika metoder som kan användas av utomstående personer för att extrahera information från ett
hemautomationssystem kan anses vara fel i ett etiskt perspektiv.
Det finns även en positiv aspekt gällande denna studie vilket är att studien kan bidra till att
olika IoT:s får en högre säkerhet. Exempelvis genom att kryptera flashminnen, så att
information inte är lika åtkomligt. Detta kan anses vara etiskt korrekt.
En annan positiv etisk aspekt är att denna studie utförs i ett kriminaltekniskt syfte för att få
kännedom om möjligheterna att extrahera och säkra data från ett hemautomationssystem.
Resultatet av denna studie kan leda till underlag för åklagare vilket kan ses som etiskt korrekt.
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6. Slutsats
Möjligheten att extrahera data i form av tidsstämplar via mjukvara är stor. Däremot krävs det
mycket information för att lyckas. Inloggningsuppgifter är en viktig nyckel för att kunna
komma åt rest-API. En annan möjlig väg för att lyckas är användningen av en rootad mobil för
att hitta ett bearer token. Att extrahera tidsstämplar via mjukvara kräver en mängd
förutsättningar men ger bäst resultat i form av att varje tidsstämpel är kopplad till respektive
enhet.
Ett framtida arbete gällande metoden där rest-API användes, föreslås innefatta Homeyns bearer
token. Detta påbörjades under arbetets gång och första delen (innan det första kolonet) av ett
bearer token hittades i flashminnet, då det var en kopia av användar-ID:et. På grund av tidsbrist
kunde inte arbetet fullföljas, men ifall det går att reda ut hur resterande två delar av dessa
bearer tokens är uppbyggda så kan mjukvarumetoden användas utan en mängd förutsättningar.
Det kommer att förenkla metoden avsevärt.
Det går även att extrahera data via flashminnet utan kännedom om några inloggningsuppgifter
eller ett bearer token. Det som är mindre bra är att enheterna har givits olika nummer, så
kallade logId, där dessa logId:n inte går att koppla till specifika enheter. Det medför att
rörelsemönstret inte kan säkerställas. Tidsstämplarna i flashminnet kunde jämföras mot
tidsstämplarna som tagits fram via mjukvara, för att säkerställa att relevanta tidpunkter kunde
hittas i flashminnet. På grund av detta dras slutsatsen att extrahera data via mjukvara är mest
fördelaktigt. Ett framtida arbete föreslås innefatta en koppling mellan logId:n och enheter
ihopkopplade med Homey.
Inga slutsatser gällande JTAG kan dras eftersom att inga tester utfördes på grund av tidsbrist.
Ett framtida arbete som föreslås är att undersöka om extrahering av data kan genomföras via
JTAG. Den enda slutsats som kan dras rörande UART är att metoden som användes inte gav
något resultat.
En konsekvens av denna studie kan vara att säkerheten på IoT-produkter höjs, vilket leder till
svårare forensiskt arbete men samtidigt en trygghet för användarna. En annan konsekvens är att
det leder till mer forskning inom området.
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