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1. Inledning 

Detta arbete har gjorts för att undersöka om det finns en möjlighet att kringgå problemet med 

stationära datorers strömförsörjning, vid nedstängning genom att man drar ut strömkabeln, i 

syftet att minimera dataförlusten ur en forensisk synvinkel. Arbetet är också till för att 

undersöka om det teoretiskt skulle gå att lösa problemet. 

När man drar ur strömkabeln ur en stationär dator kommer flyktig data att försvinna och gå 

förlorad vilket ur en forensisk synvinkel kan betyda förlust av bevis. 

 

1.1 Bakgrund 
Vi går en IT-Forensisk utbildning och ur en IT-Forensisk synvinkel ville vi ta reda på om man 

skulle kunna ta med sig en påslagen dator från en plats till en annan utan att stänga av datorn. 

Detta därför att om man kommer till en plats där det står en dator påslagen och man misstänker 

att där finns viktig information som man måste komma åt snabbt, så kan det vara så att denhär 

viktiga informationen är skyddad av lösenord och stänger man då av datorn så måste man 

logga in igen vilket kan göra att man inte kommer åt informationen man var ute efter. 

Sett ur en polisiär synvinkel kan det vara så att man är ute efter information som rör en 

kidnappning vilket gör att informationen är av yttersta vikt, då kanske man inte vill stänga av 

datorn för att sedan ta med sig den eller delar av den till ett labb. Vad vi visste så fanns där inte 

direkt någon lösning utan vi ville hitta en eller om det inte fanns någon diskutera kring hur en 

sådan lösning skulle kunna se ut. 

Vi tänkte också att vi skulle ta med lite mjukvarulösningar och diskutera kring när, hur och 

varför man använder dessa lösningar. 

1.2 Metod 
Vi började med att bestämma vilka olika inriktningar vi skulle fokusera på. Vi bestämde oss 

för att kolla efter färdiga hårdvarulösningar och hur man kan anpassa dem för det svenska 

elnätet, vi valde även att kolla på andra lösningar som tillexempel minnesdumpningar och 

andra mjukvarulösningar. Vi har till största del använt oss av Internet för att leta upp 

information men vi har även använt oss av egna erfarenheter och det vi lärt oss i de olika 

kurser som ingår i programmet. Vi försökte även få tag i tillverkaren av HotPlug för att få mer 

information om det men de svarade aldrig på våra mail. 



2. Hårdvarulösningar 

När vi kollade efter befintliga lösningar så gjorde vi det enligt följande krav: 

 Enkelt att använda. 

 Säker, alltså ingen/liten risk för att förstöra datorn eller skada användaren. 

 Ska inte behöva ha några förberedande åtgärder (t.ex UPS eller liknande) 

 Att det inte ska försvinna någon flyktig data (t.ex från RAM-minnet) 
 

Som vi kunde hitta så verkar det bara finnas en fungerande produkt som uppfyller de ovanstående 
kraven, den heter HotPlug och tillverkas av företaget Wiebetech och finns i USA. 
På grund av att företaget är i USA så är originalprodukten inte anpassad för det svenska kraftnätet och 
våra strömuttag. 
 

2.1 HotPlug[1] 
Som sagt den tillverkas av företaget Wiebetech som då finns i USA. De har lämnat in en patent 
ansökan för denna produkt som vad vi kan hitta är unik.  
Hur fungerar den? 
Jo den kommer i flera olika delar och komponenter: 
Huvuddelen är en del av väskan och är där man kopplar in strömkablarna, kabeln till vänster i bilden är 
”input” och koppas vidare till en ups och den till höger är då ”output” och kopplas senare till datorn. 
man kan använda sig av olika verktyg och metoder för att koppla in den till datorn, här nedan så 
kommer vi gå igenom de vanligaste 
 
  
 

Metod 1: Grendosa 

Vilka steg behöver man ta för att flytta över datorn om datorn är kopplad till en grendosa. 
1. Koppla in Hotplug till UPSn och starta hotplug 
2. Koppla in outputkabeln vilket har en vanlig kontakt  
3. Därefter så kopplar man in outputkabeln i grendosan och ser på hotplug att både input och 

output lamporna lyser 
4. Man ska sedan armera hotplug och det gör man genom att trycka på knappen under de tre 

lamporna i bilden ovan. 
5. Sedan är det fritt fram att ta ut kontakten från vägguttaget och koppla in den direkt i UPSn och 

då kan man koppla ifrån hotplug för att koppla om en annan dator eller åka till labbet. 



Metod 2: Plug Capture Device 

Om den sitter direkt i vägguttaget så går det inte att göra så, utan då behöver man en annan del 

av Hotplug som kallas Plug Capture Device eller PCD att koppla in på output kabeln. (funkar 

ej på svenska vägguttag) 
1. Koppla in Hotplug till UPSn och starta hotplug 
2. Koppla in outputkabeln vilket har en vanlig kontakt och sedan på PCD 
3. Det är nu dags att koppla PCD på kontakten som sitter i väggen . 
4. Sedan är det bara att armera Hotplug och dra ut PCD tillsammans med kontakten. Något att 

tänka på sen är att kontakten fortfarande är strömförande. 
5. Tillsist är det bara att koppla in kontakten i UPSen och ta bort PCD och ta med datorn. 

 

Metod 3: Vägguttag 

Dessa två tillvägagångssätt är de två vanligaste och oftast de enda man behöva göra för att koppla 
över en dator som är på det amerikanska elnätet men de svenska vägguttagen är inte likadana utan är 
mer skyddade och därför kan man inte använda sig av PCD utan man får använda sig av det första 
alternativet men då detta endast fungerar om datorn är kopplad till en grendosa så får man ta till lite 
mer avancerade åtgärder, vilket Wiebetech redan har tänkt på. 
 
Hur ska man då göra om datorn är kopplad till vägguttaget och man inte kan använda sig av PCD? 

1. Koppla in Hotplug och starta den 
2. Koppla in output kabeln (samma som användes i det första alternativet) i det andra uttaget i 

samma vägguttag 
3. Skruva av höljet på vägguttaget och skruva loss innerhöljet från väggen. 
4. Armera hotplug  
5. Klipp av fasen och sedan nollan och jordkabeln. 
6. Sedan är det klart att ta med alltihop till labbet 

Metod 4: Kabelsplittning 

Så om datorn sitter direkt i vägguttagen så verkar det bara finnas ett alternativ som fungerar på 
svenska elnätet och det är att koppla sig direkt på trådarna i kabeln som går mellan datorn och 
uttaget. 

1. Koppla in Hotplug och starta den. 
2. Sedan finns det ett tillbehör till hotplug med två klämmor att koppla på fasen (svart klämma) 

och nollan (Röd klämma). 
3. Man ska sedan försiktigt skära igenom ytterhöljet på strömkabeln för att komma ut de 

individuella trådarna. 
4. Man identifierar sedan vilken som är fas och vilken som är nollan och kopplar in rätt klämma 

på rätt kabel och då tänds output lampan. 
5. Sedan är det bra att tejpa fast klämmorna (som är isolerade) på kabeln så de inte trillar loss 

under transporten 
6. Tillsist är det bara att koppla ut kabeln ur väggen och ta med datorn. 

 
 



Figur 1. Typ A kontakt 

Figur 2. Typ B kontakt och uttag 

Figur 3. Typ C kontakt och uttag 

Figur 4. Typ F kontakt och uttag 

Figur 5. Typ E/F hybrid 

2.2 Hotplug för svenska elnätet [2][3] 
De olika metoderna som presenterats tidigare är anpassade för det 
amerikanska elnätet som använder sig av 120 V/60 Hz och har tvp olika 
typer av elkontakter, typ A som är ojordad kontakt med två ledare (se 
figur 1) och typ B som har en extra ledare och är jordad (se figur 2). Det 
svenska elnätet använder sig av 230 V/50 Hz vilket är en stor skillnad 
mot det amerikanska, och det är även stor skillnad när det kommer till 
uttagen.  
Sverige använder två olika typer: Typ C (se figur 3) som är en enklare 
kontakt med två ledare, typ C uttagen kan man fortfarande se i gamla hus 
men är inte så vanliga nu förtiden eftersom de är ojordade och därmed 
lite mer osäkra, sedan har vi även typ F (se figur 4) som idag är den 
vanligaste och den enda som används till stationära datorer, som då har 
tre ledare och är jordad. Flera kablar man får med sin dator idag ser 
antagligen inte ut som typ F (figur 4) för att det skapades en hydrid 
mellan typ E och F (Se figur 5) för att slippa göra flera olika kablar 
beroende på vilket land produkten skulle till. 
Dessa skillnader skapar givetvis problem med att använda sig av HotPlug i 
Sverige. Wiebetech har gjort en version av HotPlug anpassad för 220 V.  
Hur skulle då de olika metoderna fungera i Sverige? 
Metod 1 skulle med stor säkerhet fungera med rätt version av Hotplug 
och rätt adapter till outputkontakten. 
Metod 2 skulle inte fungera då våra uttag är uppbyggda på annat sätt 
och är ”insjunkna” och då kommer man inte åt ledarna som sticker in i 
kontakten utan att dra ut den först. 
Metod 3 skulle inte heller fungera utan att ta sönder uttagen då 
skruvarna som håller fast höljet sitter under kontakterna. 
Metod 4 skulle fungera eftersom detta är oberoende vad man har för 
kontakter eller vägguttag då man kopplar sig direkt på kabeln, men 

denna är också en av de mer avancerade metoderna och kräver en del el-
kunskap och erfarenhet för att kunna göra det på ett säkert sätt. 
 
 



3. Mjukvarulösningar 

När man kommer till en plats och vill undersöka en dator är det inte alltid man får ta med sig den 
p.g.a. att den kör viktiga tjänster för företaget eller därför att om man stänger av den så är den 
lösenordsskyddad och man känner inte till lösenordet så finns det en del sätt att lösa detta på med 
hjälp av mjukvara. 

 
1. Dumpa minnet 
2. Extraherar loggar 
3. Spegling av hårddisken/hårddiskarna 
4. ”Hit by a bus”-metoden 

3.1 Dumpning av minne 
I minnet finns information som kan försvinna när strömmen försvinner, för att förhindra detta kan 
man dumpa minnet till en fil som sedan går att ta med sig och analysera. PMDump eller windbg är ett 
sådana program som man kan dumpa minnet med. De flesta programmen kan man ha på en USB-
sticka och sen köra programmet därifrån för att slippa föra över något till datorn man undersöker, 
vilket i så fall kunnat leda till att man förstör bevis. Det som kan vara väldigt intressant i minnet är att 
lösenord kan finnas där i klartext, kan man då hitta lösenordet till hårddiskkrypteringen så är det inga 
problem med att stänga av datorn efter att ha gjort en spegling av hårddisken. 

3.2 Loggar 
För att extrahera loggar kan det vara bra om man gör en fil som innehåller script som kör igång 
program som utvinner loggar ur datorn. Loggarna är viktiga för att kunna visa på t.ex. när man 
skaffade bilden, har man då alibi för den tiden så kan man då visa på att det inte var man själv som 
utförde brottet. Loggar är helt enkelt bra att ha för att kunna se vad personen gjort på datorn och när. 
 
Några exempel på program man kan köra är netstat som loggar vilka portar programmen som körs 
använder. Autorunsc som visar vilka program som körs automatiskt vid datorns uppstart. För en 
windowsmaskin kan det vara bra att köra psloglist som tar ut det som finns i windowsloggarna. För sin 
egen säkerhet kan man köra Tools.LogCommandWindowOutput 
som skapar en fil med all input och output från Command prompt fönstret så att du sedan kan visa på 
att du inte ändrat något eller gjort något annat än det du ska under undersökningen. 

3.3 Spegling av hårddisk 
Att spegla en hårddisk betyder att man gör en exakt kopia av hårddisken, man tar alltså inte och 
kopierar fil för fil utan man kopierar över hela hårddisken på en enda gång för att allt ska vara exakt 
som originalet. Även det oalokerade utrymmet (det tomma utrymmet på disken) kommer att föras 
över precis som det ser ut. Detta därför att ”borttagna” filer inte försvinner bara för att man trycker på 
delete utan filerna ligger kvar tills man skriver över dem med en annan fil. I det här oalokerade 
utrymmet kan alltså filer som personen som äger datorn inte vill att andra ska hitta och därför är det 
viktigt att även detta följer med när man gör en kopia av hårddisken. Är hårddisken lösenordsskyddad 
får man hoppas på att lösenordet finns i minnet så att man kan komma åt innehållet därför att när du 
speglar den så ser det ut precis som på originalet och därför kommer speglingen också vara 
lösenordsskyddad. 



3.4 ”Hit by a bus”[5][6] 
En metod där man med hjälp av en dator som använder sig av firewire, t.ex. en iPod och som även 
använder sig av DMA kan komma åt minnet på en dator som kör Windows XP,MAC eller Linux. 
 
Metoden påbörjades av Maximillian Dornsief som visade hur man kunde läsa och skriva till minnet i 
Mac, Linux och BSD system med hjälp av firewire och en DMA controller. Detta publicerade han i en 
artikel som hette ”0wned by an iPod”. Någon som senare utvecklade metoden var Adam Boileau som 
gjorde det möjligt att även komma åt minnet i en Windows XP maskin. Även han publicerade sina fynd 
i en artikel vid namn ”Hit By A Bus: Physical Access Attack  With Firewire”. 
 
 DMA står för Direct Memory Access och fungerar på det sättet att det låter hårdvarukomponenter 
använda minnet utan att behöva gå genom processorn, på detta sätt kan processorn fokusera på att 
arbeta med annat. Det är alltså en fysisk åtkomlighetsattack. Något som är bra att tänka på när man 
gör en minnesdump är att filen kommer att vara lika stor som den totala mängden minne som finns. 
Har man då t.ex. fyra gigabyte i minne så kommer filen att vara fyra gigabyte stor.[4] 
 
Med hjälp av detta kan man alltså skaffa sig de 16 bytes av data som innehåller vad man tryckte på 
tangentbordet innan man bootat operativsystemet vilket då gör att man kan se lösenordet till BIOS 
eller lösenordet till hårddisken om den är krypterad. Detta är väldigt bra om man är rädd för att 
stänga av datorn för risken att den är krypterad. 
 
Man kan även läsa minnet och sedan spara filen på hårddisken. Ytterliggaren en bra sak om man nu 
upptäckt att datorn är lösenordsskyddad och det är en windows xp maskin är att man kan hitta och 
skriva över msgina.dll filen som har att göra med det grafiska identifierings- och 
authentiseringsbilblioteket. Självklart medför det en risk när man skriver till den misstänkta datorn 
som man vill undersöka men är det väldigt akut och man då inte kan stänga ner datorn pga lösenordet 
så kan man göra på detta sättet. 
 
Minnesdumpen kommer att vara en binär avbildning av minnet och kan därför vara svår att arbeta 
med. Man kan utläsa vilka program som kördes eller fortfarande körs och dessutom se användarnamn 
och lösenordskombinationer. För att underlätta bearbetningen och utläsningen utav den binära 
avbildningen så kan man använda sig av t.ex. programmet PDFinder (Process and Thread Finder som 
skapats av Andreas Schuster), detta programmet översätter det binära och kommer sedan visa det 
den översatt i listor. Det som kommer listas är processernas ID, när dem startades respektive stängdes 
samt deras plats i minnesdumpen så att man kan gå och titta på informationen om processen och en 
kommentar, denna är oftast processens namn eller statusen. 
 
Om man öppnar minnesdumpen i en hexeditor så kan man hitta till den del i minnet som 
informationen i PDFinder visade. D.v.s. att du går till den delen i minnet där t.ex. lösenordet till en 
hemsida eller ett program ligger och du kan då se lösenordet. 
 
En intressant sak är att på vissa MAC-datorer kan man välja att boota från en annan dator med ”Target 
disk mode” genom en firewireanslutning. Detta medför att man inte bara kan komma åt minnet på 
datorn utan möjligen även informationen som ligger på hårddisken. 



4. Resultat och slutdiskussion 

Det finns ju alltid frågor man behöver fråga sig när man kommer till en dator som man ska ta ut 
information, och några av dem kan vara:  

 Vad har hänt?  
o Oftast rätt enkel att svara på och detta gäller ju kanske mest civila utvinningar och inte 

de polisiära. 

 Vems dator är det?  
o Är det en privatperson/anställds dator eller är det ett företag som äger den? 

 Är den en del av ett system som inte kan stängas ner? 
o Kan vara en server som man inte kan ta med sig pga den används aktivt i ett företags 

dagliga verksamhet. 

 Finns risken att den är krypterad? 
o Så den inte kan öppnas utan lösenord 

 
Allt detta kan vara bra att kolla upp innan man bestämmer sig för hur man ska göra eftersom allt 
påverkar både resultatet och vilka resurser man kan lägga på själva initiala utvinningen på plats men 
även vad företaget/personen förlorar på att bli av med datorn en längre stund, detta gäller kanske 
främst vid privata undersökningar och inte polisiära för då kan allt detta uppfyllas för det finns ett 
behov att utreda det brott som hänt eller som man misstänkt har hänt.  
 
Efter att ha skrivit denna rapporten så har vi kommit fram till att hårdvarulösningen fungerar bra men 
det verkar vara väldigt sällan man ska behöva ta med sig en dator som redan är påslagen då det finns 
enklare sätt att få med sig den flyktiga datan genom de olika mjukvaror som finns tillgängliga. 
 
Om det nu skulle vara så att situationen kräver att man måste ta med sig datorn utan att stänga av 
den. Då finns det olika metoder att använda sig av som kräver olika förutsättningar och framför allt 
olika nivåer på användarens kunskap och utbildning då vissa av dem är avancerade och kräver att 
användaren har en el utbildning. 



5. Sammanfattning 

I detta arbete har vi undersökt möjligheterna att ta med sig en stationär dator utan stänga av den. Vi 
undersökte även hur man skulle kunna göra om man inte kan ta med sig datorn. Dessa två delar är 
grundade på en hårdvarulösning och en mjukvarulösning, nämligen; 
 
Hot plug (hårdvarulösning) 
Toolkit (samling av mjukvaror som tillsammans ger en lösning) 
 
•        Hot plug är en apparat som utvecklats i USA för att på olika sätt lösa problemet med att man 
vanligtvis inte kan ta med sig en stationär dator som förlitar sig på ett vägguttag för strömförsörjning. 
Ett problem med hot plug för oss är att en del av lösningarna den erbjuder inte är kompatibelt med 
det Svenska elnätet. 
 
•        Toolkitlösningen består av ett par enskilda program och metoder som i en kombination med 
varandra ger en sorts lösning på problemet med att inte kunna stänga ner den stationära datorn eller 
möjligheten att ta med sig den.  
Det tas även upp en metod för ett mer avancerat sätt att utvinna minnet även kallat för ”Hit by a bus”-
metoden som förutsätter att datorn är firewire kompatibel.  



6. Referenser 

[1]http://www.wiebetech.com/products/HotPlug.php (2010-05-06) 
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets (2010-05-10) 
[3]http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_power_around_the_world 2010-05-10) 
 [4]http://sv.wikipedia.org/wiki/Direct_Memory_Access (2010-05-14) 
[5]http://www.friendsglobal.com/papers/FireWire%20Memory%20Dump%20of%20Windows%20XP.p
df (2010-05-14) 
[6]http://www.security-assessment.com/files/presentations/ab_firewire_rux2k6-final.pdf  
(2010-05-27) 
 

 
 
Figur 1-5 är tagna från http://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets under GNU Free 
Documentation License eller Attribution-Share Alike 2.0 Generic 
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