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Abstract 
 
Computer Forensics investigations have become more and more common while 
investigating IT-related issues. From experience, hard disks, USB thumb, memory sticks 
contains information that might be useful. Computer Forensics is regulary conducted by 
Police, Customs, Tax investigators but also within private companies and organisations. 
However, there are areas within the storage device that are not part of the organisied 
structure that a file system gives. The reason for that might be that the information has 
been erased by intention, a virus destroyed the file system and so on. Areas without this 
structure are referred to as Unallocated Space and there are issues to locate specific file 
information within Unallocated Space. Today, two methods are used. The first is to use 
specific keywords to locate a specific file. The other method is to search for file 
signatures, such as file header or file footer. However, these methods are not especially 
successful. During 2006-2007 the organisation DFRWS arranged two challenges to try to 
overcome these shortcomings. The results from the challenges gave interesting aspects 
and might be possible to work further with. Most of the specific forensic software 
available do not incorperate good methods for file extraction and basically they rely on 
the two methods mentioned above. 
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Sammanfattning 
 
IT-forensiska undersökningar, sk Computer Forensics, har idag blivit mer och mer 
vanligt i samband med IT-relaterade ärenden. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att 
hårddiskar, USB-minnen, minneskort m.m. ofta innehåller information av betydelse och 
IT-undersökningar görs idag regelmässigt av bl a polis, tull, skattemyndigheter men 
också inom privata företag och organisationer. 
 
Emellertid finns det områden på ett lagringsmedia som inte omfattas av någon filstruktur. 
Det kan ha sin orsak i att filer medvetet raderats från mediet, att ett virusangrepp förstört 
tillgänglig struktur osv. De områden på lagringsmediat som saknar nämnda struktur 
benämns som oallokerat utrymme och det medför avsevärda svårigheter att hitta de filer 
som trots allt finns där. I dag används i huvudsak två metoder för uppgiften. Den ena 
baseras sig på vissa specifika nyckelord som kan återfinnas i filer. Den andra använder en 
metod där filer extraheras baserat på viss information i filens specifika signatur. Det är 
ofta en sekvens tecken som återfinns i filens huvud men i förekommande fall kan det 
också finnas sådana typiska sekvenser i filens slut. Metodiken är emellertid inte särskilt 
effektiv och därför pågår arbete för att hitta nya metoder. I ett öppet forum på Internet, 
http://www.dfrws.org, har under åren 2006-2007 anordnats sk utmaningar på temat. De 
metoder som diskuterats och framkommit via DFRWS bygger på alternativa sökningar 
och kombinationer av dessa, vilka visat sig ge ett gott resultat. Många av de metoder som 
inkommit har innehållit intressanta aspekter som sannolikt kommer att vidareutvecklas. I 
stort sett alla av de tillgängliga analysprogramvarorna som i dag finns på marknaden har 
begränsade möjligheter att återskapa filer från oallokerat utrymme och framförallt förlitar 
de sig på signatur- och nyckelordssökningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Dataextrahering, forensisk, IT-forensisk, IT-undersökning, digitala bevis, 
hårddiskundersökning 

 iii 
 



Förord 
 
Detta examensarbete har genomförts under framförallt hösten/vintern 2007 och in i 2008 
som ett led i kravet för att få en kandidatexamen inom datavetenskap. Arbetet motsvarar 
15 hp enligt Bologna-systemet. 
 
Jag vill inledningsvis tacka min handledare Birgitta Hermansson för goda råd och tips i 
samband med författandet av uppsatsen. Jag vill också tacka min opponent Petra Ridbäck 
för hennes värdefulla synpunkter avseende arbetets kvalitet och innehåll. 
 
Slutligen vill jag också tacka min sambo som visat ett fantastiskt tålamod och stor 
förstående för all den tid jag faktiskt lagt ned på arbetet. Tack Bitte! 
 
Stockholm den 24 januari 2008 
 
Jim Keyzer 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 iv 
 



Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ...................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................... 1 
1.2 Problemformulering / hypotes ................................................................................ 2 
1.3 Mål och syfte ......................................................................................................... 2 
1.4 Avgränsning .......................................................................................................... 2 
1.5 Målgrupp ............................................................................................................... 2 
1.6 Frågeställning ........................................................................................................ 3 
1.7 Metod .................................................................................................................... 3 
1.8 Förväntade resultat ................................................................................................ 3 
1.9 Disposition ............................................................................................................ 3 

2. Teoretisk bakgrund ...................................................................................................... 4 
2.1 Allmänna definitioner och begrepp ........................................................................ 4 
2.2 Forensiska metoder och principer .......................................................................... 9 
2.3 Vanliga problem och svårigheter.......................................................................... 14 
2.4 Tidigare arbeten inom området ............................................................................ 15 

3 Analys .................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
3.1 Inledning ............................................................................................................. 16 
3.2 Traditionell analys ............................................................................................... 17 
3.2.1 File Carving ...................................................................................................... 17 

4 Framtida analysmetoder.......................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
4.1 Inledning ............................................................................................................. 23 
4.2 DFWRS ............................................................................................................... 23 
4.3 Carving ................................................................................................................ 24 

5. Programvaror för forensiska undersökningar ............................................................. 26 
5.1 Kommersiella verktyg .......................................................................................... 26 
5.2 Fria / Open Source ............................................................................................... 26 

6. Slutsatser och diskussion ........................................................................................... 27 
6.1 Slutsatser ............................................................................................................. 27 
6.2 Diskussion ........................................................................................................... 27 
6.3 Framtida arbeten .................................................................................................. 27 

Referenser ..................................................................................................................... 28 

 v 
 



1 Inledning 
När det gäller forensisk verksamhet i allmänhet finns det en mängd principer att beakta 
och tillvarata för att kvalitativt säkerställa resultatet. Bl a handlar det om att processen 
skall vara vetenskapligt accepterad, korrekt, reproducerbar och effektiv.  
 
I takt med att modern elektronik som digitalkameror, datorer med tillhörande 
lagringsmedia, minneskort m.m funnit sin plats i vår vardag har behov uppstått att göra 
kvalificerade undersökningar avseende dess informationsinnehåll. Det finns numera flera 
anledningar till att man ägnar så stor kraft åt sk IT-forensiska undersökningar. Bl a har 
det visat sig att undersökningarna ger värdefull information som kan användas vid 
exempelvis brottsutredningar avseende dataintrång, upphovsrättsbrott, hot eller 
trakasserier via internet, internutredningar om IT-relaterade incidenter inom företag och 
organisationer osv. Generellt sett återfinns relevant information i de filer som finns eller 
har funnits på ett lagringsmedia.   

1.1 Bakgrund 
På grund av att ett lagringsmedium, till exempel en hårddisk, USB-minne, inte innehåller 
statisk information, kommer innehållet att förändras under den tid systemet eller 
lagringsenheten används. Information på lagringsenheten kan därmed komma att 
försvinna, förändras eller på annat sätt påverkas på ett menligt sätt.  
 
En IT-forensisk undersökning av ett lagringsmedium innebär att all information på 
mediumet undersöks, inte bara den som är synlig för en ordinär datoranvändare som 
nyttjar ett system som är i drift. På grund av att informationen på mediumet påverkas och 
strukturer avseende filer och mappar förändras, kommer tolkningsproblem att uppstå 
avseende viss information som inte kan härledas till viss fil eller viss mapp. Icke desto 
mindre kan befintlig, men ej härledd information, vara av betydelse. Som exempel på 
sådan information kan vara raderade barnpornografiska bilder eller filmer, skadliga 
program såsom trojaner, hackerprogram eller virus som finns eller har funnits på 
mediumet eller tillfälligt sparade arkivfiler med affärshemligheter som är på väg att föras 
ut från ett företag. 
 
Vanligen används särskild programvara för att undersöka områden av exempelvis en 
hårddisk som inte kan åtkommas genom operativsystemet självt. Sådana specialprogram 
ger möjlighet att hitta raderade filer och mappar och återskapa dessa så att dess innehåll 
kan granskas. Programmen går även att använda i sammanhang där exempelvis ett 
virusangrepp eller handhavandefel har medfört att filsystemet och dess struktur förstörts 
och informationen inte längre är åtkomlig på sedvanligt sätt. 
 
Trots tillgång till specialprogram finns det områden på framförallt hårddiskar eller andra 
större lagringsmedium som innehåller information som är svårtolkad på grund av dess 
avsaknad av den naturliga struktur som ett filsystem ger. Området som åsyftas brukar 
benämnas som oallokerat utrymme (eng Unallocated Space) och detta arbete tar sikte på 
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de metoder som används eller kan användas för att tolka dess innehåll och återskapa bl a 
raderade filer. 

1.2 Problemformulering / hypotes 
Med utvecklade metoder att undersöka oallokerat utrymme på ett lagringsmedia, kommer 
återskapningsmöjligheterna av filer och strukturerad information att öka.  

1.3 Mål och syfte 
Arbetets syfte är att påvisa och belysa en förhållandevis ovanlig och smal disciplin inom 
den forensiska verksamheten, nämligen hur tolkning av ostrukturerad information på ett 
lagringsmedium görs i dag och de svårigheter som finns.  
 
Målet med arbetet är att ge läsaren en bakgrund och insikt i de tankegångar som 
verksamheten bygger på. Vidare är målsättningen att ge kunskap om de metoder som 
används idag, dess brister och vilka arbeten som finns för att i fortsättningen öka 
återvinningsgraden av bl a raderade filer, som kan finnas på ett lagringsmedias 
oallokerade utrymmen.  

1.4 Avgränsning 
Arbetet inriktar sig enbart mot undersökningar av lagringsenheter där filsystemen FAT 
samt NTFS använts, båda utvecklade av Microsoft, och som används i operativsystem ur 
Windows-familjen. För närvarande är ett nytt filsystem, WinFS, under lansering från 
Microsoft men då detaljer saknas kring dess funktionalitet så utesluts detta ur arbetet. 
Sannolikt är många av principerna i detta arbete avseende återskapningsprocessen av 
information också tillämplig vid nyttjande av andra filsystem såsom EXT2/EXT3 då det 
inte är det underliggande operativsystemet som är avgörande för återskapandet av filer. 
Däremot så kan olika operativsystem nyttja olika algoritmer för bl a lagring av 
information, vilket kan göra återskapningsprocessen både enklare och svårare, beroende 
på systemet. Arbetet exkluderar också de möjligheter och/eller problem som kan uppstå 
då olika RAID-konfigurationer används, varianter av distribuerade filsystem eller olika 
möjligheter att kryptera eller komprimera information på en lagringsenhet.  

1.5 Målgrupp 
Målgruppen är de personer som av olika anledningar undersöker digitala lagringsmedier 
såsom hårddiskar, minneskort, USB-minnen eller liknande och där uppgift om vilka filer 
som raderats eller försvunnit från mediet saknas. Detta kan ha uppkommit på grund av att 
mediet har utsatts för omformatering, radering eller påverkan som gör att det inte längre 
är möjligt att härleda var informationen finns genom någon form av index. Särskilt 
intresserade torde vara personer som sysslar med kriminaltekniska undersökningar, 
personer inom de rättsvårdande myndigheterna såsom polis, tull, skattemyndigheter, men 
naturligtvis kan också privatpersoner, företag och andra organisationer ha sådant intresse. 
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1.6 Frågeställning  
• Hur går en IT-forensisk undersökning av lagringsmedia till idag 
• Vilka juridiska och tekniska krav kan och bör ställas på undersökningen 
• Vilka tekniker används för att återskapa filer som är raderade 
• Hur sker validering av att filer återskapats på ett korrekt sätt 
• Finns det möjlighet att effektivisera metodiken och har det skett några sådana försök 
• Hur bör sådana metoder eller tillvägagångssätt implementeras 

1.7 Metod 

I syfte att besvara ovan nämnda frågeställningar kommer en litteraturstudie att göras. Den 
tryckta litteraturen som används kommer uteslutande från personer som är erkända och 
välrenommerade inom IT-forensisk verksamhet. På grund av att ämnet är relativt smalt 
kommer även viss informationsinhämtning från relevanta och etablerade sajter på Internet 
göras. Inledningsvis fanns en förhoppning att kombinera litteraturstudien med  egna 
undersökningar i form av experimentell metodik i syfte att implementera någon eller 
några av de metodiker som behandlas. På grund av tidsbrist kommer det tyvärr att få 
anstå till ett annat tillfälle. 

1.8 Förväntade resultat 
Min förhoppning är att arbetet skall påvisa både svårigheter och möjligheter men 
framförallt kunna bidra till inspiration och utveckling av nya verktyg som effektiviserar 
informationsåtervinningen.  

1.9 Disposition 
Arbetet inleds med bakgrunden till incitamentet att skriva om ämnesområdet. Därefter 
ges ett antal förklaringar och begreppsdefinitioner som är nödvändiga för att förstå de 
problem som finns. Därefter ges en nulägesbeskrivning på hur olika programvaror 
hanterar filextrahering i dag och vilka principer som nyttjas. Efter denna genomgång 
behandlar arbetet några av de nyare synsätten på extrahering som framkommit genom bl 
a frivillig-organisationen DFWRS inspirerande arbete och de utmaningar som de 
anordnat på temat. En kort exposé över vanliga analysprogram ges därefter för att påvisa 
vilka metoder de nyttjar för ändamålet. Slutligen ges några sammanfattande kommentarer 
och en kort diskussion rörande kommande arbeten.  
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Allmänna definitioner och begrepp 

Ett flertal definitioner är nödvändiga att fastställa innan det går att gå in på djupet hur de 
olika processerna går till. Av tillgänglig litteratur och erfarenhet visar det sig att engelska 
är ett vanligt språk inom IT-världen och därför är det också naturligt att behålla de 
ursprungliga benämningarna av vissa begrepp. Dock kommer översättning att ske av 
vissa kärnbegrepp medan i vissa andra fall endast engelska benämningar att användas.   

2.1.1 Operativ- och filsystem 
För dagens datorer finns en mängd olika sk operativsystem att välja mellan för hem- och 
företagsanvändare. Företaget Microsoft har under många år dominerat marknaden med 
produktnamn som Windows 95/98/Me/2000 men numera torde de absolut vanligaste 
systemen vara Windows XP, 2003, 2008 eller Vista. Parallellt med Microsofts dominans 
har operativsystem som bygger på Linuxkärnan sakta etablerats och vuxit sig starka, både 
hos privatanvändare och i företagsmiljöer. Lösningar som Debian, Ubuntu, Slackware 
och FreeBSD har erhållit hög status och används ofta för att köra olika serverlösningar, 
där kraven på hög säkerhet, tillgänglighet och stabilitet är viktigt.  
 
Ett operativsystem är det program som finns i botten på varje dator och som agerar som 
en länk mellan datorns hårdvara, de program som kan köras på datorn och den eller de 
användare som nyttjar systemet. En absolut majoritet av alla operativsystem 
tillhandahåller möjligheten att också lagra information på en lagringsenhet, ofta 
hårddiskar eller bandstation. För lagringen nyttjar operativsystemet ett filsystem för att 
hålla ordning på filer och mappar i en fil- och katalogstruktur, vilken återspeglar var på 
mediumet filen eller mappen fysiskt återfinns. Genom strukturen kan operativsystemet 
genomföra operationer såsom att lägga in ny information på lediga ytor, hämta redan 
lagrad information eller radera sådant som användaren eller systemet bestämt att det skall 
tas bort. 

2.1.2 Sektorer, kluster och allokeringsenheter 
Med en sektor i dessa sammanhang skall förstås den minsta enhet som kan lagra 
information, vanligen rymmer en sektor 512 bytes men det kan variera beroende på vilket 
medium som används. Emellertid är det få filer som endast upptar så lite utrymme som 
512 bytes så nästa begrepp i sammanhanget är kluster, även kallat block. Ett kluster är en 
mängd sammanhängande sektorer, och där antalet alltid en multipel av 2, som fungerar 
som en allokeringsenhet. Ett kluster eller allokeringsenhet är den minsta hanterbara 
enheten som ett operativsystem kan hantera för läs- och skrivoperationer. Med ett färre 
antal kluster utnyttjas lagringsenheten mer effektivt, dock kan många läs- och 
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skrivoperationer innebära en viss fördröjning vid dataåtkomst. Filsystem som FAT1 och 
NTFS har därför varierande storlek på sina allokeringsenheter, där det modernare 
filsystemet NTFS2 utnyttjar utrymmet effektivare och har därför en klusterstorlek mellan 
512 bytes upp till 4096 bytes3. 
 

 
Figur 1. Sektorer och kluster på en hårddisk taget från http://www.ntfs.com/hard-disk-basics.htm 

2.1.3 Filer och mappar 
Beroende på val av filsystem så kommer informationen på ett lagringsmedium hanteras 
på något olika sätt. Gemensamt för alla filsystem är dock en viss given struktur med ett 
index som har kontroll över vilka filer och mappar som finns samt exakt var på mediet de 
lagras. Indexet kan vara centraliserat och koncentrerat till en viss plats eller spritt till flera 
platser med länkande struktur mellan. Filsystemsfamiljen FAT  (File Allocation Table) 
från Microsoft bygger på modellen med en länkad lista som utpekar i vilket kluster filen 
eller mappen finns. Dess efterföljare NTFS (New Technology File System) nyttjar istället 
en tabell i form av en relationsdatabas, benämnd MFT (Master File Table), för att hålla 
ordningen över filer och mappar. Ett av filsystemets uppgifter, förutom att hålla ordning 
över befintliga filer och mappar, är att reservera de redan använda ytorna. På så sätt 
förhindras att överskrivning av information sker genom normala system- eller 
användaråtgärder.     

2.1.4 Radering av filer och mappar 
Under systemets drift kommer systemet självt eller dess användare att vilja ta bort filer 
och mappar. Detta sker vanligen genom att användaren väljer ut en eller flera filer och 
utför en raderingsåtgärd, exempelvis genom att trycka på ”Delete”-knappen. Filen eller 
filerna "raderas" och hamnar i den sk Papperskorgen (eng Recycle Bin eller Recycler) till 

1 http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/firmware/fatgen.mspx 
2 http://www.ntfs.com/ntfs_basics.htm (Någon officiellt tillgänglig specifikation från Microsoft finns ej) 
3 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;140365 
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dess användaren också tömmer denna eller väljer att återställa filerna till dess 
ursprungliga plats4. För användaren förefaller nu filen vara borttagen och det tidigare 
utnyttjade området där filerna legat, kan användas för nya filer.  
 

 
 
Bild 1. Vy från Papperskorgen 
 
Sett ur operativsystemets perspektiv sker emellertid någonting annat. Då användaren 
väljer att ta bort en fil och därefter tömma Papperskorgen, tas inte filen bort definitivt 
utan den finns fortfarande kvar på samma fysiska plats som innan på lagringsmediumet. 
Dock har operativsystemet förändrat indexet över lagrade filer på systemet och gjort de 
tidigare reserverade klustren på mediumet tillgängliga för återanvändning genom att 
överskrivning nu är möjligt. Innebörden av detta är att filinnehållet ligger kvar på till 
exempel en hårddisk efter det att filen tagits bort av användaren och kommer så att göra 
tills området skrivs över, helt eller delvis, av annan information.  
 
Vid raderingen kan filens eller mappens namn i vissa fall inte längre vara tillgängligt men 
dess innehåll kan gå att få fram med speciella programvaror och/eller särskild teknik. 
Beroende på faktorer som hur länge sedan filen eller mappen raderades, dess placering i 
filsystemet, vilket filsystem som nyttjas och lagringsmediets storlek och nyttjandegrad 
m.m är återskapningsmöjligheterna olika. Efter en tid kan filinnehållet fortfarande finnas 
intakt på hårddisken men det finns inte längre några möjligheter att härleda filens tidigare 
namn eller placering i filträdet.  
 
 

4 http://support.microsoft.com/kb/136517 

 6 
 

                                                



2.1.5 Slack 
Den logiska storleken på en fil är alltid den exakta storleken. I egenskaperna för en fil ser 
man alltid den logiska storleken, vilket kan variera från enstaka bytes ända upp till 
gigabytes i mer sällsynta fall. Då olika filsystem organiserar lagringen på olika sätt kan 
dock lagringen i vissa fall bli synnerligen ineffektiv. För filsystem som arbetet omfattar, 
dvs FAT och NTFS, används allokeringsenheter eller kluster för att gruppera lagrad 
information. Ett kluster kan i sammanhanget ses som en låda av fördefinierad storlek. Om 
små föremål läggs i denna låda, så påverkar detta inte lådans yttre storlek. Om däremot 
ett föremål överskrider lådans storlek krävs ytterligare en låda för att rymma föremålet. 
Samma resonemang gäller för lagring av filer. Den fysiska storleken är den storlek som 
filen de facto tar upp på hårddisken eller lagringsmediet. En fil måste alltid använda ett 
helt kluster även om den inte fyller upp hela området med data. Även om en fil bara 
innehåller någon enstaka byte så reserveras trots allt ett helt kluster för filen. Ytterligare 
ett begrepp av betydelse i sammanhanget är fil slack (eng. File Slack).  Med detta skall 
förstås området mellan slutet på den logiska filen och slutet på den sista fysiska sektorn i 
ett kluster kallas slack. Detta område kan innehålla rester från tidigare allokerad data och 
är därför relevant i återskapningsprocesser. En liknelse i detta sammanhang kan vara ett 
gammalt videoband med tre timmars inspelat material som det därefter sker en ny 
inspelning på men med en längd på endast två timmar. Den resterande timmen är att 
benämna som slack och i området går att återfinna delar av filer som numera är raderade 
och därefter överskrivna. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 2. En logisk fil som använder sig av ett kluster bestående av två sektorer. Exemplet är taget från 
Encase Forensic Edition User manual5 Version 6 

5 http://www.encase.com  
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2.1.6 Begreppet oallokerat utrymme 
Med oallokerat utrymme (eng. Unallocated Space) skall förstås del av lagringsutrymmet 
som inte är allokerat av filer och mappar, dvs området är för närvarande inte tilldelat eller 
reserverat av operativsystemet och kan när som helst komma att användas eller 
återanvändas för lagring av information. Om området återanvänds, till exempel genom att 
en tidigare lagrad men nu borttagen fil skrivs över av ny information kommer 
återskapandet av den gamla informationen att försvåras då ny och äldre information 
blandas på ett sätt som kan vara svårt att skilja ut. I princip kan det oallokerade utrymmet 
ses som den resterande del av exempelvis en hårddisk som inte upptas av 
operativsystemet och de eventuella filer och mappar som användaren skapat. Då 
hårddisken från början är helt tom och samtliga sektorer är utan ett informationsinnehåll 
är det förhållandevis enkelt att återskapa raderade filer. Gradvis kommer dock hårddisken 
att nyttjas mer och mer och en mängd information kommer att tillföras eller raderas från 
hårddisken. Det innebär att svårigheterna ökar att kunna särskilja de olika generationerna 
av information som hårddisken tillförts. I vissa fall kan operativsystem använda 
lagringsutrymmen för tillfälliga och temporära lagringar från datorns arbetsminne, sk 
paging.   
 
Motsvarigheten till oallokerat utrymme är således allokerat utrymme, dvs de områden på 
mediet som är reserverade och allokerade av filer och mappar. 

2.1.7 Fragmentering 
Ett allvarligt problem och hinder som kan försvåra återskapande av filer från ett 
lagringsmedium, är fragmentering. Då en fil eller annan information skall lagras på 
exempelvis en hårddisk kan det innebära att det lediga utrymmet på hårddisken inte är 
sammanhängande utan återfinns spritt över disken. Filinnehållet sprids således över flera 
olika kluster som inte nödvändigtvis ligger efter varandra i rad eller ens behöver befinna 
vare sig logiskt eller fysiskt i följd6. Manuella eller automatiserade återskapningsförsök 
genom att starta processen från filens förmodade start kommer endast att lyckas så länge 
filinnehållet ligger i följd, utan att annan information bryter in och felaktigt läses in som 
giltig information till filen.  
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Figur 3. Klusterkedja på hårddisk med fragmentering av två filer 
 

6 Carrier, Brian File System Forensics Analysis sid 179 
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2.2 Forensiska metoder och principer 

2.2.1 Forensisk vetenskap   
Enligt Nationalencyklopedien skall med Forensisk vetenskap (eng. forensic science) 
förstås följande: ”En sammanfattande benämning på de vetenskapsgrenar som har till 
uppgift att bistå rättsväsendet. Vanligtvis brukar man begränsa begreppet till ämnen 
inom naturvetenskap/teknik och medicin, t.ex. kriminalteknik, rättskemi, rättsmedicin, 
rättsodontologi, rättspsykiatri och rättsserologi. Med forensisk vetenskap avses 
forskning, utveckling och kunskap inom de nämnda områdena men också undersökningar 
som är grundade på vetenskaplig metodik i rättsfall. I Sverige finns två statliga 
myndigheter som 
huvudsakligen bedriver sådan verksamhet, Statens kriminaltekniska laboratorium 
och Rättsmedicinalverket.” 
 
En definition avseende det engelska uttrycket Computer Forensics återfinns i 
litteraturen7 och anges enligt följande:  
 

“Computer Forensics involves the preservation, identification, 
extraction, documentation and interpretation of computer data.” 

 
Inom den IT-forensiska världen finns ett flertal principer som anger hur undersökningar 
skall gå till i enlighet med god vetenskaplig sed.  En av grundpelarna i verksamheten är 
att undersökningar aldrig utförs på originalmedium utan att en fullständig kopia först görs 
av all läsbar information från lagringsmediumet. Först därefter görs själva undersökande 
arbetet på kopian och originalet förvaras på annan skyddad plats. Genom detta 
hanteringssätt säkerställs att det alltid finns ett original att gå tillbaka till om 
undersökningen av någon anledning måste göras om eller verifieras av annan part. 
Genom att en fullständig kopia gjorts av originalhårddisken kommer det att vara möjligt 
att undersöka sådana områden mediumet som inte är tillgängliga med traditionella 
programvaror. Dessa områden benämns bl a som oallokerat utrymme och information  
som återfinns kan vara svår att tolka. En liknelse med verkliga livet kan vara ett större 
puzzel där vissa bitar viktiga saknas för att en fullständigt korrekt bild skall kunna ges. 
Dock kan det i vissa fall vara fullt tillräckligt med partiell information för att 
sammanhanget skall vara tydligt eller tillräckligt. Av just angivna skäl är det i samband 
med exempelvis en brottsutredning intressant att undersöka hur ett lagringsmedium 
använts, om det finns eller har funnit information av betydelse på lagringsmediumet. 
Emellertid kan informationen på lagringsenheten, av skäl som redogörs för nedan, vara 
svår att tolka.  
 
Enligt Simson Garfinkel8 är problematiken kring återskapandet av filer något som ligger 
inom det generella området Computer Forensics men också närliggande det smalare Data 

7 Kruse II, Heiser Computer Forensics Incident Response Essentials . Addison Wesley 2004 sid 2 
8 http://www.simson.net 
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Recovery. Han nämner i sitt arbete om File Carving tre steg som måste genomföras för 
att ett lyckat resultat skall uppnås9. Fritt översatt lyder det enligt följande: ”Först måste 
filen som skall extraheras, påträffas i image-filen. Därefter måste någon form av process 
avgöra om filen är intakt eller inte och slutligen måste själva filen extraheras ut och 
presenteras på ett begripligt sätt.”  
 
Enligt Garfinkel har många av dagens fil-extraheringsprogram två viktiga begränsningar, 
vilka innebär att de enbart har förmåga att extrahera filer som är lagrade i följd och att 
någon kvalificerad validering av filen inte sker.  

2.2.2 Logisk undersökning  
I generella drag åtskiljer man på logisk undersökning och en fysisk undersökning av 
lagringsmediet. Vid en logisk undersökning ser man på den faktiskt lagrade och 
befintliga informationen i form av filer och mappar och förlitar sig på det som 
operativsystemet visar. Undersökaren ser i princip inte mer av lagringsmediet än det som 
den ordinäre datoranvändaren ser då denne befinner sig vid datorn. 
 
Vid denna undersökningstyp kommer undersökaren att gå miste om en hel del 
information. 

2.2.3 Fysisk undersökning 
Vid en fysisk undersökning görs en betydligt mer noggrann och djupare analys av 
innehållet på lagringsmediet. Ofta används särskild programvara för en komplett 
kopiering av varje tillgängligt lagringsutrymme på mediet, oavsett om det är använt 
(allokerat) eller oanvänt (oallokerat). Vid denna typ av fullständig kopiering kommer 
även slack-information att följa med. Själva analysen sker vanligen också med hjälp av 
speciell programvara. 

2.2.4 Digital bevisning 
Syftet med att lägga ned resurser på att försöka återskapa eller strukturera information 
från exempelvis datorer eller tillhörande lagringsmedia kan naturligtvis variera stort. 
Resultatet kan användas i en mängd sammanhang, allt ifrån forskning och undervisning 
till syften som syftar till att påvisa ett visst faktum som kan ge återverkningar för 
individer. Terminologin kan beroende på sammanhanget skifta men enligt chefen för 
Rikskriminalpolisens IT-brottssektion Stefan Kronqvist tillämpas följande definition för 
digital bevisning i specialutbildningen för polis och åklagare: 
 

Med digitala eller elektroniska bevis avses information eller data 
som lagras i eller förmedlas av en elektronisk utrustning10 

9 Garfinkel, Simson. Carving contiguous and files with fast object validation s 1 
10 Kronqvist, Stefan Brott och digitala bevis – en handledning. Norstedts juridik 2003 

 10 
 

                                                



 
Inom rättsväsendet används ofta digital bevisning för att styrka påståenden om sk 
hackning av IT-system, innehav eller hantering av barnpornografiskt material, försäljning 
av narkotika eller stöldgods via Internet osv. Inom den privata sfären kan digital 
bevisning nyttjas för att påvisa illojalt beteende från anställda genom att utsätta 
arbetsgivaren för konkurrerande verksamhet eller för att läcka företagsviktig information 
till konkurrenter. 
 
2.2.5 Gällande principer  
 
I sammanhang som rör tillvaratagande och hantering av digital bevisning återfinns ett 
flertal principer som främst har sitt ursprung i de krav som ställs på rättsvårdande 
myndigheter och andra som på olika sätt kvalitetssäkrar arbetet. I litteraturen finns en 
mängd olika principer som åberopas för att påvisa att en undersökning skall anses ha 
tilltro och bevisvärde. I boken ”Handbook of Computer Crime Investigation”11 refererar 
Casey till de fyra principer som återges i The Good Practices Guide for Computer Based 
Evidence och som utges av Association of Chief Police Officers i Storbritannien. Guiden 
uppdateras med några års intervall och enligt den senaste lydelsen så nämns följande 
principer som viktiga när det gäller digital bevisning.  
 
Principle 1: No action taken by the police or their agents should change data held on a 
computer or other media which may subsequently be relied upon in Court 
 
Principle 2: In exceptional circumstances where a person finds it necessary to access 
original data held on a target computer that person must be competent to do so and to 
give evidence explaining the relevance and the implications of their actions. 
 
Principle 3: An audit trail or other record of all processes applied to computer based 
evidence should be created and preserved. An independent third party should be able to 
examine those processes and achieve the same results. 
 
Principle 4: The officer in charge of the case is responsible for ensuring that the law and 
these principles are adhered to. This applies to the possession of and access to 
information contained in the computer. They must be satisfied that anyone accessing the 
computer, or any use of a copying device, complies with these laws and principles.   
 
Utöver dessa allmänna principer anger Eoghan Casey12 en metodik som förefaller vara 
vanligast i dag och som baseras på vetenskapliga rön, med jämförelser, klassificering 
m.m. Metodiken implementeras i flera steg enligt följande. 
 
 
• Authorization and Preparation 
• Identification 

11 Casey, Eoghan Handbook of Computer Crime Investigation, Academic Press 2003 sid 7 
12 Casey, Eoghan Digital Evidence and Computer Crime second Edition. Academic Press 2004 sid 212ff 
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• Documentation, Collection (Seizure), and Preservation 
• Examination and Analysis 
• Reconstruction 
• Reporting Results 
 
Beroende på ändamålet med åtgärden kan eventuellt ett eller flera steg utelämnas. I detta 
arbete ligger fokus på undersökning av ostrukturerad data, oavsett vilken bärare som 
används. Med anledning därav kommer vissa steg endast övergripande förklaras medan 
andra behandlas djupare. 
 
Authorization and Preparation 
Med steget skall det förstås som om att de åtgärder som kommer att vidtas, i form av 
husrannsakan och beslag vid straffprocessuella förättningar, är lagligen grundade. I andra 
fall är det viktigt att det finns beslut som godkänner de vidtagna åtgärderna. Åtgärderna 
skall vara väl förberedda och rätt utrustning m.m skall medföras.  
 
Identification 
Avser den bedömning och i vissa fall sållning av materialet som är av intresse. Således är 
det viktigt att rätt material tas in för undersökning, som bevis för en viss aktivitet eller för 
att påvisa relevanta samband. 
 
Documentation, Collection (Seizure), and Preservation 
Platsen som undersökts och de åtgärder som vidtas skall noggrant dokumenteras. Likaså 
vem som gjort vad och när detta skett. Själva insamlandet och hanteringen av materialet 
kan ha betydelse för dess bevisvärde i ett efterkommande skede, särskilt om den 
anglosaxiska rättstraditionen tillämpas med dess Chain of Custody. Med Preservation 
skall i sammanhanget förstås de åtgärder som vidtas för att säkerställa digital bevisning 
så att den inte riskerar att påverkas. Det rekommenderade tillvägagångssättet13 är att en 
bit-by-bit kopiering sker av originalmediumet till något annat media, exempelvis en 
större hårddisk. På så sätt säkerställs att all information på mediumet, från första till sista 
lagringsposition, överförs korrekt. För att säkerställa att all information korrekt förts över, 
används ofta någon form av hash-algoritm, såsom MD514 eller SHA-115. En hash-
algoritm är en kryptografisk hash-funktion som ger en kontrollsumma, en slags digital 
signatur av en informationsmängd. I samband med att kopiering sker från 
originalmediumet görs en hash-beräkning av den kompletta informationsmängden eller 
delar av denna. Summan jämförs sedan med värdet som beräknas från kopian och om 
överensstämmelse finns, har en lyckad kopiering skett. Den kopierade informationen 
ligger ofta som en stor fil, benämnd image eller avbild, på ett lagringsmedium. Om filen 
är mycket stor, brukar den delas upp i ett flertal stycken. I dag finns ett flertal 
kommersiella program för att genomföra både bit-by-bitkopiering och en efterkommande 
hashsummering men även ett antal tillförlitliga fria och gratisalternativ är tillgängliga. 
 
 

13 http://www.cftt.nist.gov/Pub-Draft-1-DDA-Require.pdf 
14 http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt 
15 http://www.ietf.org/rfc/rfc3174.txt 
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Examination and Analysis 
Under undersöknings- och analysfasen påtalar Casey vikten att filtrera bort irrelevant 
information, såsom systemfiler och andra kända filer, och istället fokusera på sådant som 
är användargenererat. Nästa steg är att härleda vad informationen består i och varifrån 
den kommer.  Därefter sker återskapning och räddning av information som raderats helt 
eller delvis och som kan återfinnas i Slack Space eller i Unallocated Space. 
 
Den situation som Casey refererar till avser vanligen ett lagringsmedium med ett 
befintligt filsystem som håller ordning på i vart fall de lagrade filerna. Som tidigare 
nämnts tar detta arbete sikte på situationer där normal filstruktur saknas, antingen på 
grund av att filsystemet skadats på något sätt eller att all information på mediet raderats. 
Det är med utgångspunkt av detta som den kommande framställningen behandlar.  
 
Reconstruction 
Syftet med att rekonstruera är enligt Casey att påvisa att det som påstås ha skett, också är 
möjligt i verkligheten och inte endast i teorin. Genom rekonstruktionen går det att påvisa 
samband mellan individer och objekt och ett histogram eller en tidsaxel kan vara lämpligt 
för att påvisa aktivitet eller avsaknad av sådan.  
 
Reporting Results 
Sista steget är att skriva en rapport över vidtagna åtgärder och redovisa fakta och 
påståenden som är väl underbyggda.  
 
Som nämnts ovan är arbetets fokus helt inriktad på de svårigheter som kan uppstå under 
undersöknings- och analysfasen. Analys och tolkning av stora mängder information är 
både tids- och resurskrävande. En modern hårddisk rymmer idag närmare 1 terabyte data 
och det är inte ovanligt att datasystem i både hem- och företagsmiljöer använder flera 
lagringsenheter för att klara de specifika krav som gäller för deras verksamhet. Således 
innehåller hårddiskar mycket stora datamängder där läs- och skrivoperationer pågår 
ständigt. Att ur sådana mängder hitta sammanhängande flöden av data är en enorm 
utmaning som kräver någon form av automatisk process med möjligheter att sammanfoga 
de datablock som hör ihop och därefter presentera dessa på ett begripligt sätt.    
 
I refererad litteratur ligger fokus ofta på fall som sker då rättsvårdande instanser har varit 
involverade och de juridiska kraven är därför höga. I de fall resultatet av en 
återskapningsprocess av viss information skall ligga till grund för rättsliga eller andra 
menliga åtgärder mot en person, ett företag eller motsvarande så är det av särskild vikt att 
processen är korrekt. Det får inte finnas utrymme för misstag där t ex en bild återskapas 
med egenskaper som inte överensstämmer med verkligheten. Inte heller får texter 
sammanblandas på ett sådant sätt att de ger ett felaktigt och inkorrekt innehåll.  
 
 
 
 

 13 
 



2.3 Vanliga problem och svårigheter  

2.3.1 Icke komplett information 
Eventuella svårigheter och problem som kan uppstå vid återskapning av data är delvis 
beroende av vilken typ av fil som processen avser. Ibland kan det vara fullt tillräckligt att 
få fram endast en del av filen medan i andra fall är det helt avgörande att hela filen 
anträffats. Är det fråga om ren text så är det ofta begripligt och även om vissa stycken 
saknas kan en människa ofta förstå sammanhanget ändå. Om det däremot är fråga om ett 
program eller filer som är helt beroende på att all information är närvarande, såsom 
krypterade eller arkiverade filer med någon form av checksummeberäkning, räcker det 
naturligtvis inte med en del av innehållet.  
 
Av vad som framgår av en icke-komplett bildfil (nedan) så syns motivet förhållandevis 
bra, dock är färgdjupet sämre samt att bildens nedre del är oskarp. Trots detta är det i just 
detta fall irrelevant då motivet syns är tillräckligt bra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2. Källa: http://www.dfrws.org 
 

2.3.2 Falskt positivt resultat 
Termen falskt positiv (eng. False Positive) är viktig i sammanhanget då den leder till ett 
felaktigt resultat, vilket innebär att tid och resurser läggs på en fil som inte är korrekt och 
således inte går att använda. Falskt positiva resultat uppstår då vissa karaktäristiska  
såsom filsignaturer eller interna strukturer påträffas i den extraherade mängden och filen 
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påstås vara korrekt. Dock kommer inte filen att kunna öppnas med avsett program på 
grund av fundamentala felaktigheter.  

2.3.3 Falskt negativt resultat 
Falskt negativt resultat (False Negative) uppstår då någon av de karaktäristiska som 
används i extraheringsprocessen inte återfinns, trots att filen eller informationen är fullt 
användbar och skulle gå att visa, spela upp eller på annats sätt exekvera med avsedd 
programvara. Vid falskt negativa resultat går man således miste om något som är korrekt. 

2.3.4 Validering av filer 
Då en viss mängd information extraherats från en annan informationsmängd måste 
informationen på något sätt valideras såsom identisk eller i vart fall som korrekt och 
funktionsduglig. Om en algoritm för att beräkna en checksumma av filen använts är det 
enkelt att fastställa identitet mellan objekten och man kan med säkerhet utgå från att 
extraheringsprocessen varit lyckosam. Om en källfil saknas och det inte heller finns 
någon checksumma kalkylerad, måste valideringen göras på annat sätt. 
 
Såsom påvisas under 2.3.1 kan avsaknad av viss information i exempelvis en bildfil trots 
allt innebära att filen är möjlig att granska, med vissa begränsningar. Samma lyckosamma 
resultat kan gälla mediafiler (mpg, avi, wmf osv)  men sannolikheten för framgång är 
betydligt sämre. Även ljudfiler (mp3, ogg, wma osv) torde i viss utsträckning vara 
möjliga att avlyssna, även om viss icke-relevant information saknas i filen. 
 
När det gäller programvaror där källkoden kompilerats eller interpreteras, kommer med 
stor sannolikhet minsta felaktighet eller avsaknad av information leda till exekveringsfel 
och i de fallen är det av största vikt att all information kan tillvaratas vid extrahering.    
2.4 Tidigare arbeten inom området 
En av utgångspunkterna för detta arbete var de projekt och utmaningar som utlystes på 
www.dfrws.com, dvs Digital Forensics Research Workshop (DFRWS), under åren 2006 
och 2007. Tanken bakom projekten var att utifrån en digital råkopia av ett 
lagringsmedium, utan operativsystem och utan känd filstruktur, "gräva ut" de filer som 
lagrats där av projektets upphovsmän. Projekten återspeglar de problem som uppstår i 
verkligheten där en mängd ostrukturerad data skall grävas fram, sorteras upp och göras 
användbar, begriplig och synlig. Problematiken diskuteras även på de forum16 som 
programtillverkaren EnCase tillhandahåller för sina forensiska analysprogram. 

16 http://support.guidancesoftware.com 
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3 Analys 

3.1 Inledning 
Själva analysarbetet av en mängd ostrukturerad data kan utföras på en mängd olika sätt 
och då med varierande resultat. En optimal analys av data bör kunna ske vid endast ett 
tillfälle och återskapningsgraden bör vara 100%, dvs alla filer som överhuvudtaget kan 
återskapas gör också detta. Av naturliga förklarliga skäl så är det omöjligt av flera skäl, 
utan processen kommer istället att bli iterativ och sannolikt kommer en viss mängd av 
informationen att saknas, antingen i större eller i mindre utsträckning. Som nämnts 
tidigare kan dock avsaknad av en större informationsmängd i vissa fall vara accepterad 
medan i andra fall så kan avsaknad av en enda byte göra att filen är oanvändbar.  
Garfinkel har i en tidigare studie17 under åren 1998-2006 insamlat ett stort antal 
hårddiskar från olika länder i syfte att studera dessa användningsområden och hur dess 
innehåll raderats eller avidentifierats före de såldes eller kasserades. I studien ingick totalt 
324 hårddiskar innehållande 2.143.533 filer med en datamängd på 892 GB. Garfinkel har 
i sitt arbete om File Carving nyttjat nämnda hårddisk-samling bl a till att undersöka hur 
vanligt det är att filer fragmenteras på en hårddisk18.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablå 1. Fördelning av filfragmentering 
 
Studien visade att på 145 av totalt 324 undersökta hårddiskar inte innehöll en enda 
fragmenterad fil. Endast 30 stycken av hårddiskarna hade mer än 10% av sitt filinnehåll 
fragmenterat i två eller fler delar.   

17 Garfinkel, Simson. Forensic feature extraction and cross-drive analysis 
18 Garfinkel, Simson. Carving contiguous and files with fast object validation 
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Tablå 2. Antalet fragment per filsystem i undersökningen 
 
Studien visade också att då fragmentering uppstod så skedde det vanligen i mindre delar, 
enligt tablå 2.  

3.2 Traditionell analys 

3.2.1 File Carving 
De forensiska programvaror som används i dag använder huvudsakligen tekniken File 
Carving eller med en svensk fri översättning: "fil-extrahering". Tekniken innebär att man 
söker efter vissa standardsignaturer som förknippas med en viss filtyp. Genom att 
fastställa var filen startar och i vissa fall också var den slutar är det förhållandevis trivialt 
att karva ut filen ur en större mängd information. Signaturer i filers startsekvens benämns 
som File Header och en svensk motsvarighet torde vara filhuvud. På motsvarande sätt 
benämns filens slutsekvens som File Footer, dvs filfot på svenska. Som ett exempel kan 
nämnas en bildfil av typen JPG där filen typiskt sett startar med sekvensen 0xffd8ff och 
avslutas med 0xffd9. Det som finns däremellan antas vara en bildfil, såvida inte filen är 
skadad. Syftet med filhuvud och filfot är att programvaror som är ämnade att köra eller 
bearbeta en viss fil, skall kunna säkerställa att filen är av rätt typ och att exekveringsfel 
därför kan undvikas. Dessvärre nyttjar inte alla filformat möjligheten att markera filslut 
med en given signatur och det kan därför vara svårt att avgöra var filen slutar. 
Teckensekvensen för filhuvud och eventuell filfot består av ett varierande antal bytes 
beroende på filtyp.  
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I den inledande sekvensen kan också bildfilens totala längd anges i exempelvis bytes, 
vilket är värdefullt att veta då filen skall återskapas. På så sätt kan programvara som 
tolkar filen omedelbart avgöra hur många bytes som ingår. I annat fall riskerar man att få 
med för mycket information vilket i sämsta fall kan leda till exekveringsfel.    
 
Många olika filtyper är standardiserade. Det är The International Standard Organization19 
(ISO) och International Telecommuncitions Standardization Sector20 (ITU-T) som 
arbetar med detta och beslutar om standarder.  När ett filformat uppfyller standarden ges 
den en signatur i dess början och eventuellt i slutet. Dessutom associeras en filändelse till 
filformatet.  
 
Filtyp / applikation Mönster i filens header Filändelse 
Corel Brush Textures \x00\x01\x00..\x00\x02 Abr 
Adobe Photoshop Color Palette \x00\x01..\x00 Aco 
Office Actor Preview \x4C\x50\x02\x00\x02\x00\x01\x00 Acp 
Adobe Illustrator \x25\x21\x50\x53\x2D\x41\x64\x6F\x62\x65 Ai 
Multimedia RIFF ani;avi;wav;rmi;idf 
LZArc Archive \x1A\x08 Arc 
Archive - Robert Jung \x60\xEA Arj 
Windows Bitmap Format BM bmp;wbf;dib 
MS Compressed \x4D\x53\x43\x46\x00\x00\x00\x00 Cab 
Java Class Library \xCA\xFE\xBA\xBE class;cla 
C++, VBasic Class Definition File  \x54\x3E Cls 
Icon \x00\x00\x02\x00\x01\x00\x20\x20 Cur 
Compound Document File \xD0\xCF\x11\xE0\xA1\xB1\x1A\xE1\x00\x00 doc;dot;xla;dat;ppt;xls 
Enhanced Metafile Graphic \x01\x00\x00\x00\x58\x00\x00\x00 Emf 
Executable MZ exe;com;drv;sys;ocx;vbx 
Executable New ...MZ exe;com;drv;sys;ocx;vbx 
GIF GIF8[79]a Gif 
Mac BinHex \x28\x54\x68\x69\x73\x20\x66\x69\x6C\x65 Hqx 
JPEG Image \xFF\xD8\xFF[\xFE\xE0]\x00 jpg;jpeg;jpe 
Kodak Camera DC20/40/50 \x4D\x4D\x00\x2A Kdc 
LZH Archive lh Lzh 
MS MediaClip \x07\x01\x01\x00\x43\x6F\x70\x79\x72\x69 Mmm 
Kodak PhotoCD \x63\x52\x01\x01\x38\x09\x3D\x00 Pcd 
MS C++  Precompiled Header File \x56\x43\x50\x43\x48\x30\x00\x00\x00\x00 Pch 
PC Paintbrush Graphic \x0A\x05\x01\x08 Pcx 
Adobe PDF .PDF Pdf 
Adobe Type 1 Font \x80\x01 Pfb 
Portable Networks Graphic \x89\x50\x4E\x47 Png 
Postscript Printer Description File \x2A\x50\x50\x44\x2D\x41\x64\x6F\x62\x65 Ppd 
Adobe PhotoShop 8BPS\x00\x01\x00\x00\x00\x00 psd;pdd 
Compressed File Archive \x52\x61\x72\x21\x1A\x07\x00\x3B Rar 
TIFF Image \x49\x49\x2A\x00 tif;tiff 
ZIP Compressed PK Zip 

 
Tablå 3. Exempel på sökbara signaturer i filer 

19 http://www.iso.org 
20 http://www.itu.int 
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3.2.2 GREP21 
Grep är ett program före både Windows- och Linux/UNIX-plattformar och som kan 
användas för att söka efter specifika uttryck i informationsmängder såsom filer. Genom 
kombinationer av fördefinierade symboler, kan man hitta förekomster av en eller flera 
teckensekvenser som kan ha värde vid en undersökning. Som exempel skulle uttrycket: 
 
grep ”Adobe” picture.jpg 
 
söka efter förekomst av ordet ”Adobe” i filen picture.jpg. Genom att justera argumenten 
till programmet så går det naturligtvis att söka efter tidigare nämnda filhuvud eller filslut 
i en större informationsmängd, exempelvis från den primära IDE-hårddiskenheten 
(/dev/hda) i ett Linux/UNIX-system:  
 
grep 0xffd8ff /dev/hda 
 
Resultatet av körningen blir att alla förekomster av sekvensen 0xffd8ff, vilket motsvarar 
startsignaturen för bilder av JPG-format, visas på skärmen. Dock ges ingen ytterligare 
information om hur lång bildfilen är eller var den slutar. Om man önskar söka efter andra 
filtyper så måste parametrarna justeras till just de sekvenser som är aktuella för filtypen.  
Uttrycket går att göra betydligt mer komplext vilket också gör sökningarna mer 
verkningsfulla men det kräver därmed en större teknisk kunskap av den som genomför 
undersökningen. Grep är ett mycket kraftfullt program för att hitta teckensekvenser men 
för att kunna få fram fullständiga filer från en större informationsmängd krävs komplexa 
kombinationer av parametrar och andra program och därför är inte grep ensamt lämpat 
för våra ändamål.  

3.2.3 Foremost22 
Foremost är en implementation av den teknik och de möjligheter som grep erbjuder för 
att återskapa filer baserat på deras filhuvud och eventuella förekomst av filfot. Foremost 
är ett program som körs i Windows eller i Linux/Unix-miljö och som kan användas på 
image-filer,  såsom genereras av bl a dd, Safeback, Encase m fl. Foremost kan också 
användas mot en enhet (device i Linux/Unix) eller direkt mot en externt ansluten 
lagringsenhet. Genom att specificera signaturer i den konfigurationsfil som programmet 
läser från vid starten så går det att lägga till eller förändra vilka filtyper som skall sökas 
efter. Programmet nyttjar även sk växlar för att ange olika parametrar som skall beaktas 
vid körningen.      

21 http://www.gnu.org/software/grep/ 
22 http://foremost.sourceforge.net/ 
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3.2.4 Scalpel23 
Scalpel är ett annat program som bygger på Foremost i grunden men som är en komplett 
omskrivning av källkoden till programmet. Med Scalpel har en viss förbättring uppnåtts 
samtidigt som minnesutnyttjandet minskats. 

3.2.5 Nyckelord  
Ett flertal olika filtyper innehåller specifika ord eller mönster av ord vilket kan användas 
vid sökning efter filer av en viss kategori eller visst slag. Som exempel kan nämnas 
Microsofts ordbehandlingsprogram Word som i själva textfilen som en användare skapar, 
också anger typisk information, såsom "Microsoft Word" samt ett versionsnummer på 
programmet som användes då filen skapades. Ur Word-dokument kan man ofta också 
utläsa vem som författat dokumentet, vilken organisation personen tillhör osv.  
 
Andra filtyper innehåller ofta karaktäristiska ord eller kombinationer av sådana, men det 
går inte att med säkerhet fastslå detta. Dock kan metodiken användas för att hitta 
förekomster av potentiella filer som sedan kan återskapas med hjälp av andra tekniker. Är 
det fråga om rena textfiler är det förhållandevis trivialt för en människa att följa 
sammanhanget i en text och på så sätt förstå vilka delar som hör ihop eller vilka som 
saknas. De flesta strukturer och standarder som används när det gäller Internet och IT-
sammanhang kommer från standardiseringsorgan eller från den de-factostandard som 
anges genom sk Request for Comments24 (RFC). Här fastslås bl a hur e-posthuvuden 
skall se ut i samband med elektronisk post används. Med hjälp av den omfattande mängd 
RFC-standarder som finns, är det enkelt att hitta sökbara ord eller strukturer.   
   
Av nedan angivet exempel framgår att bildens data inledningsvis innehåller den 
teckensekvens, 0xffd8ff, som påvisar att filen är av bildformatet JPG. Vidare framgår 
ordet ”Adobe ImageReady” vilket är namnet på ett bildbehandlingsprogram från Adobe, 
som uppenbarligen haft något med bildens tillkomst eller vidare hantering att göra. 

23 http://www.digitalforensicssolutions.com/Scalpel/ 
24 http://www.rfc-editor.org 
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Exempelbild  Bildens innehåll i hex samt ASCII 
 

 

0000000: ffd8 ffe0 0010 4a46 4946 0001 0200 0064  ......JFIF.....d 
0000010: 0064 0000 fffe 0012 4164 6f62 6520 496d  .d......Adobe Im 
0000020: 6167 6552 6561 6479 ffec 0011 4475 636b  ageReady....Duck 
0000030: 7900 0100 0400 0000 3c00 00ff ee00 0e41  y.......<......A 
0000040: 646f 6265 0064 c000 0000 01ff db00 8400  dobe.d.......... 
0000050: 0604 0404 0504 0605 0506 0906 0506 090b  ................ 
0000060: 0806 0608 0b0c 0a0a 0b0a 0a0c 100c 0c0c  ................ 
0000070: 0c0c 0c10 0c0e 0f10 0f0e 0c13 1314 1413  ................ 
0000080: 131c 1b1b 1b1c 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f  ................ 
0000090: 0107 0707 0d0c 0d18 1010 181a 1511 151a  ................ 
00000a0: 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f  ................ 
00000b0: 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f  ................ 
00000c0: 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f 1f1f  ................ 
00000d0: 1fff c000 1108 00c8 0096 0301 1100 0211  ................ 
00000e0: 0103 1101 ffc4 007f 0000 0007 0101 0000  ................ 
00000f0: 0000 0000 0000 0000 0001 0203 0405 0607  ................ 
0000100: 0008 0101 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ................ 
0000110: 0000 0000 1000 0201 0303 0204 0404 0207  ................ 
0000120: 0607 0100 0001 0203 0011 0421 1205 3106  ...........!..1. 
0000130: 4151 2213 6171 8107 91a1 3214 4223 b1c1  AQ".aq....2.B#.. 
0000140: d152 7282 1562 92b2 3343 16f0 f1c2 5324  .Rr..b..3C....S$ 
0000150: 3408 9311 0100 0000 0000 0000 0000 0000  4............... 
0000160: 0000 0000 00ff da00 0c03 0100 0211 0311  ................ 
0000170: 003f 00b7 3e40 0daa a81e 3af4 fca8 39f2  .?..>@....:...9. 
0000180: 8a00 c141 1e06 807f 7325 c9b0 ebfc 435d  ...A....s%....C] 
0000190: 7e14 031c f7b9 62bd 6da7 5fce 8168 a53b  ~.....b.m._..h.; 
00001a0: d915 6e7d 2a2c 0f5d 6f6f 3a09 8e37 b579  ..n}*,.]oo:..7.y 
00001b0: dce6 5061 38d8 ec45 e692 cb60 7c76 9f51  ..Pa8..E...`|v.Q 
00001c0: f950 5be0 ec5e 0924 5674 965d ba15 773b  .P[..^.$Vt.]..w; 
00001d0: 58f9 b016 fca8 2553 82e2 235d b1e1 63d8  X.....%S..#]..c. 
00001e0: 751e da13 7f8d c1a0 e8f8 6e2e 224c 7850  u.........n."LxP 
00001f0: 296b dcfb 6be3 d7c2 816f db43 a7f2 934e  )k..k....o.C...N 
0000200: 9e95 d3f2 a009 3160 914a 4912 3a91 62ac  ......1`.JI.:.b. 
0000210: a08b 7e14 1179 3da1 dbf3 952d 86a8 5740  ..~..y=....-..W@ 
                     [ Avkortat ] 

 
Tablå 4. Exempelbild samt hexadecimal representation av densamma. 
 
I vissa fall, framförallt när det gäller textdokument, kanske man känner till förekomsten 
av ett visst ord i texten eller kan anta förekomst av ett sådant. I dessa fall, förutsatt att 
sökordet inte är alltför vanligt förekommande, kan detta användas som sökterm vilket 
påvisar var eftersökt text finns på lagringsmediet. Nästa steg är att från positionen söka 
sig framåt och bakåt för att förhoppningsvis hitta var filen börjar och slutar. 

3.2.6 Svagheter och styrkor 
Nämnda tekniker med GREP och de implementationer av programmet genom Foremost 
och Scalpel är effektiva då man utgår fram att informationen ligger i följd på ett 
lagringsmedium, dvs inte är fragmenterad, och att varje filsignatur är helt intakt. Dock 
kommer tekniken att misslyckas då filen är delvis överskriven, i början och/eller i slutet, 
eller då filen är fragmenterad. Misslyckande kommer även att ske i de fall filsignaturen 
för en viss filtyp inte finns med i de konfigurationsfiler som programmen Foremost och 
Scalpel använder sig av. Ett annat stort problem som dyker upp är risken för ”False 
Positives” dvs programmet hittar teckensekvenser som överensstämmer med kända 
signaturer och  innehållet tolkas som en viss typ men i verkligheten är något helt annat. 
Det innebär att en fil skapas med ett innehåll som inte kommer att tolkas korrekt av det 
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program som försöker öppna filen. Ett exempel kan vara en mängd mer eller mindre 
slumpmässiga tecken tolkas som en filsignatur för en bildfil med Portable Network File, 
dvs en .png-ändelse på filen. Då den skapade filen helt saknar de karaktäristika som en 
bildläsare kräver för .png filer kommer inte att filen kunna öppnas och visas korrekt. 
 
Olika kombinationer av söktekniker efter vissa nyckelord är mest användbart då man 
söker efter information som är lätt att tolka med hjälp av manuella eller automatiska 
processer. Med hjälp av mänsklig genomgång av resultatet eller med nyttjande av 
ordlistor kan framförallt textmängder påträffas och därvid undersökas och eventuellt 
valideras. 
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4 Framtida analysmetoder 

4.1 Inledning 
Av tidigare nämnda tekniker så är det tydligt att det av flera skäl inte räcker med att 
endast identifiera en signaturer som kan knytas till en fils början eller slut för att filen 
skall kunna återskapas i sin helhet. Inte heller är enstaka nyckelord i filen tillräckligt för 
att kunna få fram en komplett fil ut en ostrukturerad informationsmängd. Faktorer som i 
hög grad påverkar hur framgångsrikt ett återskapande kan ske, är bl a att en fil helt eller 
delvis kan ha skrivits över av annan information. Om överskrivningen sker från filens 
första bytes kommer möjligheterna att klassificera filen att allvarligt försvåras. Vidare 
kommer generell överskrivning av information tillhörande filen att påverka dess integritet 
och möjlighet att återge den i ett överhuvudtaget läsbart eller användbart skick. 
   

4.2 DFWRS25 
Några som tagit problematiken till sig är frivillig-organisationen DFWRS. De verkar för 
att sprida kunskap och idéer inom området digital forensics. DFWRS håller dessutom 
årliga workshops inom ämnesområdet, sponsrar årliga konferenser, tekniska 
arbetsgrupper och utmaningar/tävlingar inom närliggande områden. Under åren 2006 och 
2007 anordnades två utmaningar som fokuserade på problematiken kring data carving, 
varav beskrivningen avseende 2007 års utmaning visas nedan: 
 

“The DFRWS 2007 Challenge is about data carving, which is a 
file recovery technique that is frequently used during digital 
investigations. Files are "carved" from the unallocated space 
using file type-specific information, such as footers, headers, and 
internal structures. 
The previous DFRWS 2006 Challenge focused on carving basic 
file types in basic scenarios. The result was the development of 
new tools and techniques to carve files using more internal 
structure than only the header and footer values. This year, 
DFRWS expands on that challenge by introducing more file types 
and more complex fragmentation scenarios. The goal of this 
challenge is to design and develop automated file carving 
algorithms that have high true positive and low false positive 
rates.” 

 
Syftet med utmaningarna var att utveckla och verka för fler automatiserade metoder för 
file carving än att endast begränsa sig till filhuvud/filfotsteknikerna och under mer 
komplexa förhållanden.   

25 http://www.dfrws.org  
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4.3 Carving 

I den engelska nomenklaturen benämns processen att skära ut informationen från en 
datamängd som ”carving” och detta definieras enl DFRWS som:  
”General term for extracting data (files) out of undifferentiated blocks (raw data), like 
"carving" a sculpture out of soap stone.” 
 
Det är önskvärt att processen är optimal och att det endast kräver en genomgång av totala 
datamängden för att uppnå maximal återvinningsgrad. Emellertid torde detta inte vara 
genomförbart då data som är sammanhängande, kan vara fragmenterad och det är därför 
nödvändigt att processa datamängden flera gånger.    
 
Garfinkel har skrivit mycket om IT och är en erkänd författare inom området. Han deltog 
även i de tävlingar som DFWRS utlyste under 2006 och 2007 där problematiken ställdes i 
fokus. Resultatet av hans deltagande blev bl a en ”Flle (sic!) Carving Taxonomy”26 med 
ett förslag på en taxonomi rörande begreppet carving. Några av förslagen presenteras 
nedan: 

4.3.1 Header/footer Carving  
“A method for carving files out of raw data using a distinct header (start of file marker) 
and footer (end of file marker).” 
 
Den grundläggande och enklaste formen av filextrahering. Diskuterad ovan. 

4.3.2 Header/Maximum (file) size Carving 
“A method for carving files out of raw data using a distinct header (start of file marker) 
and a maximum (file) size. This approach works because many file formats (e.g. JPEG, 
MP3) do not care if additional junk is appended to the end of a valid file.” 
 
Metoden kräver att filhuvudet är intakt. Därefter görs ett antagande om en rimlig 
filstorlek, som extraheras. Även om överflödig information medföljer kommer filen att 
vara användbar då applikationsprogrammen ignorerar sådant. Fungerar då filen inte är 
fragmenterad. 

4.3.3 Header/Embedded Length Carving 
 
“A method for carving files out of raw data using a distinct header and a file length (size) 
which is embedded in the file format” 
 

26 http://www.forensicswiki.org/index.php?title=Carving 
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Även här krävs att filhuvudet är intakt och att det går att utläsa filens längd. Därefter 
extraheras rätt antal byte ut och förutsatt att filen inte är fragmenterad kommer 
extraheringen vara korrekt. 

4.3.4 File structure based Carving 
 
“A method for carving files out of raw data using a certain level of knowledge of the 
internal structure of file types. Garfinkel called this approach "Semantic Carving" in his 
DFRWS2006 carving challenge submission27, while Metz and Mora called the approach 
"Deep Carving."28” 
 
Oavsett vad man väljer att kalla tekniken torde den vara den som ger mest möjlighet till 
framgång. Genom att ta tillvara en mängd karaktäristika, sannolikhetsfaktorer, entropi går 
det att på ett bättre sätt urskilja och extrahera information som hör ihop och som i bästa 
fall bildar kompletta och fungerande filer. Det ligger utanför omfånget för detta arbete att 
gå igenom alla möjligheter som faktiskt finns för att identifiera filinnehåll. Tekniken 
torde vara lämplig även i de fall filinnehållet är fragmenterat eller inte. Naturligvis finns 
dock vissa svårigheter kvar.   
 
 

 
 

27 http://sandbox.dfrws.org/2006/garfinkel/part2.txt 
28 http://sandbox.dfrws.org/2006/mora/dfrws2006.pdf 
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5. Programvaror för forensiska undersökningar 

5.1 Kommersiella verktyg 

Ett flertal kommersiella analysprogram finns idag tillgängligt på marknaden. Vissa av 
dessa säljs endast till begränsade kretsar, dvs företag och organisationer som ägnar sig åt 
brottsutredande eller motsvarande verksamhet. Hit hör polis, tull, Skattemyndigheter, 
militär, vissa privata IT-säkerhetsföretag inom bl a dataåtervinningsbranschen. 
 
Ett av de mest kända programmen är EnCase29. EnCase har en grafisk vy som påminner 
om Utforskaren i Windows. Programmet är mycket kraftfullt och ger användaren stora 
möjligheter att göra kvalificerade undersökningar. Dock saknar EnCase någon kraftfull 
metod för att söka och återskapa raderade filer och mappar som finns i det oallokerade 
utrymmet. Ett flertal sk skript medföljer med vilka användaren kan söka efter vissa 
filkategorier, med hjälp av de tidigare nämnda teknikerna med signaturer för filhuvud och 
filfot. Vidare kan användaren definiera ett antal sk nyckelord som används för 
fritextsökningar av lagringsmediet.  
 
En annan stor aktör inom genren är Accessdatas Forensic ToolKit30 (FTK). Programmet 
erbjuder i princip samma möjligheter och begränsningar som EnCase, men som har 
möjlighet till mer kvalificerade nyckelordssökningar genom att en implementation av 
programvaran dtSearch gjorts.   
 
I övrigt skall nämnas produktnamn som Pro Discover31, SMART32, Vogon33 m fl. 

5.2 Fria / Open Source 
Till de programvaror som är att anse som gratis hör bl a ILook34, dock är programmet 
omgärdat av ett omfattande licensförfarande vilket innebär att det endast är tillgängligt 
för brottsutredare, dvs samma krets som omnämns under 5.1. Inte heller ILook har 
implementerat någon speciell metod eller algoritm som på ett mer effektivt sätt kan 
extrahera filer från oallokerat utrymme. 
 
Ett projekt som däremot helt hör till Open Source är The Sleuth Kit35 (TSK), ett antal 
mindre program som ingår en svit. Inte heller TSK har ännu implementerat något som 
löser nämnda problem men den huvudansvarige för projektet är Brian Carrier, dvs en av 
arrangörerna till de utmaningar som anordnas av DFRWS. I framtiden är det därför inte 
osannolikt att lärdomar från DFRWS utmaningar, leder till implementationer i forensiska  
analysprogramvaror.  

29 http://www.encase.com 
30 http://www.accessdata.com 
31 http://www.techpathways.com 
32 http://www.asrdata.com 
33 http://www.vogon-forensic-hardware.com 
34 http://www.ilook-forensics.org 
35 http://www.sleuthkit.org 
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6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Slutsatser 

Av tillgänglig litteratur och källor som gåtts igenom under arbetet förefaller det finnas 
ambitioner att kunna extrahera ut så mycket information som möjligt från ett 
lagringsmedium. De metoder som används idag är däremot långt ifrån fullständiga utan 
har sina tydliga begränsningar. En del andra metoder har prövats med viss framgång. Ett 
problem är att filer kan vara skadade i form av att annan inforation delvis skrivit över 
väsentliga delar eller att fragmentering gör det omöjligt att hitta alla fildelar som hör 
ihop. Vissa filtyper är till sin uppbyggnad simplare än andra och därmed kan det vara 
lättare att hitta vissa strukturer som gör pusslandet enklare. Vissa filtyper och 
applikationer är dessutom mer toleranta för felaktigheter i filen, vilket medför att skadade 
filer trots allt går att använda. 

6.2 Diskussion 

Det råder ingen tvekan om att det finns en mängd relevant information i form av raderade 
filer på ett lagringsmedium. Framförallt är hårddiskar som suttit i system där en 
användare suttit vid tangentbordet av största intresse. Tekniken för denna typ av 
filåtervinning är emellertid långt ifrån effektiv eller kraftfull idag och det återstår en hel 
del innan man kan säga att en forensisk undersökning varit heltäckande. Det finns dock 
ambitioner att hitta lösningar och i takt med att datorer arbetar snabbare finns det 
möjligheter att implementera lösningar som kan automatisera extraherings- och 
valideringsprocessen. Ett av problemen som avsevärt försvårar ett återskapande är att viss 
kritiskt information saknas från filen, vilket gör att det objektivt sett inte går att rädda 
informationen. Emellertid torde det skilja mellan olika filtyper huruvida saknad 
information är kritisk eller ej. I många fall, såsom när det gäller textdokument, kan den 
som tolkar informationen trots allt förstå sammanhanget. Sannolikt kan man generellt sätt 
förvänta sig olika resultat, beroende på vilken filtyp som återskapas. När det gäller 
valideringen av filer och dess funktionalitet måste processen i princip ske automatiserat 
för att kunna hantera större mängder. Utveckling av sådana valideringsmetoder och 
program sker kontinuerligt men mycket återstår att göra avseende dess effektivitet.  

6.3 Framtida arbeten 

I ett framtida arbete skulle det vara intressant att implementera någon eller flera av de 
metoder som uppkommit från DFRWS engagemang, antingen fristående eller i 
kombination och försöka utvärdera resultatet och försöka hitta de bästa lösningarna. För 
att förstå hur fragmentering uppstår på ett lagringsmedia är det viktigt att först undersöka 
och klarlägga vilka algoritmer som används för fillagring för olika filsystem. På så sätt 
går det möjligen att förutse var fildata lagras, och framförallt inte lagras, på ett medium. 
Genom en sådan kartläggning minskas antalet möjliga kombinationer som måste gås 
igenom för att hitta en viss fils alla ingående delar. Slutligen måste en generell algoritm 
eller metod för validering av åtminstone de vanligast förekommande kategorier av filer 
tas fram, automatiseras och implementeras i analysprogramvara. Dock får dessa 
avslutande tankar anstå tills vidare.    
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