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Abstract 

Incident response plans are faced with new challenges as organisations expands to 
the cloud, this thesis aims to highlight these challenges and their potential solutions. 
Our work has focused on managing the incident response in contrast to earlier work 
that has been focusing on preventing them. 

As with any development, security is seldom prioritized. Instead the focus are often 
aimed towards usability and functionality, which means incident response plans are 
written, implemented, forgotten and finally becomes obsolete. This could result in 
an organization losing their ability to produce acceptable forensic images, avoid 
severe downtime, or prevent similar incidents in the future, which are all important 
parts of incident response.  

Traditional incident response plans does not address incidents in the cloud. Thus, 
an absence of guidelines for managing incidents in the cloud becomes apparent. By 
compiling literature and performing practical experiments, this thesis exposes 
weaknesses in traditional incident response plans and demonstrates a need for 
cloud-specific incident response plans. 

Based on the conducted experiments, we can conclude that with our cloud-specific 
incident response plan as a basis, a forensic recovery from a cloud instance can be 
done in such a way that privacy and confidentiality is maintained. The experiments 
have also provided a forensically sound method for connecting tools to a cloud 
instance, we call this approach "Virtual Incident Response Disk" (VIRD).  
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Abstrakt 

Incidenthanteringsplaner ställs inför nya utmaningar vid en expandering till 
molnmiljö, detta arbete ämnar att belysa de problem som uppstår vid hantering av 
incidenter i molnmiljö samt potentiella lösningar. Incidenthantering i denna nya 
miljö har inte behandlats i någon större utsträckning i tidigare arbeten då 
forskningens fokus har legat på att förhindra incidenter istället för att hantera 
dessa. 

Som med all utveckling är det lätt att säkerhetsarbetet hamnar på efterkälken till 
förmån för användarvänlighet och funktion. Detta visar sig ofta inom 
incidenthantering där planer för incidenthantering skrivs och implementeras för att 
sedan glömmas bort och sedermera bli förlegade. Detta kan medföra att en 
organisation förlorar förmågan att producera forensiskt godtagbara avbilder vilket 
är en viktig del av incidenthantering. 

Då incidenthanteringsplaner ämnade för traditionell servermiljö inte behandlar 
hanteringen av incidenter i molnmiljö fungerar det inte att applicera dessa på ny 
teknik såsom molnmiljö. Genom att sammanställa litteratur och utföra praktiska 
experiment har vi i detta arbete exponerat svagheter i traditionell incidenthantering 
och påvisat behovet av en molnspecifik incidenthanteringsplan. 

Utifrån våra utförda experiment  kan vi konstatera att med vår molnspecifika 
incidenthanteringsplan som grund kan en forensisk utvinning från en molninstans 
ske på så sätt att bevisets integritet och konfidentialitet bibehålls. Baserat på 
erfarenheter utifrån våra experiment har även en forensiskt godtagbar metod för 
att ansluta verktyg till en molninstans arbetats fram, vi kallar detta tillvägagångssätt 
“Virtual Incident Response Disk” (VIRD).  
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1 Inledning 

Säkerhetsincidenter är något som varje uppkopplad organisation kommer uppleva, 
vad som skiljer organisationerna åt är hur incidenterna hanteras. För att förbättra 
sina chanser att hantera en säkerhetsincident kan en organisation sammanställa så 
kallade incidenthanteringsplaner. En incidenthanteringsplan kan beskrivas som en 
manual eller ett dokument för hur organisationen skall agera när en incident 
inträffat. Instruktionerna bör beskriva alla steg i processen, från att innan en 
incident har skett till efter det att den har hanterats. En del organisationer kan 
hävda att de inte behöver en sådan planering då de är tillräckligt säkra med den 
säkerhetslösning de använder. Det visar sig dock gång på gång att 
säkerhetslösningarna inte räcker hela vägen. En sund organisation värdesätter 
kontinuiteten av dess verksamhet och har därför incidenthanteringsplaner som 
vägleder organisationen vid en eventuell säkerhetsincident. 

Incidenthanteringsplaner kan ha olika fokus, till exempel kan en övergripande 
incidenthanteringsplan specificera generella mer organisatoriska tillvägagångssätt 
för att hantera en incident men beskriver inte till exempel hur IT-avdelningen skall 
hantera åtkomstkontroll på systemen under incidenten. En flerlagersprincip med 
övergripande incidenthanteringsplaner för hela organisationen och mindre mer 
specifika incidenthanteringsplaner för underavdelningar. 

Varje incidentplan påverkas även av sin miljö, en incidentplan för ett kärnkraftverk 
kan inte appliceras på ett företag som tillverkar bilar då organisationen och 
systemen har helt olika förutsättningar. Det samma gäller för incidentplaner inom 
IT-säkerhetsområdet, de är beroende av den miljö som organisationen använder sig 
av. Med uppkomsten av molntjänster blev delar av de traditionella 
hanteringsplanerna icke-applicerbara. För att adressera dessa brister bör en 
molnspecifik incidenthanteringsplan utvecklas utifrån de förutsättningar som 
skapas när en molnmiljö används. 

Informationssäkerhet har blivit så pass viktigt att en organisation skulle kunna gå 
under om det visar sig att det finns brister i säkerhetssystemet. Det finns många sätt 
att säkra upp systemen på och oftast fungerar dessa, men trots alla 
säkerhetsförberedelser så finns det alltid en risk för att systemet blir 
komprometterat. Om detta skulle inträffa är det viktigt att organisationen är 
förberedd. Genom att utveckla en genomarbetad hanteringsplan kan incidenten 
hanteras på ett effektivare sätt och både kostnad och skada kan begränsas. 
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2 Centrala begrepp 

 

2.1 Datormoln och molntjänster 

“Cloud computing” eller molnet som det kallas på svenska. Definitionen enligt NIST 
är “Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to 
a shared pool of configurable computing resources“ [1] vilket löst översatt betyder: 
En modell för att möjliggöra en ständigt tillgänglig, bekväm, “on-demand” 
nätverksåtkomst till en delad pool av konfigurerbara datorresurser (till exempel. 
nätverk, servrar, lagring, program och tjänster) som snabbt kan tilldelas och 
vidarebefordras med minimalt administrativt arbete eller interaktion från 
tjänsteleverantören. 

Molntjänster brukar delas in i tre servicemodeller: “Infrastructure as a Service” 
(IaaS), “Platform as a Service” (PaaS) och “Software as a Service” (SaaS)[1]. 

 

2.2 Virtualisering 

Virtualisering är en metod att skapa virtuella (till skillnad från verkliga) versioner 
av till exempel hårdvaruplattformar, operativsystem, lagringsenheter eller 
nätverksresurser[8]. Vanligt förekommande programvaror för arbetsstationer är 
VMware och VirtualBox. På serversidan konkurrerar VMware ESX, Hyper-V, Xen 
Project [9]. 

 

2.3 Infrastructure as a Service (IaaS) 

Infrastructure as a Service, som förkortas “IaaS”, är den mest grundläggande typen 
av molntjänst där leverantören tillhandahåller beräkningskraft, lagring samt 
nätverks- och internetförbindelse för att köra virtuella maskiner, lastbalanserare 
och brandväggar som konfigureras av kunden. Leverantören av IaaS ansvarar 
därmed för driften av hårdvara och nätverk medan kunden ansvarar för allt där 
över [10]. 
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2.4 Amazon Web Services (AWS) 

Amazon Web Services är en samling webbtjänster som tillsammans utgör en 
molnmiljö. De två hörnstenar som utgör denna plattform är Amazon Simple Storage 
Solutions (S3) och Amazon Elastic Cloud Computing (EC2) som tillhandahåller 
lagring i molnet respektive en miljö för att köra virtuella instanser. 

Amazon S3 tillhandahåller ett enkelt webbtjänst gränssnitt som kan användas för att 
lagra och hämta data från var som helst på webben. Amazon S3 ger vem som helst 
tillgång till samma skalbara, pålitliga, säkra, snabba och billiga infrastruktur som 
Amazon använder sig av för att drifta sina egna system [29]. 

Amazon EC2 är en webbtjänst som tillhandahåller skalbar beräkningskapacitet i 
molnet designat för att göra skalbara datorsystem enklare för utvecklare. Amazon 
EC2s enkla webbgränssnitt låter dig konfigurera och utöka kapaciteten efter behov 
på ett enkelt sätt. EC2 reducerar tiden det tar att erhålla och starta upp en ny 
serverinstans till minuter vilket betyder att du snabbt och lätt kan utöka eller 
minska kapacitet efter behov [30].  

I praktiken är EC2 en plattform för att köra och nyttja virtuella maskiner i molnet. 

Amazon Elastic Block Storage (EBS) är en typ av persistent lagring designad 
specifikt för Amazons EC2 instanser. Amazon EBS låter dig skapa diskenheter som 
EC2 instanser kan montera likt vanliga hårddiskar [31]. 

Vidare erbjuder Amazon kompletterande tjänster såsom lastbalansering, brandvägg 
med mera. 

 

2.5 Digital forensisk utvinning 

En digital forensisk utvinning (även refererat till som “utvinning”) syftar till att 
säkra eventuella bevis ifrån ett system. Syftet med en digital forensisk utvinning är 
att utföra en strukturerad inhämtning av bevisdata samtidigt som beviskedjans 
integritet bibehålls. Detta sker som oftast efter en incident har inträffat och en 
organisation vill utreda händelsen. Traditionellt sker detta genom att en hårddisk 
avlägsnas från ett infekterat system och ansluts till en “writeblocker” från vilket en 
bit-för-bit kopia skapas. Därefter analyseras diskavbilden för att klarlägga vad som 
inträffat och det läggs upp en plan för hur incidenten ska hanteras. 
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3 Bakgrund 

 
Idén om delade datorresurser via nätverk är inget nytt, redan 1965 beskrev John 
McCarthy en framtidsvision genom orden: 

"Computation may someday be organised as a public utility" 

- John McCarthy 
 

Löst översatt “Beräkningsresurser kan en dag komma att organiseras på samma sätt 
som vatten- och el-försörjning”. Informationsteknik har sedan dess upplevt många 
förändringar. Från stordatorer på universitet, till hemdatorer, till klient-server 
kopplingar via modem, till det globala nätverket Internet. På slutet av nittiotalet 
börjar de första molnlösningarna dyka upp i form av företag som Salesforce[27] 
strax därefter spricker IT-bubblan och molnutvecklingen bromsas upp[20]. 
 
De ekonomiska vinsterna för små och stora organisationer, samt möjligheten för 
små aktörer att snabbt få upp pålitliga serverlösningar driver utvecklingen av 
molntjänster framåt. Visionen att datorresurser levereras på samma sätt som el och 
vatten, var en framtidsvision som dock kom att dröja. 
 
Först 2006 började Amazon erbjuda Infrastructure as a Service (IaaS) genom 
Amazon Web Services. Organisationer som utnyttjar denna tekniska lösning kan på 
ett enkelt och snabbt sätt expandera sin verksamhet. Att expandera sin 
serverkapacitet kunde tidigare vara en väldigt långsam process som kunde ta 
veckor till månader, men med hjälp av molntjänster kan detta ske på en bråkdel av 
tiden [6].  
 
Säkerheten har satt käppar i hjulet för molnbaserade tjänster sedan dess begynnelse 
där problematiken har legat i en tillitsfråga till tredjepart. Kan en organisation 
överlämna något så känsligt som sin egen serverdrift till en utomstående aktör? 
Utvecklingen har gått framåt och säkerhetslösningarna likaså, detta leder till att allt 
fler organisationer nu anser att tjänsterna är såpass pålitliga att organisationen 
vågar flytta ut verksamheten i molnet [37]. 
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3.1 Koppling till befintlig kunskap 

Tidigare arbeten har fokuserat mycket kring säkerhet i och runt molnet. 
Huvudfrågorna har länge varit ämnade för att påvisa säkerhet eller osäkerhet för 
organisationer intresserade av att migrera till molnet. Proveniens för dokument i 
molnmiljö har varit en annan viktigt punkt för forskningen[2]. Ur denna forskning 
har metoder för kryptografisk säkring av data i molnet föreslagits men praktisk 
implementation saknas ännu[3]. 

Traditionell forensik är vid det här laget ett välbehandlat ämne[19,22] även ett 
flertal arbeten specifikt om virtualiserade maskiner har skrivits[4,36]. National 
Institute of Standards and Technology (NIST) rapport “web service forensics” har 
lagt en grund för hur forensik kommer att bedrivas i molnmiljö [5,7]. 

Vad gäller forensik i molnmiljö har det tills nyligen varit mycket begränsat intresse 
från industrin och forskningssamfundet [5]. Diane Barrett och Gregory Kipper 
beskriver i sin bok “Virtualisation and forensics” processen för utvinning av data 
från virtuella maskiner [4]. Fokuset ligger på hur organisationer med egna 
molnlösningar kan spara ner data från körande instanser. Processen för 
datautvinning skiljer sig stort mellan en organisation som äger sitt eget moln och en 
organisation som hyr molntjänster av en annan organisation. Den organisation som 
hyr en molntjänst har begränsad tillgång till systemet och måste därför arbeta på 
andra sätt för att få ut den data de behöver. 
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4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att för Sony Mobiles räkning skapa en 
incidenthanteringsplan för att hantera säkerhetsincidenter i molnmiljö som 
komplement till deras redan befintliga incidenthanteringsplan samt att undersöka 
möjligheterna för datautvinning i Amazons EC2 miljö. Arbetet utgår från hypotesen: 

“En molnspecifik incidenthanteringsplan krävs för hantering av säkerhetsincidenter i 
molnet då traditionella incidenthanteringsplaner inte behandlar de problem och 
begränsningar som uppstår i en molnmiljö”. 

Genom praktiska experiment och sammanställning av befintlig litteratur formuleras 
en incidenthanteringsplan för säkerhetsincidenter i molnmiljö som kompletterar en 
befintlig incidenthanteringsplan. Utifrån detta material kan en organisation få bättre 
möjligheter att hantera säkerhetsincidenter i sin molnmiljö. 

 

4.1 Problemformulering 

På grund av molnets uppbyggnad med delade resurser och avsaknad av fysisk 
åtkomst kompliceras många delar av incidenthanteringen. För att tydligöra dessa 
komplikationer jämförs en generell incidenthanteringsplan mot en molnspecifik 
incidenthanteringsplan. En av de tydligaste skillnaderna mellan molnmiljö och lokal 
miljö är de faktum att fysisk tillgång till servrarna är obefintlig i molnmiljön vilket 
innebär att andra metoder för datautvinning måste appliceras. Under dessa 
förutsättningar framkommer även problem som att transportera utvunnen data ur 
molnet utan att serverdrift eller dataintregritet påverkas. Då en molnmiljö består 
utav delade resurser är det viktigt att säkerställa att det inte sker någon form av 
dataläckage mellan de olika instanserna. Detta skulle i värsta fall kunna resultera i 
korskontaminering och att konfidentialiteten bland organisationerna som delar 
resurser komprometteras. 
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4.1.1 Sammanställning av frågeställning 

 Vad skiljer en molnspecifik incidenthanteringsplan gentemot en traditionell 
incidenthanteringsplan? 

 Vad är bästa praxis vid en forensisk utvinning i molnmiljö?  
 Hur utförs en utvinning från ett system med delade fysiska resurser på ett 

sådant sätt så att bevisdatans integritet bibehålls? 

 Hur utförs en utvinning från ett system med delade fysiska resurser utan att 
störa driften av systemet? 

 Hur bevaras konfidentialiteten för oberörda organisationer i molnet vid en 
utvinning? 

 

4.2 Avgränsningar  

Arbetet är avgränsat till leveransmodellen “Infrastructure as a Service” (IaaS), mer 
specifikt med fokus på Amazon Web Services EC2. Med det sagt kan delar av detta 
arbete fortfarande vara applicerbara på andra leveransmodeller och 
molnleverantörer. Den juridiska aspekten av forensik i molnmiljö kommer vidröras 
men ligger utanför fokus för detta arbete. 
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5  Metod 

Att snabbt och säkert kunna hantera en incident är av stor vikt för en organisation. 
Driftavbrott kan vara en stor kostnad som skulle kunna begränsas genom att 
organisationen har bra rutiner och en välutvecklad strategi för incidenthantering. 
Genom att vara väl förberedd med rätt verktyg och en utredningsplan kan 
utredningen ske på ett snabbt och effektivt sätt. 

För att undersöka skillnaderna mellan servrar i molnet och fysiska servrar har vi 
valt att göra en översikt av olika metoder för datautvinning på servrar samt 
komplettera dessa med egna experiment. Utifrån denna översikt har vissa problem 
identifierats och undersökts med ytterligare experiment. 

Amazon tillhandahåller genom sin Amazon Web Services (AWS) Management 
Console funktionen att ta ögonblickskopior av sina Elastic Compute Cloud-maskiner 
(EC2), dessa ögonblickskopior är dock inte tillgängliga att tillskansa sig på något 
annat sätt än att starta upp nya maskiner från dem vilket gör att Amazons tjänster 
inte på något sätt avhjälper en eventuell utvinningsprocess. 

 

5.1 Traditionell incidenthantering gentemot incidenthantering i 
molnmiljö 

När det kommer till incidenthantering så finns det många utarbetade 
incidenthanteringsplaner, trots det så är det inga av dessa som behandlar hur en 
incident hanteras i molnmiljö. Det uppstår ett flertal svårigheter med 
incidenthantering i molnmiljö som inte existerar i en traditionell servermiljö, bland 
annat finns inte någon fysisk tillgång till systemet utan allt måste skötas via 
fjärranslutning. Detta kan skapa förvirring hos utredaren då vissa punkter från en 
traditionell incidenthanteringsplan inte längre går att applicera på en incident som 
inträffat i molnmiljö. 

Några av de fundamentala skillnaderna som finns mellan lokal incidenthantering 
och incidenthantering i molnmiljö är problem med hårdvara. Då äganderätten till 
hårdvaran ligger hos molntjänstleverantören har kunden inga som helst möjligheter 
att påverka defekt hårdvara, hårdvaruredundans eller andra hårdvarurelaterade 
problem. Kunden antas lösa detta på egen hand genom att konfigurera sitt system 
på ett sådant sätt att andra serverresurser kan ta över vid ett avbrott. Om samma 
problem skulle uppstå i en fysisk miljö skulle organisationen vara tvungen att 
ersätta de felande komponenterna, detta i sin tur kan vara både kostsamt och 
tidsödande. 
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Då administration av hårdvaran inte hanteras av kunden kan inte incidentplaner 
involverande hårdvara appliceras för system i molnet. Molntjänstleverantören 
kommer i de flesta fall ingå ett avtal med kunden där de garanterar att en viss 
tillgänglighetstid uppfylls. Vad detta avtal skall innehålla bör inkluderas i en 
incidentplan för molnet. Uppfyller inte molntjänstleverantören de krav som en kund 
har för sitt system bör kunden eftersöka en annan leverantör som uppfyller dessa. 

En annan del som skiljer sig mellan de två incidenthanteringsformerna är 
återställningsfasen. Denna kan vara krånglig och tidsödande i en lokal miljö då 
administratören först måste byta ut det infekterade systemet mot en säkerhetskopia 
vars integritet är verifierad. Att skapa en sådan säkerhetskopia kan göras på många 
olika sätt men i regel är det väldigt tidskrävande jämfört med samma procedur i 
molnmiljö. 

I molnmiljö kan en säkerhetskopia skapas genom ett enkelt knapptryck så att en 
ögonblickskopia skapas. I Amazons moln lagras avbilderna i lagringtjänsten Amazon 
S3 och kan sedan exporteras till nya instanser eller användas som 
återställningspunkt för den aktuella instansen. Jämfört med samma arbete på ett 
fysiskt system så är denna metod mindre tidskrävande och mer kostnadseffektiv. 

Nedan beskrivs några vanliga incidenter och hur de hanteras av respektive 
hanteringsmetod: 

 

DDoS 

En DDoS attack kan hanteras olika beroende på om det är en molnmiljö eller en 
traditionell miljö som är målet. 

Traditionell miljö: 

I en vanlig servermiljö begränsas möjligheterna till den hårdvara som finns 
disponibel i organisationens serverhall. När en organisation köper in hårdvara och 
bandbredd köper de oftast inte mer än nödvändigt för att hålla ner utgifterna. Vid en 
DDoS attack är de således begränsade till att implementera mjukvarulösningar och 
möjligen beställa mer bandbredd av sin internetleverantör för att hantera 
anströmningen av anslutningar. 
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Molnmiljö: 

Med flera aktörer på samma hårdvaruresurser kan oanvända resurser allokeras till 
den aktören som är av behov av dem. Hårdvaran i molnet är distribuerad mellan 
kunderna i molnet vilket möjliggör att den som är utsatt för en DDoS attack enkelt 
kan skala upp sitt system genom att köpa mer resurser. Då ingen organisation 
använder 100% av sin möjliga kapacitet kontinuerligt finns det i stort sätt alltid 
resurser att tillgå. 

 

Strömavbrott, naturkatastrofer eller oförmåga hos internetleverantör att leverera 
tjänst. 

En ständig hotbild, om än mindre sannolik, är att man drabbas av till exempel 
strömavbrott eller naturkatastrofer. 

Traditionell miljö: 

Vid större incidenter såsom naturkatastrofer eller omfattande strömavbrott är den 
traditionella serverhallen utlämnad till sina redundanssystem. För ett strömavbrott 
kan en traditionell serverhall ha olika typer av energiredundans som räcker olika 
länge. En mindre batteridriven Uninterrupted Power Supply (UPS) ansluten till en 
maskin kanske håller några minuter, en större batteridriven UPS kanske klarar 
några timmar och med en dieselgenerator kan ett system klara sig i dagar eller 
veckor beroende på tillgången till diesel. 

Ifall incidenten påverkar mer än bara energiförsörjningen, till exempel om 
serverhallen är översvämmad är organsiationen utlämnad till deras 
redundanslösningar utanför företaget, om sådana existerar det vill säga. 

 

Molnmiljö: 

De flesta molntjänstleverantörer har flera fristående serverhallar utspridda över 
världen varifrån deras tjänst distribueras. Amazon har till exempel serverhallar på 
följande platser: 

 USA Östra - Virginia 

 USA Västra - Norra Californien 
 EU - Irland 
 Asien – Singapore 
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Ifall organisationens molnlösning är korrekt konfigurerad kan trafiken omdirigeras 
till en annan serverhall om en serverhall havererar. Utöver spridningen av 
serverhallar så kan en stor molntjänstleverantör satsa mer på redundans än den 
ensamma organisationen då detta är en av leverantörens huvuduppgifter. 

 

Otillåten privilegierad tillgång till system 

Intrång i systemet är något som alla organisationes fasar för. Detta på grund av att 
när ett intrång skett betyder det att systemets integritet komprometterats och det 
går inte längre att lita på det.  

Traditionell miljö: 

Eftersom systemet kan vara påverkat in i dess djupaste kärna även om konton 
raderas kan inte tillit ges till systemet efter intrånget. En forensisk utvinning och 
efterföljande utredning bör utföras för att uppskatta skada och påverkad data. Efter 
detta måste systemet återskapas från backup eller ännu värre, från grunden. Oavsett 
så kommer processen ta en betydande tid. 

 

Molnmiljö: 

Även i molnmiljön måste operativsystemet bytas ut då de kan vara komprometterat. 
Även här är det viktigt att undersöka orsaken till incidenten genom att ta forensiska 
avbilder och analysera dessa. Till skillnad från den traditionella serverhallen kan en 
instans snabbt startas upp från tidigare ögonblicksbilder något som tar några få 
minuter, betydligt snabbare än dess traditionella motsvarighet. 
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6 Experiment 

För att besvara frågeställningarna utfördes tre olika experiment. Två experiment för 
att undersöka skillnader i tillvägagångssättet vid forensiskutvinning. Det tredje 
experimentet gjordes för att undersöka funktionaliteten hos en metod för 
tillhandahållande av programvaror till en molninstans. Experimenten har utförts i 
två olika miljöer beroende på vad som skulle undersökas; lokalmiljö och i Amazon 
Web Services (AWS) Elastic Compute Cloud (EC2). 

6.1 Lokal utvinning gentemot utvinning i molnmiljö 

Syftet med detta experiment är att identifiera skillnader i tillvägagångssätt mellan 
traditionell forensisk utvinning och utvinning i molnmiljö samt hur det påverkar 
tillgängligheten. Två system skall analyseras, båda systemen har en 50MB stor 
partion med testdata som skall utvinnas på ett sätt så integriteten bibehålls. Detta 
avsnitt delas upp i två olika scenarier, det första scenariot innefattar en fysisk server 
där forensikern har tillgång till all hårdvara medan det andra scenariot sker helt 
utan tillgång till hårdvaran. 

6.1.1  Scenario 1 lokalt - Experiment 1: 

I detta scenario utförs en traditionell utvinning av data från en server (här efter 
källdatorn) där vi hade fysisk tillgång till hårdvaran. Inledningsvis skapas test-data 
från en Linux maskins pseudo-random generator “/dev/urandom” som sedan 
laddas in på källdatorn. Källdatorn stängs ner och hårddisken kopplas ur för att 
anslutas till en dator för utvinning och analys. 

 

 
Fig 1. Utvinningsförfarande i lokal miljö. 
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Konstruera testdata 

Först skapades 4st 10MB testfiler genom kommandot “dd if=/dev/urandom 
of=./10MB_fileX bs=1024 count=10000”. Programmet “dd” används för att göra en 
“bit för bit”-kopia av filer och enheter[26]. Vi startade dd med följande argument: 

 “if =/dev/urandom” - “if” för “in file” markerar varifrån data skall inhämtas i 
detta fallet “/dev/urandom” som är en container innehållandes ständigt 
förändrade data. 

 “of=./10MB_fileX” - “of” för “out file” markerar vart data skall sparas X 
markerar filnummer (1-5). 

 “bs=1024” - “bs” för “block size” markerar hur många bytes som skall sparas 
åt gången 

 “count=10240” - begränsar antalet block som totalt skall skrivas till filen 

user@testmaskin:~/testdata$ dd if=/dev/urandom of=./10MB_file1 bs=1024 count=10240 
user@testmaskin:~/testdata$ dd if=/dev/urandom of=./10MB_file2 bs=1024 count=10240 
user@testmaskin:~/testdata$ dd if=/dev/urandom of=./10MB_file3 bs=1024 count=10240 
user@testmaskin:~/testdata$ dd if=/dev/urandom of=./10MB_file4 bs=1024 count=10240 

Efter detta beräknades MD5-summan för varje individuell fil: 

user@testmaskin:~/testdata$ md5sum * 
34cdb78a7b67a41ec95249a4886aff69  10MB_file1 
1901b8a73e4fbc1e01b99d3c20a7d19f  10MB_file2 
c783b2c7559c2002bb94a9a219edcd3a  10MB_file3 
ffb621acf3037ebbeee51fa5ce048f8b  10MB_file4 

Källdatorn 

Dessa fyra filer utgjorde den data som skulle kopieras på ett forensiskt säkert sätt, 
från källdatorn. Källdatorn bestod av följande hårdvara: 

 Operativsystem: Microsoft Windows Server 2008 Datacenter   
 Processor:  Intel Pentium 4 HT 1.8GHz 

 Minne:   2048MB RAM 
 Hårddisk:  250GB 

 200GB systempartion 
 50MB källpartion 

 

För att underlätta utvinningen tidsmässigt och skydda testdata från påverkan av 
operativsystemet partionerades hårddisken till en 50MB stor partion där testdata 
lagrades samt en systempartition som var 200GB stor. Att göra en utvinning på 
systempartitionen kan lätt ge missvisande resultat då operativsystemet 
kontinuerligt utför operationer mot lagringsmediet vilket kan ge ett missvisande 
resultat.  
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Destinationsdatorn 

Utöver källdator användes även en stationär dator för själva analysen, här kallad 
destinationsdatorn. Denna dator bestod av följande hårdvara: 

 Operativsystem: BackTrack 5 R1 

 Processor:  Intel Core 2 Duo E8400 3,0GHz 
 Minne:   8192MB RAM 

Destinationsdatorns uppgift var att utföra själva inhämtningen av data från 
hårddisken. 

 

Utförande 

När testdata laddats in på källdatorns 50MB partition skapades en diskavbild med 
programvaran dd. När avbilden (test.partion.dd) färdigställts beräknades en MD5-
summa för avbilden: 

C:\dd>dd if=\\?\Device\HarddiskVolume2 of=test.partion.dd 

rawwrite dd for windows version 0.3. 

Written by John Newbigin <jn@it.swin.edu.au> 

This program is covered by the GPL.  See copying.txt for details 

112392+0 records in 

112392+0 records out 

 

C:\dd>..\md5sums.exe c:\dd\test.partion.dd 

 

MD5sums 1.2 freeware for Win9x/ME/NT/2000/XP+ 

Copyright (C) 2001-2005 Jem Berkes - http://www.pc-tools.net/ 

Type ..\md5sums.exe -h for help 

 

[Path] / filename      MD5 sum 

------------------------------------------------------------------------------- 

[c:\dd\] 

test.partion.dd     5f2af569a222f686e90a9107341501ec 
 

 

I ett verkligt scenario bör driften av servern flyttas till en alternativ server för att 
upprätthålla tillgängligheten. Eftersom källdatorn måste stängas ner för 
demontering av hårddisken kommer källdatorn inte vara tillgänglig för dess 
användare. Detta kan medföra betydande kostnader för organisationen i form av 
extra uppsättningar hårdvara och administrativa utgifter. 

Då källdatorn inte innehöll databaser och vi ej var intresserade av volatil data kunde 
servern stängas ner genom att strömkabeln kopplades ur [22]. När systemet nu var 
nedstängt kunde hårddisken monteras ur och förflyttas till destinationsdatorn. 
Hårddisken anslöts till destinationsdatorn genom SATA till USB-omvandlare som 
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gör att SATA-hårddiskar kan anslutas som en USB-enhet. På destinationsdatorn 
gjordes en avbild av hårddisken med samma programvara som på källdatorn och en 
MD5-summa beräknades: 

root@bt:~# dd if=/dev/sdb5 of=test.partion2.dd 

112392+0 records in 

112392+0 records out 

57544704 bytes (58 MB) copied, 2.54766 s, 22.6 MB/s 

root@bt:~# md5sum test.partion2.dd  

5f2af569a222f686e90a9107341501ec  test.partion2.dd 

root@bt:~# mkdir testmount 

root@bt:~# mount /dev/sdb5 ./testmount/ 

root@bt:~# md5sum ./testmount/* 

34cdb78a7b67a41ec95249a4886aff69  ./testmount/10MB_file1 

1901b8a73e4fbc1e01b99d3c20a7d19f  ./testmount/10MB_file2 

c783b2c7559c2002bb94a9a219edcd3a  ./testmount/10MB_file3 

ffb621acf3037ebbeee51fa5ce048f8b  ./testmount/10MB_file4 
 

MD5-summorna som beräknades för avbilden på källsidan och testdata-filerna 
jämfördes med de som gjorts på destinationssidan, om summorna överensstämmer 
så kan utredaren utgå ifrån att filerna är identiska. Eftersom MD5-summorna 
överensstämde kan filerna anses vara forensiska kopior, det vill säga identiska 
kopior av filer. 

6.1.2 Scenario 2 Molnbaserat - Experiment 2: 

Detta experiment ämnar att utföra samma uppgift som i scenario 1 med den 
ändringen att källdatorn i detta fallet är en virtuell server i molnet. Uppgiften går ut 
på att utvinna 50MB data från en partition på en dator (källdatorn) och överföra 
denna data till en annan dator (destinationsdatorn).  Hårddisken kan inte 
demonteras och flyttas i detta fallet då ingen fysisk tillgång till maskinen ges. Istället 
måste en så kallad nätverksutvinning utföras direkt från det körande systemet. En 
nätverksutvinning innebär att data utvinns från ett system och sparas ner på ett 
annat via någon form utav nätverkskoppling mellan de två systemen. 

Utöver programvarorna dd och md5sum som användes i föregående experiment 
kommer även programvaran cryptcat användas för att skicka över data från 
källdatorn till destinationsdatorn [24]. Cryptcat är en modifierad version av den 
populära programvaran ”netcat” med skillnaden att trafiken krypteras med twofish 
algoritmen[25]. 
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Fig 2. Utvinningsförfarande i molnmiljö.  

Källsidans hårdvara: 

 Operativsystem: Windows Server 2008 Datacenter 

 Processor:  Intel Xeon CPU E5507 @ 2.27GHz, ~2.4GHz 
 Minne:   614MB RAM 

Destinationsdatorns hårdvara: 

 Operativsystem: Microsoft Windows 7 Professional 
 Processor:  Intel Core 2 Duo E8400 3,0GHz 
 Minne:   8192MB RAM 
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Första steget var att skapa en fjärranslutning till källsystemet för att kunna skicka 
instruktioner som behövde utföras lokalt på källsidan. Denna fjärranslutning bestod 
av en SSH (Secure Shell) session genom vilken vi fick tillgång till en Windows 
kommandoprompt på systemet. När anslutningen var uppkopplad skickades 
kommandot dd.exe --list som ger en lista över möjliga enheter att avbilda. När 
partitionen hade identifierats instruerade vi dd att avbilda enheten och beräkna en 
MD5-summa för avbilden, denna data fick agera original. 

Därefter utfördes samma dd kommando med undantaget att utdatan skickades till 
programmet cryptcat. Cryptcat startades med argumenten “-k” som specificerar ett 
lösenord för vår session, “-l” för “local” som förbereder cryptcat för att ta emot en 
anslutning. På destinationssidan dit filerna skulle kopieras startades parallellt en 
cryptcat session med samma -k argument samt addressen till källdatorn 
specificerad. Utdatan för cryptcat skickades till dd för att data skulle avbildas på 
destinationsdatorn. 

Nedan är inmatade kommandon och dess utdata (MD5-summor i fetmarkerat): 

Källdatorn: 

C:\>c:\dd\dd.exe if=\\?\Device\HarddiskVolume3 of=dd_file.dd 
C:\>md5sum.exe dd_file.dd a0f59f3390f1c68d9976ebc0ddd3f72f *dd_file.dd 
 
C:\>c:\dd\dd.exe --list \\.\Volume{77d3dc21-5bad-11e1-9c07-bedc461d741c}\ 
link to \\?\Device\HarddiskVolume3 
fixed media 
Mounted on \\.\z: 
 
C:\>c:\dd\dd.exe if=\\?\Device\HarddiskVolume3 | cryptcat.exe -k forensik -l 
 

 

Destinationsdatorn: 

C:\>cryptcat.exe -k forensik ec2-176-34-72-104.eu-west-1.compute.amazonaws.com 1337 

| c:\dd\dd.exe of=c:\z_dump.dd 

C:\>md5sum.exe z_dump.dd a0f59f3390f1c68d9976ebc0ddd3f72f  *dd_lab_12.dd 

Då MD5-summorna överensstämde kunde vi utgå ifrån att en forensisk kopia har 
skapats det vill säga en identisk kopia av originalet på källdatorn. 
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6.1.3 Slutsatser utifrån experiment 1 & 2 

Många av de traditionella metoderna för att inhämta data kommer inte fungera i 
molnmiljö. De mest uppenbara skillnaderna är att maskinen inte längre är tillgänglig 
rent fysiskt. Amazon tillhandahåller inget enkelt sätt att ladda ner en kopia av den 
virtuella disken vilket hade underlättat arbetet markant. Då traditionella 
inmatningsmetoder så som tangentbord, mus och skärm inte existerar uppstår rent 
praktiska problem. För att kunna exekvera program på instansen måste en 
fjärrsession upprättas. Detta kan ske via till exempel Remote Desktop Protocol 
(RDP), SSH, Radmin, Virtual Network Connection (VNC) med flera. Detta kan 
potentiellt påverka integriteten av bevismaterialet men är enda möjligheten att 
skicka indata till systemet. 

Andra system på samma fysiska resurs kommer inte att påverkas av den forensiska 
verksamheten då de är alla fristående instanser, på en egen virtuell hårdvara. Den 
virtuella hårdvara får operativsystemet att tro att det körs på egen helt fristående 
hårdvara. 

Utöver en metod för skicka instruktioner till systemet behövs även en metod för att 
få in de program som krävs för avbilda systemet. På ett traditionellt serversystem 
kan programvarorna tillgängliggöras genom att en CD-skiva eller ett USB-minne 
ansluts till datorn[19]. I en molninstans finns inga sådana möjligheter. 

Utan fysisk tillgång kan inte hårddiskar frånkopplas för extern analys, vilket hade 
varit att föredra då det innebär minst påverkan på bevismaterialet. Alternativet till 
en sådan ”offline analys” är en ”live insamling” (eng: live acquisition) som innefattar 
att systemet avbildas inifrån operativsystemet på maskinen som håller 
bevismaterialet[19]. En live insamling är den enda möjligheten för att inhämta 
material från en molninstans utan att kontakta molntjänstleverantören. 

Trots de svårigheter som uppstår vid en utvinning från ett molnsystem skall inte 
fördelarna med ett sådant system frånses. Till skillnad från dess fysiska 
motsvarighet är det mycket enkelt att starta upp nya servrar baserade på 
säkerhetskopior av systemet. Detta möjliggör att en ny instans kan startas upp för 
att ta hand om de uppgifterna som en fallerande instans ansvarade för. Den fallerade 
instansen kan separeras från Internet och andra nätverk med hjälp av 
brandväggsinställningar för att minimera spridning. Innan originalinstansen 
isoleras kan en ny instans baserad på en säkerhetskopia av originalet startas upp 
och alla trafik omdirigeras till den. På så sätt upprätthålls tillgängligheten av 
systemet även under analysen, något som krävt dubbel uppsättning hårdvara på ett 
motsvarande fysiskt system. 
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6.2 Montering av Virtual Incident Response Disk (VIRD) 

En tydlig problematik med forensisk verksamhet är hur verktyg skall anslutas till 
systemet. En möjlig metod för att hantera detta skulle kunna vara att ansluta en 
virtuell hårddisk till en instans, kopiera forensiska programvaror till den virtuella 
hårddisken och slutligen koppla från disken från instansen. Denna disk kan nu 
kopieras till flera olika konton och tillgänglighetszoner. Detta gör att disken kan 
vara tillgänglig för vilken instans som helst inom Amazons moln. I brist på en bra 
term för en forensisk verktygslåda i molnet har vi inspirerats av bland annat Craig 
Wright och andra med termen “Incident Response Disk”. Termen för en 
motsvarande disk i en virtuell miljö blev således ”Virtual Incident Response Disk 
(VIRD)”, löst översatt “Virtuell Incidenthanterings Enhet” på svenska[14]. För att 
undersöka om en VIRD är praktiskt möjlig utförde vi ett experiment i Amazons 
molnmiljö. 

 

6.2.1 Virtual Incident Response Disk på Amazon EC2 - Experiment 3 

Experimentmiljö: 

Amazon Web Services 
EC2 - t1.micro med Windows Server 2008 Datacenter 
Elastic Block Storage 30GiB System disk, 1 GiB Toolbox disk 

Experimenten inleds med att en Amazon Web Services (AWS) EC2 instans baserat 
på t1.micro platformen skapades. Till denna instans skapas automatiskt en 
systemdisk på AWS Elastic Block Storage (EBS) med en storlek på 30GiB. På EBS 
disken installerades (även detta automatiskt) ”Windows Server 2008 Datacenter” 
som operativsystem. Efter att konfigurationen kontrollerats via RDP startades AWS 
Management Console för att skapa ytterligare en EBS volym för våran VIRD.  

Denna volymen kan göras större om den skall användas som lagringsdisk vid 
forensisk utvinning, men för vårt försök räcker det med 1GB för att lagra 
programmen för att utföra själva utvinningen. Disken ansluts till vår Windows 
instans där den monteras och formateras. När formateringen var klar överfördes en 
arsenal av forensiska programvaror listade i appendix C. 

När verktygen hade förts över till disken avmonterades disken i Windows genom att 
den markerades som offline i Windows Diskhanterare. Slutligen demonterades 
disken från instansen genom att i Amazon:s Management Console markera enheten 
och välja “Detach”. Efter ett litet tag försvinner disken från instansens 
operativsystem och den markeras som tillgänglig i Amazon Management Console. 
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Nu startades en ny instans upp och genom undermenyn Elastic Block 
Storage/Volumes, valdes att disken skulle monteras på den nya instansen. När vi 
sedan öppnade den nya instansen via RDP fanns både hårddisken och våra 
programvaror tillgängliga. 

 

6.2.2 Slutsats Experiment 

Genom att ansluta en VIRD kan utredaren försäkra sig om att integriteten hos 
verktygen som används inte är komprometterad, detta kan bekräftas genom att 
kontrollera mot kända checksummor innan disken ansluts till källdatorn. Genom att 
sedan exekvera verktygen från den virtuella disken så behöver ingen ny data 
överföras till den lokala hårddisken. Genom att inte köra verktyg från den virtuella 
disken och istället ladda ner verktygen från internet så skulle det kunna resultera i 
kontaminering av bevisdata genom överskrivning. 

Om istället verktygen skulle vara förinstallerade på systemet så undviker man 
risken för överskrivning av bevisdata men öppnar istället upp för att verktygen 
skulle bli modifierade eller ersatta vid ett eventuellt intrång. Detta kan dock 
undvikas med den virtuella disken då den ansluts först efter att en incident har 
inträffat och på så sätt är den inte tillgänglig inifrån systemet vid ett eventuellt 
intrång.  
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7 Resultat 

Nedan följer de resultat som framkommit med hjälp experimenten och 
sammanställd fakta relevant för arbetets frågeställning. Denna information 
användes sedan för att besvara frågeställningarna på ett så korrekt sätt som möjligt. 

7.1 Resultat Experiment 

I experiment ett och två eftersöktes skillnader i tillvägagångssättet mellan en 
traditionell utvinning och en utvinning från en molninstans. Den direkta skillnaden 
baseras på att ingen fysisk tillgång fins till molninstansen. Detta medför att 
traditionella utvinningskanaler så som USB eller SATA ej existerar, istället måste så 
kallad nätverksutvinning via internet nyttjas. Även inmatningsmetoderna måste 
ändras från fysiska så som tangentbord och mus till fjärrsessioner som SSH eller 
RDP på molninstansen.  

Experiment två undersökte huruvida en Virtual Incident Response Disk(VIRD) är en 
möjlig efterträdare till det traditionella sättet att få in omanipulerade programvaror 
på systemet som skall undersökas. En virtuell disk skapades och kunde på ett enkelt 
sätt monteras och avmonteras på olika instanser i molnet, precis som ett portabelt 
lagringsmedium. Till skillnad från många andra metoder har VIRD fördelen att den 
skalar bra, inga extra förberedelser behöver göras på systemet innan incidenten. 
Efter att experimeten genomförts kan det konstateras att metoden då man ansluter 
en VIRD för att tillhandahålla omanipulerade programvaror till specifika system i ett 
moln fungerar. 

7.2 Dataläckage mellan instanser 

I en molnmiljö körs ofta flera instanser på samma fysiska maskin. Detta medför en 
risk för dataläckage mellan instanserna framförallt vid datautvinningar likt de som 
genomförts i ovanstående experiment. I den data som insamlats under 
experimenten kunde inga rester eller spår av andra instanser återfinnas. Enligt 
Amazon själva använder de sig av ett eget proprietärt diskvirtualiseringslager som 
raderar alla spår av tidigare instanser från RAM-diskarna innan utrymmet görs 
tillgängligt för nästa instans. Detta förhindrar dataläckage mellan instanserna[21].  

 

7.3 Forensiskt tillvägagångssätt 

En sund forensisk metodik kan rädda ovärderliga bevis från en incident i jämförelse 
med en osund som kan överskriva intressant eller värdefull data. Varje forensisk 
utredning är unik, vilket gör detaljrika riktlinjer och råd problematiska, mer 
generella tillvägagångssätt får användas och modifieras för varje fall. 
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Det första en forensiker bör göra innan utvinningen, är att samla in så mycket 
information som möjligt om det system som skall utredas och försöka få en 
övergripande bild av incidenten. Utifrån denna information måste forensikern sedan 
ta ett beslut om incidenten var av så allvarlig grad att en utredning ska påbörjas.  

Om forensikern anser att en utredning bör påbörjas kan det sammanställas en 
planering för utredningsarbetet baserat på den insamlade informationen om 
systemet. När ett eller flera system ringats in som intressanta för utredningen, 
påbörjas datautvinningen. 

Ett vanligt förekommande verktyg för en forensiker är en så kallad forensisk 
verktygslåda (eng: forensic toolkit). En forensisk verktygslåda är en samling 
datorprogram för att samla in olika typer av bevis. Samlingen lagras oftast på ett 
mobilt lagringsmedium som till exempel USB-minne, extern hårddisk eller optiskt 
lagringsmedium som CD/DVD. En fördel med att lagra forensisk programvara på ett 
dynamiskt medium som USB-minne eller extern hårddisk är att de inhämtade 
bevisen kan sparas ner till samma enhet och på så sätt behöver inte en extra enhet 
för lagring av bevisen anslutas vilket skulle kunna påverka bevismaterialet[22]. 

Många olika uppfattningar existerar runt denna verktygslåda för forensisk 
verksamhet. Detta märks inte minst på de många olika termer som titulerar denna 
samling programvaror; “Incident Response Disk”, “Incident Response Toolkit”, 
“Forensic Toolkit”, “Forensic Rescue Disk” med flera. Trots att uppfattningarna om 
dess namn och innehåll skiljer sig stort mellan olika forensiker, så delar de flesta 
uppfattningen att detta är en samling verktyg som varje forensiker bör förbereda 
[19,22]. 

Problemet med att applicera en forensisk verktygslåda på molnbaserade servrar blir 
uppenbart då inga USB-portar eller optiska enheter existerar. Detta gör att den 
traditionella forensiska verktygslådan på ett mobilt lagringsmedium blir obrukbar 
på en virtualiserad server i molnet. Nedan listas några olika möjliga metoder för att 
tillgängliggöra forensiska program för exekvering på instansen: 

 

7.3.1 Förinstallera program lokalt 

En av de absolut enklaste metoderna för att få tillgång till programvaror på en 
instans är att ha dem installerade på instansen från början. Detta innebär ett extra 
steg i installationsprocessen av en instans. Uppdatering av verktygen blir mycket 
svårt rent praktiskt då varje instans måste uppdateras manuellt. Verktygens 
integritet kan även komma att ifrågasättas vid vissa typer av incidenter så som 
dataintrång. 
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Fördelar: 

 Programmen tillgängliga direkt vid incident. 
 Kräver endast rättigheter på instansen. 

 
Nackdelar: 

 Verktygen kan ha manipulerats vid intrång. 
 Skalar inte särskilt väl, programmen måste installeras på varje instans. 

 

7.3.2 Ladda ner och installera program post-incident 

Ett alternativ till att förinstallera program innan incidenten skett kan vara att 
installera programmen efter att incidenten skett. Detta gör att inga extra 
förberedelser behöver utföras vid installation av instansen. Dock påverkar denna 
metod enheten som data skall utvinnas från vilket kan medföra att bevisdata kan gå 
förlorat. 

Fördelar: 

 Skalar bra, behöver endast appliceras på instanser som påverkats. 
 Kräver endast rättigheter på instansen. 

Nackdelar: 

 Påverkar disken som skall avbildas, bevisdata kan gå förlorat. 
 Påverkar volatilt minne/data. 

 

7.3.3 Förmontera nätverksdisk till instansen 

Ett alternativ till att köra programmen från en lokal disk är att köra dem från en så 
kallad nätverksdisk. En nätverksdisk är ett lagringsmedium som ett system kan få 
åtkomst till via ett nätverk. Detta gör att ingen data behöver sparas lokalt på 
instansen utan kan exekveras direkt till minne från nätverket. Genom att montera 
en sådan disk från installation finns tillgång till verktygen direkt när de behövs. 
Detta medför dock ett krav på att alla instanser måste dela ett nätverk vilket 
potentiellt kan vara en säkerhetsrisk. 
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Fördelar: 

 Programmen tillgängliga direkt. 
 Kräver endast rättigheter på instansen. 

Nackdelar: 

 Samtliga instanser får ett gemensamt nätverk. 
 Dålig skalbarhet (varje instans måste förberedas) 
 Resurskrävande, en komplett server med fildelningsstöd måste 

upprätthållas. 

 

7.3.4 Eftermontera nätverksdisk post-incident 

En nätverksdisk kan också eftermonteras efter det att incidenten skett vilket medför 
att inga extra åtgärder behöver utföras vid installation av systemet. Metoden kräver 
att en server med programvarorna upprätthålls vilket kan bli kostsamt i längden. 

Fördelar: 

 Liten påverkan på systemet. 
 Kräver endast rättigheter på instansen. 

Nackdelar: 

 Nätverksdisken måste anslutas till nätverket. 
 Resurskrävande en komplett server med fildelningsstöd måste upprätthållas. 

 

7.3.5 Eftermontera en virtuell hårddisk innehållandes verktygslådan. 

I administrationsgränssnittet  för molninstanserna (ManagementConsole i AWS 
EC2) kan ofta nya virtuella lagringsenheter skapas och anslutas till valfri instans. 
Genom att skapa en sådan virtuell lagringsenhet, installera programvarorna på den 
och sedan koppla ifrån enheten från instansen, skapas en disk som är oåtkomlig för 
alla utom administratören för instanserna. Denna metod medför att forensikern kan 
få tillgång till omanipulerade verktyg på vilken instans som helst som 
organisationen har tillgång till. Denna metod kräver dock tillgång till 
administrationsgränssnittet vilket innebär att utvinningen måste ske från 
organisationens högsta instans. 
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Fördelar: 

 Skalar bra (En virtuell hårddisk kan anslutas till många instanser vid behov) 

 Marginell påverkan på systemet 
 Programmen kan ej påverkas när disken inte används 

Nackdelar: 

 Kräver rättigheter utöver instansen, rättigheter att ansluta virtuella enheter 
till instansen. 

Då denna metod inte undersökts i någon större utsträckning bestämde vi för att 
prova metoden vilket återges i “6.2 Montering av Virtual Incident Response Disk 
(VIRD)”. 
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8 Incidenthantering i molnmiljö 

När en incident har inträffat gäller det att ha en väl förberedd plan för hur 
incidenten skall hanteras, konsekvenserna av att inte ha en sådan plan kan bli 
förödande. CERT.se rekommenderar att en incidenthanteringsplan delas in i fem 
olika steg för att ge en så heltäckande plan som möjligt. 

Förbereda 
Stadiet innan eller mellan incidenter där organisationen förbereder sina system. 

Identifiera 
Samtidigt som en incidenten sker då organisationen försöker identifiera 
säkerhetsincidenten, dess omfattning och vilken påverkan incidenten har på 
organisationen. 

Begränsa 
Begränsa beskriver arbetet efter att incidenten identifierats, arbetet utgår från att 
begränsa och isolera de påverkade systemen för att hindra spridning till andra 
system. 

Återställa 
Efter att incidenten hanterats påbörjas återställningsarbetet för att återställa 
systemets funktionalitet, detta beskrivs i avsnittet Återställa. 

Uppföljning 
Sista steget efter incident beskriver uppföljningsarbetet där erfarenheterna 
sammanställs och en incidentrapport bokför incidenten. 

 

 
Fig 3. Flödesschema för incidenthantering. 
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8.1 Förbereda 

Att förbereda sin organisation för digitala incidenter innan incidenten skett kan 
betyda skillnaden mellan en hanterad incident och en katastrof. I en molnmiljö är 
det ofta extra viktigt att ha goda förberedelser för incidenthantering då fysisk 
tillgång till systemen ofta är omöjlig. De fysiska resurserna (datorer, nätverk och 
internetanslutning) ägs och förvaltas av molntjänstleverantören. För att kunna 
förbereda en organisation att hantera en incident bättre måste organisationen först 
dokumentera och bokföra vilka tillgångar de har och hur känsliga de är. Svenska IT-
säkerhetshandboken definierar en tillgång som: 

“En tillgång är något som en person eller företag äger som har ett värde för ägaren.” 

I en mer och mer immateriell värld flyttas tillgångar från fysiska ting till 
immateriella tillgångar, tillsynes mer skyddade i en låst serverhall på källarplan 
under företagsbyggnaden. För att underlätta förberedelsearbete bör 
organisationens information klassas så att korrekt säkerhetslösning kan appliceras. 

 

8.1.1 Informationsklassning 

För att skapa en bild av hur kraftigt skyddet kring informationen behöver vara så 
bör en risk- och sårbarhetsanalys genomföras. Denna används sedan som referens 
för utvecklingen av säkerheten kring organisationens informationstillgångar. 
Grundstenen i riskanalysarbetet är informationsklassning, detta innebär att 
organisationen delar upp information i olika klasser beroende på konfidentialiteten 
i informationen. Klassificeringen delar in informationen i olika informationsklasser 
som beskriver hur informationen får hanteras, lagras, distribueras och avvecklas. I 
en lägre klass kan informationen vara publik medans i de högre klasserna är 
informationen konfidentiell och skulle kunna innebära en stor risk för 
organisationen om informationen skulle läcka ut [12]. 

 

Klass 1, Publik/Ickekonfidentiell information: 

Information i klass 1 kan göras publik utan att det innebär någon risk eller förlust 
för en organisation. Dataintegriteten är inte av större vikt och förlust av 
tjänstetillgänglighet på grund av attacker är en accepterad risk. 
Exempel: Publika informationstjänster, produktbroschyrer och data som redan är 
tillgänglig för allmänheten [13]. 



 

30 

 

Klass 2, Intern information: 

Information i klass 2 bör skyddas från extern åtkomst men om denna data skulle 
läcka ut till allmänheten så skulle det inte få några kritiska konsekvenser. Intern 
tillgänglighet kan begränsas. Dataintegriteten är viktig men inte vital. 
Exempel: Viss kunddata, kontaktlistor, vissa projekt eller mötesprotokoll [13]. 

Klass 3, Konfidentiell information: 

Information i klass 3 är konfidentiell inom organisationen och ska skyddas från 
extern åtkomst. Om någon otillåten användare skulle få tag i denna information så 
kan det påverka organisationens funktionalitet, orsaka avsevärd finansiell förlust, 
markant gagna en konkurrerande organisation eller förorsaka en kraftig förlust av 
kundförtroende. Dataintegriteten är vital. 
Exempel: Denna säkerhetsnivå är vanlig i datacenter, personaldata, lösenord, 
information om svagheter inom säkerheten i organisationen, konfidentiella kontrakt 
och konfidentiell kunddata [13]. 

Klass 4, Hemlig information: 

Otillåten extern eller intern åtkomst till denna data skulle kunna ha förödande 
konsekvenser för organisationen. Dataintegriteten är vital. Antalet personer som 
har tillgång till denna data bör vara väldigt begränsad. Väldigt strikta regler om hur 
informationen ska hanteras vilka måste följas. 
Exempel: Millitär data och hemliga kontrakt [13]. 

 

När en organisation ska besluta vilken information de ska lagra i molnet så är det 
viktigt att kontrollera policydokumenten hos organisationen som tillhandahåller 
molntjänsten då det inte är säkert att de tar något ansvar för den information som 
lagras på deras servrar. 

Detta betyder att all data som lagras i molntjänsten kan försvinna utan förvarning 
och utan att organisationen som tillhandahåller molntjänsten tar något ansvar för 
den försvunna datan. Detta kan få stora konsekvenser för den organisation som 
väljer att lagra vital data i molnet och något som organisationen måste ta i 
beaktande innan ett beslut tas om vad som ska lagras i molnet.  
När ett beslut ska tas om vilken information som ska lagras i molnmiljön kan 
organisationen likna det vid en egen server som skulle vara ansluten mot internet 
samtidigt som det tas i beaktande att informationen kan försvinna utan förvarning 
[appendix A]. 
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National Institute of Standards and Technology (NIST) beskriver de grundläggande 
stegen för att säkra upp en server i sitt dokument ”800-123 Guide to General Server 
Security ”. Där listas ett antal överväganden som en organisation bör ta innan en 
server kopplas upp mot internet. Dessa överväganden är även applicerbara för 
virtuella servrar i molnet [28], nedan listas några av dem: 

 Vilka informationsklasser kommer lagras på servern? 

 Vilka informationsklasser kommer processas eller bli vidarebefordrade av 
servern? 

 Identifiera vilka nätverkstjänster som kommer tillgängliggöras mot internet, 
som t.ex. HTTP, FTP, SMTP. Även deras nätverksprotokoll bör identifieras e.g. 
(IPv4, IPv6)? 

 Identifiera de olika användarna/användarkategorierna som kommer 
använda systemet. 

 Bestäm hur servern skall administreras (SSH, RDP, VNC dyl.) 

 

Genom att bestämma ovanstående kan potentiella säkerhetshål identifieras innan 
servern kopplas upp mot internet. 

För att skydda systemdriften kan kontinuerliga ögonblickskopior (eng: snapshots) 
tas av systemet. Detta är en av de stora fördelarna med virtualisering, 
ögonblickskopior kan enkelt skapas från körande instanser. Dessa ögonblickskopior 
kan sedan användas för att återställa systemet till ett tidigare stadie[23]. 

Genom att förbereda systemen för forensisk utvinning innan en incident har skett 
kan organisationen minimera kontaminering och driftavbrottstid. Som grundprincip 
skall så lite data som möjligt läggas in på hårddisken som skall undersökas[4]. Detta 
då data som sparas på ett media kan ersätta bevisdata i form av borttagna filer. På 
grund av detta är det därför att föredra att ha sin verktygslåda på ett externt 
medium. 

Som vi visat i experiment 2 så kan en virtuell disk innehållandes forensiska verktyg 
anslutas till systemet. Att förbereda en sådan VIRD (Virtual Incident Response Disk) 
bör utföras av varje organisation med planer på att migrera delar av verksamheten 
till molnet. På disken lagras verktyg vars integritet är bekräftad, verktyg som ej har 
manipulerats. På detta sätt kan forensikern vara säker på att ingen har modifierat 
verktygen som används, något som inte kan garanteras om verktygen ligger lagrade 
lokalt på instansen. 

En annan förberedelse som kan utföras är att implementera så kallade 
honungsburkar (eng: honeypots) i sitt nätverk. Honeypots är isolerade offersystem 
som noga bevakas, dessa lockar till sig inkräktare (på ett eller annat sätt) att utföra 
otillåtna operationer mot dem [12].  
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Då en Honeypot inte har något produktionsvärde riskeras inga verkliga tillgångar 
och alla anslutningar till systemet blir i sig suspekta handlingar. Genom att 
analysera trafiken från och till honeypot-systemet och operationer på systemet kan 
angriparens nätverksbeteenden kartläggas och möjligen stoppas. Denna 
information kan sedan användas för att skydda de riktiga systemen mot liknande 
attacker [16]. 

 

8.2 Identifiera 

Att identifiera en incident är en essentiell del av incidenthanteringen. Identifiering 
av incidenten är en av de viktigaste och svåraste momenten i incidenthantering. 
Detta företrädesvis för att potenta verktyg såsom detekteringsverktyg, loggning och 
en genomgående säkerhetsmedvetenhet inte alltid tillämpas. För att kunna utröna 
om en incident verkligen inträffat är det viktigt att kunna fastställa att det existerar 
ett problem med systemet eller systemen. För att kunna identifiera huruvida ett 
problem verkligen är en säkerhetsincident är det fördelaktigt att använda sig av 
verktyg för intrångsdetektering, virusskanning, revisionsloggar med mera. 
Typexempel på problem eller indicier som i förlängningen kan visa sig vara en 
incident kan vara: 

 Systemkrascher 

 Nya användarkonton eller hög aktivitet på konton som normalt har låg 
aktivitet 

 Nya filer med suspekta namn eller filändelser 

 Konto diskrepans (förminskad /usr/admin/lastlog i UNIX t.ex.) 
 Ändringar i filstorlek eller datum 
 Oförklarliga ändringar på webbsidor 
 Försök att skriva data till systemet 
 Modifiering eller radering av filer 

 Otillgängliga tjänster 
 Oförklarlig dålig systemprestanda 
 Avvikelse (konstiga eller oförklarliga händelser) 
 Suspekta utforskningar (felaktiga loginförsök) 

 Suspekt surfande 
 Svårigheter för användare att logga in på grund av kontomodifikationer 

[15] 
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Nästa steg i incidentidentifiering är att bilda sig en uppfattning om hur omfattande 
incidenten är. Omfattar incidenten ett system eller flera? Ett visst operativsystem? 
En genomgående utredning i hur omfattande incidenten är kan vara mycket viktig i 
senare moment så som begränsning och återställning. Vidare är klassificering av 
incidenten ett kritiskt steg i incidentidentifiering. Följande är en lista över möjliga 
klassificeringar av incidenter dock är listan ej komplett utan mer ett 
typexempel[15]. 

1. Otillåten privilegierad tillgång till system (t.ex. “root access”) -- otillåten 
tillgång till system och otillåtet användande av administratörsrättigheter. 

2. Otillåten tillgång till system med användarrättigheter. 
3. Misslyckade åtkomstförsök -- upprepade försök att tillskansa sig tillgång som 

administratör eller användare till ett system. 
4. Otillåten rekognisering -- försök att tillskansa sig information om system 

eller användare genom att skanna ett system eller bereda sig åtkomst till 
portar genom sårbarheter i operativsystem. 

5. Dålig säkerhetspraxis -- svaga lösenord, privilegierade inloggningar. 
6. Denial of Service (DOS) -- attacker som förhindrar eller försämrar 

tillgängligheten av en tjänst.  
7. Skadlig kod -- självreplikerande skadlig kod, exempelvis trojansk häst, 

internetmask eller virus. 
8. Fallerande hårdvara eller mjukvara. 
9. Felande infrastruktur -- strömavbrott, naturkatastrofer eller oförmåga hos 

internetleverantör att leverera tjänst. 

Andra klassificeringar kan även tillämpas beroende på organisationens behov och 
praxis: 

 Otillåtet brukande av tjänster och och system -- dataspel, fildelning, använda 
organisationens medel för privat bruk. 

 Espionage -- stöld eller manipulation av konfidentiell information, e-post 
övervakning och datorstöld. 

Tillsammans med omfattnings klassificeringar behöver organisationen inneha 
klassificering för hur allvarlig incidenten är, detta för att kunna uppskatta potentiell 
påverkan på organisationen[15]. 

1. Nivå 1: Allvarlig incident, långtgående effekter på organisation och system. 
2. Nivå 2: Anfall på icke systemkritiska enheter, indikation på en överhängande 

attack. 
3. Nivå 3: Indikation på en framtida attack; upptäckt av rekogniseringsattack. 
4. Nivå 4: Ogrundade rykten om en incident. 

[15] 
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8.3 Begränsa 

När det skett en incident gäller det att stoppa vidare spridning och missbruk samt 
att begränsa den skada som inträffat. Detta bör ske på ett strukturerat och 
rutinmässigt sätt för att öka effektiviteten. 

Bland de första åtgärder som bör tas när en organisation upptäcker att ett system 
blivit komprometterat är att användare byter lösenord på det drabbade systemet. 
Om en användare har samma lösenord till flera system måste detta rapporteras så 
dessa system kan kontrolleras ifall att de blivit infekterade [12]. 

När en incident upptäcks i en molnmljö så måste den infekterade instansen genast 
isoleras för att förhindra eventuell spridning till andra instanser. Genom att isolera 
instansen så kan forensikern bibehålla det insamlade bevismaterialets integritet. 
Här kan det uppstå problem då en molnmiljö kan bestå av ett flertal organisationer 
som delar resurser och data inte alltid är lagrat på ett och samma ställe. För att 
kunna bevara integriteten så måste bevismaterialets placering i molnet vara känt 
och skyddat mot modifieringar samt kontamination. Om instansen blivit 
kontaminerad finns det risk för att allt insamlat bevismaterial blir obrukbart [11]. 

Det finns ett antal motangrepp när systemet attackeras. Detta är väldigt känsligt då 
illasinnad programvara kan innehålla fällor som utlöses när systemet stängs av eller 
programvaran tas bort. Dessa fällor kan i vissa fall radera eller kryptera data på 
hårddisken eller på annat sätt förstöra systemet, men med hjälp av 
ögonblickskopior kan organisationen alltid gå tillbaka till tidpunkten innan fällan 
utlöstes för analys [18]. 

Genom att göra en ögonblickskopia av det infekterade systemet så kan 
organisationen överföra den till en annan instans för utvinning och en tidigare 
ögonblickskopia som organisationen vet är riktig kan startas upp för att begränsa 
driftavbrottet. Tack vare denna ögonblickskopia kan organisationen hela tiden gå 
tillbaka till den infekterade instansen för att göra undersökningar och tester, dock 
så lagras inte RAM-minne när en ögonblickskopia skapas. Genom att spara den 
infekterade instansen på en isolerad plats där den inte kan infektera andra instanser 
kan organisationen köra det infekterade systemet och kontrollera vilka tjänster som 
påverkats samt vilka andra modifieringar som skett. 
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8.4 Återställa 

Återställning går ut på att säkerställa att systemet fungerar som det gjorde innan 
incidenten inträffade. Vilket betyder att användare med legitima rättigheter kan 
nyttja systemet och att de tjänster systemet tillhandahåller fungerar som de ska.  
Första steget i återställning är att inhämta information från incidenten för att kunna 
säkerställa vilka åtgärder som är vidtagna eller ej. I detta skedet är det 
rekommenderat att begrunda vilka lärdomar organisationen kan dra för att 
förhindra att incidenten sker igen samt begrunda vilket typ av incident som 
inträffade då detta kan påverka vilken metod för återställningen som utförs.  

Att organisationen har en rutin för installation av system och en instans som 
kontrollerar att dessa rutiner efterföljs är av ytterst vikt. Att klassificera systemen 
inom organisationen är även ett bra sätt att få en överblick över vilka som behöver 
ha tillgång till olika system efter återställningen. Även en ordentlig dokumentation 
över installationen är att föredra, vilka tjänster systemet kör, vilka användare som 
har tillgång till systemet et cetera. 

När det gäller metod för återställning står valet mellan en ominstallation av 
systemet eller borttagning av infekterade filer. Risken kan finnas att systemet 
drabbats av ett så kallat “kernel level rootkit” som kan dölja sin existens och 
potentiell extern kommunikation. På grund av detta är det onödigt att chansa genom 
att endast försöka rensa systemet från infekterade filer. 

I fallet med mer komplexa system uppbyggda med hjälp av kluster innehållandes 
lastbalanserare, webbservrar, applikationsservrar, databasservrar med mera kan 
det vara mer eller mindre praktiskt omöjligt att utföra en hel ominstallation av hela 
miljön. Därav är det allt som oftast fördelaktigt att försöka återställa från 
säkerhetskopior, speciellt i en molnmiljö. Med Amazons EC2-tjänst kan en 
organisation tämligen enkelt starta upp en ny instans med en tidigare 
säkerhetskopia som grund och därmed förbigå ominstallationsproblematiken helt. 
Utmaningen blir således att hitta en säkerhetskopia som predecerar incidenten och 
är på så sätt fri från skadlig programvara. 

Efter en utförd återställning är det viktigt att säkerställa att en liknande incident 
inte sker igen. Detta kan organisationen göra genom att utföra förebyggande 
åtgärder till exempel installera lämpliga uppdateringar, antivirus-program och 
Intrusion Detection System[35]. 
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8.5 Uppföljning 

Det sista steget i incidenthanteringsprocessen är att sammanfatta de lärdomar och 
erfarenheter utredaren fått ut från incidenten samt att skriva en incidentrapport. 
Detta kan ske genom att samla in synpunkter från andra som varit delaktiga vid 
incidenthanteringen som sammanställs vid ett uppföljningsmöte där 
incidentrapporten diskuteras. En rapport ska skrivas efter varje hanterad 
säkerhetsincident. Omfattningen av denna rapport beror på omfattningen och 
konsekvenserna av incidenten [18]. 

Den slutrapport som skrivs kan vara allt från 1-2 sidor för en mindre allvarlig 
incident medan en allvarligare incident kräver mer. Nedan följer ett antal punkter 
som bör vara med i en slutrapport: 

 Sammanfattning 
 Drabbad organisation/avdelning/enhet 
 Kontaktperson 
 När, hur och av vem upptäcktes incidenten 
 När inträffade incidenten (Tidpunkt, datum, tidszon) 
 Utredningshistorik 

o Driftstop 
o Driftstart 

 Typ av incident 
 Omfattning och konsekvenser 

 Åtgärder 
o Incidenthantering 

 Utförda åtgärder 
 Ej utförda åtgärder 

o Kortsiktiga säkerhetshöjande åtgärder 

o Långsiktiga säkerhetshöjande åtgärder 
 Erfarenheter och noterningar 

o Utredningssvårigheter 
o Roller och ansvar 

o Säkring av spår 
o Obekräftade uppgifter 
o Eventuell polisanmälan 

 Incidentkostnader 

o Nedlagd arbetstid 
o Direkta kostnader 
o Indirekta kostnader 

 Rekommendationer 

[12,18] 
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Efter att slutrapporten är färdigskriven är det upp till ledningen att kontrollera de 
rekommendationer som anges i slutrapporten och besluta om och i så fall vilka 
åtgärder som tas. Detta kommer i sin tur att ligga till grund för förberedelser så att 
liknande incidenter inte sker i framtiden. 
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9 Diskussion 

Ett paradigmskifte inom serverdrift är annalkande då ekonomiska och praktiska 
faktorer kommer få organisationer att flytta mer och mer av sin verksamhet till 
molnet. Med detta kommer även ett paradigmskifte för incidenthantering och 
forensisk verksamhet framtvingas. Traditionella metoder som hårddisk extraktion, 
forensiska verktygslådor med mera kommer vara tvungna att adaptera till de nya 
förutsättningar som ges med den nya tekniken. Förändring är sällan endast negativ, 
med migreringen till molnet kommer även nya möjligheter som kan förenkla det 
forensiska arbetet. 

Detta arbete har utgått från hypotesen att en molnspecifik incidenthanteringsplan 
krävs för hantering av säkerhetsincidenter i molnet då traditionella 
incidenthanteringsplaner inte behandlar de problem och begränsningar som 
uppstår i en molnmiljö”. Målet var att testa denna hypotes genom att besvara fem 
frågeställningar som belyser hypotesen. Frågeställningarna har fokuserats på olika 
aspekter av incidenthantering som kan problematiseras vid byte till molnmiljö. 

Om en organisation väljer att placera hela eller delar av sin verksamhet i molnmiljö 
anser vi utifrån våra experiment att en traditionell incidenthanteringsplan inte är 
fullgod. För att få ett robustare skydd mot incidenter i molnmiljö och en bättre 
möjlighet till verksamhetskontinuerlighet efter en incident. Därför bör 
organisationen sammanställa en incidenthanteringsplan som inkluderar specifika 
riktlinjer för incidenter i molnmiljö. 

Ett smidigare tillvägagångssätt vid en utvinning i molnmiljö vore om 
molntjänstleverantören tillhandahöll systemavbilder i kompatibla format som 
organisationen enkelt kan exportera till en miljö för analysering. Då detta inte är 
tillgängligt anser författarna att metoden då en VIRD (Virtual Incident Response 
Disk) monteras är bästa sättet för att genomföra en utvinning. 

 

9.1 Diskussion kring frågeställningar 

I arbetets inledning ställdes fem frågeställningar vilka arbetet ämnade att besvara, 
varje fråga syftade till att belysa arbetets hypotes. Frågeställningen är även 
framarbetad i syfte att belysa och besvara relevanta frågor och problem i samband 
med incidenthantering i molnmiljö. Frågeställningarna är som följer: 

 Vad skiljer en molnspecifik incidenthanteringsplan gentemot en traditionell 
incidenthanteringsplan? 

 Vad är bästa praxis vid en forensisk utvinning i molnmiljö?  
 Hur utförs en utvinning från ett system med delade fysiska resurser på ett 

sådant sätt så att bevisdatans integritet bibehålls? 
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 Hur utförs en utvinning från ett system med delade fysiska resurser utan att 
störa driften av systemet? 

 Hur bevaras konfidentialiteten för oberörda organisationer i molnet vid en 
utvinning? 

 
Vi har valt att avgränsa frågeställningen till Amazon EC2:s plattform. Nedan följer 
resultat samt en diskussion relevant för varje enskild fråga. 
 

9.2 Vad skiljer en molnspecifik incidenthanteringsplan gentemot en 
traditionell incidenthanteringsplan? 

9.2.1 Resultat 

I Traditionell incidenthantering gentemot incidenthantering i molnmiljö (avsnitt 5.1), 
visas skillnader mellan incidenthantering av tre olika typer av incidenter i två olika 
miljöer, molnmiljö och traditionell servermiljö. Hanteringsmetoden för incidenterna 
skiljer sig stort mellan dessa två miljöer, dessa skillnader baseras till stor del på det 
faktum att hårdvaran är helt utom räckhåll för organisationen. En molnspecifik 
incidenthanteringsplan beskriver tillvägagångssätt för hantering av incidenter i 
molnmiljö, något som en traditionell incidenthanteringsplan ej hanterar. 

9.2.2 Diskussion 

När det kommer till incidenthanteringsplaner för molntjänster och skillnader 
gentemot traditionella incidenthanteringsplaner kan vi konstatera att en traditionell 
incidenthanteringsplan inte täcker vissa vitala aspekter som måste behandlas i en 
incidenthanteringsplan för molnmiljön. På samma sätt som 
incidenthanteringsplaner skiljer sig mellan specifika system, till exempel 
kärnkraftverk och arkitektbyrå, skiljer sig incidenthanteringsplaner mellan 
molnsystem och fysiska servrar. 

En incidenthanteringsplan för molnet måste därmed beakta de fundamentala 
skillnader mellan dessa system och skapas utifrån rådande omständigheter och 
förutsättningar. Därmed måste en incidenthanteringsplan för molnet vara 
specificerad för hur systemet är uppbyggt och dess begränsningar då detta skiljer 
sig rent fundamentalt från traditionella system. 
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9.3 Vad är bästa praxis vid en forensisk utvinning i molnmiljö? 

9.3.1 Resultat 

I Forensiskt tillvägagångssätt (avsnitt 7.3) beskrivs olika förslag på hur en forensisk 
utvinning kan utföras. Väldigt många olika tillvägagångssätt existerar, vilken som 
passar en specifik organisation måste beslutas utifrån den specifika organisationens 
möjligheter och system. 

9.3.2 Diskussion 

Med uppkomsten av en ny miljö måste det forensiska förfarandet förändras. Antalet 
bästa praxis är förmodligen lika många som antalet forensiker, alla med sina egna 
svagheter och styrkor. Genom att samla inspiration från många av dessa ges en bild 
av hur forensisk verksamhet skall bedrivas. Problemet är att förutsättningarna 
ständigt förändras, de metoder som varit optimala för gårdagens utvinningar kan 
idag vara förlegade. 

Att hitta en metod för forensisk utvinning specifikt anpassad för sin organisation är 
ganska osannolikt, istället bör en organisation göra en översikt av sin verksamhet. 
Översikten kan sedan användas till att sammanställa en egen forensisk 
handlingsplan skräddarsydd för de möjligheter och begränsningar som just deras 
system innehar. 

Varje utvinning är unik, varje organisation lika så. För att få ett bra tillvägagångssätt 
vid forensisk utvinning behöver organisationen anpassa sina 
incidenthanteringsplaner efter deras förutsättningar. Molntjänsteleverantörernas 
hade kunnat underlätta arbetet för forensiker genom att erbjuda mer stöd vid 
utvinning, förslagsvis genom tillhandahållande av diskavbilder på ett smidigt sätt. 
Vilket hade underlättat arbetet för forensikern avsevärt. 

 

9.4 Hur utförs en utvinning från ett system med delade fysiska 
resurser på ett sådant sätt så att bevisdatans integritet 
bibehålls? 

9.4.1 Resultat 

För att skydda mot korskontaminering från andra instanser nyttjar Amazon ett 
proprietärt diskvirtualiseringslager som förhindrar att det finns någon restdata kvar 
när en ny instans skapas på platsen där en tidigare instans varit placerad (avsnitt 
7.2 Dataläckage mellan instanser). Utöver risken för kontaminering från andra 
instanser finns en risk att data påverkas under transport från instansen, i Lokal 
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utvinning gentemot utvinning i molnmiljö (avsnitt 6.1) påvisas att säker 
dataöverföring kan utföras och denna kan kontrolleras med hjälp av MD5-summor. 

9.4.2 Diskussion 

Eftersom en utvinning av data i en molnmiljö måste utföras via fjärranslutning då 
man inte har någon fysisk tillgång till hårdvaran är det viktig att försäkra sig om att 
bevismaterialets integritet och konfidentialitet inte äventyras när det överförs 
mellan molnet och analyssystemet. Bevismaterialet kan komprometteras avsiktligen 
som oavsiktligen när det traverserar internet på väg till sin slutdestination, 
konfidentialitetsaspekten är än viktigare om systemet som utvinns lagrar känslig 
data eller information. Genom att generera checksummor för bevisdata både före 
och efter denna data skickades över internet kunde vi konkludera i experiment 2 
(6.1.2 Scenario 2 Molnbaserat) att bevisintegriteten bibehölls efter att det färdats 
över internet. När utvunnen data traverserar internet finns det risk för att den 
avlyssnas av tredjepart och på så sätt kan känslig information hamna i fel händer. 
För att avhjälpa denna potentiella säkerhetsbrist nyttjar vi en fjärranslutning som 
möjliggör att trafiken mellan molntjänst och lokalt system krypteras och på så sätt 
bibehålles bevisdatans konfidentialitet. 

Med en god metodik där data kontrolleras med hjälp av checksummor på både 
avsändarsidan och mottagarsidan kan transportintegriteten garanteras. Dock vad 
gäller kontaminering från andra instanser har organsiationen liten möjlighet att 
påverka då konfigureringen av molnmiljön utförs av molntjänsteleverantören. 

 

 

9.5 Hur utförs en utvinning från ett system med delade fysiska 
resurser utan att störa driften av systemet? 

9.5.1 Resultat 

Molnet har fördelen att var distribuerat över flera olika hårdvaruresurser vilket 
underlättar isolering av en instans. En organisation kan återskapa en instans från en 
ögonblicksavbild som skapats innan incidenten och sedan omdirigera trafiken till 
den nya instansen. På så sätt bibehålls driften av det egna systemet under 
utvinningen. I Lokal utvinning gentemot utvinning i molnmiljö (avsnitt 6.1) samt 
Begränsa (avsnitt 8.3) beskriver hur denna procedur kan utföras. 

9.5.2 Diskussion 

Utöver diskvirtualiseringslagret avskärmar programvaran Xen de olika instanserna 
från varandra genom att allokera resurser till varje enskild instans. Ingen av 
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instanserna har direktkontakt med det fysiska minnet utan får pseudo-minne 
tilldelat av programvaran. Pseudo-minnet hanteras av Xen och förhindrar 
korsskrivning och korsläsning [33]. Detta gör att de olika instanserna inte kan 
påverka varandra, vilket innebär att den påverkan en utvinning har på systemet 
påverkar endast instansen som utvinningen utförs på. För att bibehålla full kapacitet 
vid en utvinning kan även nya instanser startas upp för att täcka upp för 
resursbortfallet. 

Med instansisolering kan en organisation isolera en instans för analys, en ny instans 
kan startas upp från en opåverkad ögonbliksavbild som övertar all trafik. På detta 
sätt kan driften upprätthållas samtidigt som utvinningen pågår. 

 

9.6 Hur bevaras konfidentialiteten för oberörda organisationer i 
molnet vid en utvinning? 

9.6.1 Resultat 

I experimentet Lokal utvinning gentemot utvinning i molnmiljö (avsnitt 6.1) togs 
avbilder av systemdisken, ingen av dessa avbilder uppvisade spår av andra 
instanser. Detta tyder på att instaser som residerat på samma hårdvara inte behöver 
oroa sig för att deras data skall följa med när systemet avbildas. 

 

9.6.2 Diskussion 

Genom att använda sig av ett proprietärt diskvirtualiseringslager kan Amazon 
förvissa sig om att ingen information lagras kvar på oanvända instanser. När en 
instans inte längre används så rensas utrymmet på RAM-disken som instansen 
residerar på och när platsen sedan görs tillgänglig för en ny instans så finns det inte 
längre något spår av tidigare lagrad data. Detta medför att en organisation kan vara 
säker på att utvunnen data från ett system i molnet tillhör organisationen och inte 
är från någon annan instans lokaliserad på samma resurs. 

Med hjälp av Amazons diskvirtualiseringslager och Xens avskärmning av instanser 
kan en organisation försäkra sig om att det inte finns någon restdata kvar från andra 
instanser som tidigare legat placerade på det utrymme som nu nyttjas av 
organisationen. Detta medför att en närliggande organisation inte ska beröras vid en 
utvinning. 
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10 Sammanfattning 

Allteftersom utvecklingen går framåt måste metodiken för incidenthantering 
förändras och adapteras efter nya förutsättningar. Denna process har pågått sedan 
datorernas begynnelse, från den första “buggen” som kortslöt relä #70 i Mark II 
Aikens relä-kalkylator till dagens incidenter i molnet [32]. Hur organisationer 
hanterar dessa incidenter har fått en växande betydelse under de senaste åren då 
kravet på tillgänglighet kontinuerligt ökar. 

När en incident har skett är det viktigt att säkra bevis från incidenten, först och 
främst för analys så att liknande incidenter kan avvärjas i framtiden. Utöver detta 
kan möjligen ansvarsfrågan besvaras utifrån bevismaterialet om organisationen 
eftersöker detta. För att säkra bevis från incidenten är det relevant att göra en 
forensisk avbild av det påverkade systemet. Då det inte finns någon fysisk tillgång 
kan inte traditionella metoder användas utan en ny metodik måste utarbetas för att 
hantera förutsättningarna som medföljer molnmiljön. En så kallad “live analys” är en 
metod som med framgång kan användas i molnmiljö för utvinning av data. Metoden 
utgår från kravet att systemet ej kan stängas av och därför måste data samlas in 
samtidigt som systemet körs[19]. 

Ögonblickskopior ger nya möjligheter att kunna återskapa system från tidigare 
stadier, vilket kan ge en bättre bild av systemet över tiden. Traditionellt sett så var 
det endast möjligt att analysera system i det stadiet det var när det avbildades. Nu 
kan systemet enkelt återskapas till ett tidigare stadie med hjälp av ögonblickskopior 
tagna på daglig basis. Utifrån dessa kan sedan en tydlig tidslinje skapas och 
förändringar som orsakat incidenten härledas. Amazon har dock valt att begränsa 
tillgången till de ögonblickskopior som skapas av systemen i deras moln. Tillgången 
inom molnet sker utan problem men att exportera en ögonblickskopia ut ur 
molnmiljön är betydligt svårare. 

Då hårdvara ägs och driftas utav molntjänstleverantören så behöver inte eventuella 
hårdvaruproblem ingå i själva incidenthanteringsplanen. Vid ett eventuellt avbrott 
hos molntjänstleverantören så bör det finnas alternativa servrar lokaliserade i en 
annan del av molnet som kan överta trafikhanteringen. Om det istället varit en 
fysisk server som drabbats av hårdvaruproblem måste den felande hårdvaran bytas 
ut. Detta kan vara både kostsamt och tidsödande och om inte en redundans-server 
finns tillgänglig kan det också betyda att företaget drabbas av ett längre driftavbrott. 

En traditionell incidenthanteringsplan har kompabilitetsproblem med en ny miljö så 
som molnmiljön. Detta eftersom traditionella incidenthanteringsplaner är skrivna 
utifrån de begränsningar och förutsättningar som traditionella system innehar. En 
detaljrik incidenthanteringsplan måste alltid utgå från organisationens system och 
förutsättningar, detta medför att förekomsten av molnmiljö kräver en molnspecifik 
incidenthanteringsplan. 
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11 Framtida arbeten 

Under arbetets gång har frågor för vidare forskning uppstått vilka varit utanför 
detta arbetes omfattning. Dessa frågor skulle kunna ligga till grund för framtida 
arbeten. 

 Vad finns det för skillnader mellan molntjänstleverantör i syfte till disk- och 
minneshantering? 

 Vilka juridiska problem kan en organisation ställas inför vid utvinning från 
molnet? 

 Hur kan organisationer upprätthålla konfidentialitet mot 
molntjänsteleverantören? 
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Appendix A 

Utdrag ur Amazon Web Services Service Level Agreement (SLA)[17]. 

“We and our affiliates or licensors will not be liable to you for any direct, indirect, 
incidental, special, consequential or exemplary damages (including damages for loss of 
profits, goodwill, use, or data), even if a party has been advised of the possibility of 
such damages. further, neither we nor any of our affiliates or licensors will be 
responsible for any compensation, reimbursement, or damages arising in connection 
with: (a) your inability to use the services, including as a result of any (i) termination 
or suspension of this agreement or your use of or access to the service offerings, (ii) our 
discontinuation of any or all of the service offerings, or, (iii) without limiting any 
obligations under the SLAs, any unanticipated or unscheduled downtime of all or a 
portion of the services for any reason, including as a result of power outages, system 
failures or other interruptions; (b) the cost of procurement of substitute goods or 
services; (c) any investments, expenditures, or commitments by you in connection with 
this agreement or your use of or access to the service offerings; or (d) any 
unauthorized access to, alteration of, or the deletion, destruction, damage, loss or 
failure to store any of your content or other data. in any case, our and our affiliates’ 
and licensors’ aggregate liability under this agreement will be limited to the amount 
you actually pay us under this agreement for the service that gave rise to the claim 
during the 12 months preceding the claim.” 
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Appendix B 

Ordlista 

 
(Distributed) Denial of Service ((D)DoS) Ett flertal enheter som används för att 

konsumera resurser för att förhindra 
legitim användning av tjänst. 

Ögonblickskopia (Snapshot) Avbild av ett körande system 
Instans Ett virtuell server i molnmiljö 
Platform as a Service (PaaS) Utvecklingsplatform för applikationer i 

molnmiljö. 
Software as a Service (SaaS) Mjukvarulösningar i molnmiljö. 
Liveanalys Undersökning av ett system utan att 

stoppa dess drift. 
Writeblocker Mjukvara eller hårdvara som förhindrar 

skrivning till lagringsmedium: 
Trojansk Häst, virus, mask Skadlig kod 
Service-Level Agreement Reglerar avtalad servicenivå 
Secure Shell (SSH) Mjukvara för fjärranslutning 
Remote Desktop (RDP) Mjukvara för fjärranslutning 
Virtual Network Computing (VNC) Mjukvara för fjärranslutning 
Cloud Service Provider (CSP) Molntjänstleverantör 
dd (Data Description) Mjukvara för diskavbildning 
Twofish Krypteringsalgoritm utvecklad av Bruce 

Schneier 
MD5-summa Checksumma som används vid 

integritetsverifiering 
Kontaminering Påverkan av ett främmande objekt 

sådant att det ej går att återställa till 
dess ursprungliga stadie. 
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Appendix C 

För att kunna utföra forensisk verksamhet på ett system måste forensikern vara 
säker på att programvarorna som använts ej har manipulerats. Detta innebär att 
man i största möjliga mån skall nyttja egna programvaror även om det finns 
programvaror för uppgiften lokalt på systemet. Programmen bör ha vissa forensiska 
egenskaper som exempelvis att avbilda minne, sammanställa loggfiler, beräkna 
checksummor med mera. Nedan listas några sådana programvaror som kan komma 
till nytta vid en utvinning: 

cmd.exe: Original kommando prompten för Windows NT och senare Windows 2000 

dd.exe: Ett verktyg för att göra diskavbilder 

mdd.exe: Ett program för att skapa avbilder av det volatila minnet 

PsLoggedOn: Ett program för att visa alla anslutna användare lokalt och utifrån. 

netstat: Ett systemverktyg för att visa alla portar som servern lyssnar på samt 
anslutningarna till dessa 

Fport: Visar alla processer och alla TCP/IP portar som är öppnade av varje process 

PsList: Ett verktyg för att lista körande processer. 

ListDLLs: Listar alla processer deras kommando argument och vilka dynamically 
linked libraries (DLL) som processen beror på. 

nbtstat: Ett verktyg som listar alla NetBIOS anslutningar under de senaste 10 
minutrarna. 

ARP: Ett verktyg för att lista MAC addresserna för enheter i det lokala nätverket som 
systemet komunicerat med 

kill: Ett kommando för att avsluta tjänster. 

md5sum: ett verktyg som skapar MD5-summor för en given fil 

rmtshare: Ett kommando som visar delade mappar tillgängliga på ett fjärrsystem. 
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