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Förord: 

Rapporten är författad under våren 2015 på Högskolan i Halmstad. Att läsa mer om ämnet 
och framför allt om live-forensik har gjort att vi insett att det inom området finns mycket att 
göra, för den intresserade finns stora möjligheter att utvecklas inom området.  

 

Vi vill ta möjligheten att tacka följande: 

Mattias Weckstén för ett bra fortlöpande handledande under arbetet 

Linus Särud för kodgranskning 

De intervjuade IT-forensikerna samt övriga medverkande i enkätundersökningen hos polisen.  
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Abstract 
 

Live-forensik i OS X Miljö är författat av Alexander Eriksson, Alexander Hvidt-Andersén 
och Claes Wallin, studerande IT-forensik & informationssäkerhet, 180 hp, vid Halmstad 
Högskola. Rapporten behandlar IT-forensik i OS X miljö med fokus mot live-forensik. Det 
har under arbetets gång varit svårt att finna liknande studier riktade mot OS X inom samma 
område, vilket visar på ett behov av mer forskning om sagt ämne. Syftet med rapporten är att 
belysa och utveckla de brister som finns i arbetet med live-forensik i OS X miljö hos polisen i 
Sverige. I ett led att undersöka behovet för arbetet har enkätundersökning och intervjuer 
genomförts riktade mot polisiärt anställda IT-forensiker.  

För att stödja problemställningarna och förenkla arbetsprocessen har ett semi-automatiserat 
verktyg för processad-inhämtning författats i Python. Resultatet är en kravspecifikation över 
vilken volatildata som bör extraheras, och i vilken ordning samt en utformad arbetsprocess att 
använda tillsammans med det utformade verktyget för att skapa ett enklare förfarande vid 
initial respons. Arbetet bör ses som en startpunkt för ett arbete i att standardisera hur ett 
tillvägagångsätt skall se ut för en organisation vid live-forensik och bör anpassas till 
situationen var IT-forensiker kan försättas i.  
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Förklaringar 
 

Rootkit = En applikation på ett system med syfte att dölja sig själv och andra processer. 
Super-user = En användare med fler rättigheter än en standardanvändare. 
PoC = Proof of Concept. 
RAS = Row address strobe. 
CAS = Column address strobe. 
WIPE = Säker radering av data från lagringsutrymme. 

ARP: Address Resolution Protocol. 

PID = Process ID. 
Malware = Skadlig programvara. 
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1 Inledning   
 

Att användandet av datorer i samtliga samhällsinstanser ökar borde inte vara nytt för någon. 
Hand i hand med ökningen sker också en förändring i hur datorer används vid brott. Men hur 
mycket ökar användningen?  

I detta avsnitt sätts arbetet i relation med verkligheten, varför arbetet är unikt och varför det 
behövs. Introduktionen skall skapa en uppfattning för aktuell situation inom ämnet. I 
introduktionen behandlas även syfte, problemformulering och avgränsningar. Rapporten 
riktar sig mot individer som är verksamma inom IT-branschen. Det innebär att en viss 
grundförståelse förväntas av läsaren gällande ett systems underliggande termer och uttryck. 
Uttryck som kan anses vara vanliga inom exempelvis nätverk och grundläggande 
datorkunskap kommer därför inte att förklaras. 

 

1.1 Introduktion  
 

I takt med att fler människor idag nyttjar Apple's operativsystem OS X (OS X) [1] ökar 
kraven på att en IT-forensiker bör kunna utföra en forensiskt korrekt initialrespons på nämnt 
system. Eftersom andelen Apple datorer fortsätter öka [2] bör personal utbildas och 
erfarenhet bör införskaffas för hantering av sådana system. Värdefull information, t.ex. aktiva 
nätverksanslutningar riskerar att gå förlorad om den initiala responsen inte utförs korrekt [3]. 
Det beror på att en betydande del av informationen presenterad för användaren är av naturen 
volatil och riskerar att gå förlorad vid en avstängning av systemet. Det bör därmed finnas god 
kunskap och en väl utarbetad metod för tillvägagångssättet vid den initiala responsen hos var 
IT-forensiker. Enligt boken "Art of Memory Forensics" [4] kan live-forensik användas i 
kombination med RAM-dump, samt vara ett komplement då det inte är möjligt att utföra en 
RAM-dump. Arbetet skall öka förståelsen för incident respons i OS X samt dess volatila data.   

Vid misstanke om brott med datorer som verktyg eller brottsmål, där fängelse kan föreligga i 
straffskalan, kan polisen beslagta och genomföra forensisks analys på en eventuellt 
misstänkts dator och andra elektroniska enheter [5]. Efter kontakt med polisen i Västra 
Götaland, Stockholm samt Malmö har det framkommit att det saknas en utarbetad metod och 
verktyg för insamling av volatildata från system körande OS X. 

Andelen datorer med operativsystemet OS X installerat har ökat med 7,3 % de senaste 10 
åren. Andelen i mars 2015 var ca 10 % och det är fortfarande en låg andel jämfört med 
antalet datorer med operativsystemet Microsoft Windows(73,8 %) [1]. Det faktum att OS X 
har så få andelar på marknaden kan vara en bidragande faktor till att det finns färre verktyg 
samt lite underlag om hur IT-forensik bör utföras på denna plattform. Likt Microsoft 
Windows är delar av OS X källkod stängd vilket kan resultera i att det forensiska arbetet blir 
mer komplext. Utöver den proprietära källkoden skapas fler problem för det forensiska 
arbetet när kunskap om lösenordet för att få root-rättigheter saknas.  
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I ett verkligt scenario finns det ingen garanti att få reda på root-lösenordet som krävs för att 
kunna köra en del program eller kommandon i OS X, t.ex. RAM-dump. För att mitigera 
risken att det inte går att preservera information från systemet bör alternativa metoder finnas 
till hands. 

Vid sidan av det polisiära arbetet kan det förväntas att intresset för det forensiska arbetet på 
OS X enheter hos privata företag bör öka då "Bring Your Own Device", BYOD, är ett 
fenomen som ökar och kan rendera i att fler datorer, telefoner, surfplattor kopplas upp mot 
nätverk med en känslig infrastruktur [6]. Företagshemligheter och annan känslig 
företagsinformation kan därför finnas i enheter som är små och portabla och enkelt kan 
komma bort [7].   

Taiichi Ohno, fd produktionsansvarig på Toyota, skriver att en ordentlig standard inte kan 
skapas från ett skrivbord, den måste testas och utvärderas i produktion, för att sedan 
förbättras, testas och utvärderas igen. Han skriver även att det skall vara en process alla kan 
förstå [8]. Taiichi Ohno's resonemang kan enkelt härledas till den forensiska processen, där 
IT-forensikern alltid bör veta vad som sker när han eller hon arbetar med en måldator, 
framför allt då all interaktion med datorn på något vis lämnar spår, enligt Locards Princip [3]. 

Det forensiska arbetet bör dessutom utgå ifrån ”Plan, Do, Check, Act-principen" (PDCA). 
Inför varje fall bör en god planering genomföras, efter den initiala responsen kontrolleras 
resultaten för att sedan utvärderas och identifiera svaga punkter och vad som kan förbättras i 
processen. 

Genom att skapa ett systematiserat arbete skapas en stabil grundpelare i en arbetsprocess, det 
gör att procedurer enkelt kan upprepas och det leder till en god förståelse för arbetsgången 
[8]. Att utgå från en Standard Operation Procedure (SOP), ett dokument som skall definiera 
en mall för hur ett standard agerande i en situation bör hanteras, borde därför skapa en stabil 
grund i arbetet med incident-respons, framförallt, för oerfaren personal. 
  

Med ett systematiserat arbetssätt som kan delas mellan IT-forensiker för att utvinna volatil 
data kan enligt boken "Försvarsmaktens Pedagogiska Grunder" [9] följande förmågor öka: 

x Effektivisering av organisationens arbete. 
x Minskar risken för onödigt arbete 
x Fler ges möjlighet att dra nytta av andra resurser än de som från början kunde 

identifieras.  
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1.2 Syfte och problemställning 
 

Syftet med arbetet är att öka förståelsen för hur viktig volatil data och den initiala responsen 
är samt hur den genomförs. Utöver den kunskapen skall arbetet generera en kravspecifikation 
som skall kunna användas som underlag när en individ skall köpa ett verktyg för extrahering 
av volatil data alternativt utveckla ett eget verktyg med förmågan att utvinna volatil data ur 
ett körande system. 

I bristen på arbeten och verktyg dedikerade till operativsystemet OS X anses det relevant att 
utföra en studie om sagt ämne. Ett av målen handlar om att öka förståelsen för vilken volatil 
data som i ett brottsmål kan vara viktig. Utöver det skall kunskap och synpunkter inhämtas 
ifrån några av de polisärtanställda IT-forensikerna i Sverige om hur de arbetar vid initial 
respons där en Apple-dator är mål för undersökning. Nedan följer punkter arbetet skall svara 
mot: 

x Att skapa ett systematiserat tillvägagångssätt för insamling av volatildata från Apple 
OS X system utan root-behörighet.  

x Kartlägga och presentera vilken data som anses vara viktig samt vilken prioritet den 
skall ha vid insamling av volatildata. 

x Skapa en arbetsprocess som medför att en teknisk mindre kunnig IT-forensiker skall 
kunna genomföra en initial respons på ett misstänkt system på plats.  

x Skapa ett verktyg för inhämtning av volatildata. 

  

1.3 Avgränsningar 
 

Incident Response (IR), involverar monitorering och detektering av säkerhets-incidenter på 
en dator eller ett datorsystem. IR involverar hur IT-forensikern hanterar situationen i 
förhållande till ställda förutsättningar [10]. IR kan involvera hela förförandet, från det att IT-
forensikern anländer till platsen, tills dess att beslag är gjorda och utredningsarbetet har 
påbörjats på en säker plats.  

Vid en initialrespons finns det således betydligt mer än inhämtningen av data från system att 
tänka på, det kan vara olika säkerhetsåtgärder, hur bevis skall dokumenteras osv. I det här 
arbetet är det volatil data som ligger i fokus och därför har en medveten avgränsning lagts 
mot just inhämtning av volatil data och live-forensik på ett målsystem. Hur bevis sedan 
analyseras och förbereds för eventuell domstol kommer ej heller att behandlas, då detta anses 
var unikt för varje fall. Arbetet tar ej heller hänsyn till den senare, utredande delen av den 
forensiska processen. Om ett system exempelvis skulle vara infekterat med ett kernel-mode 
rootkit [4] som kan manipulera den data ett ev. verktyg extraherar tar det här arbetet inte 
hänsyn till.  

Python är per standard installerat i OS X, utifall att Python blivit raderat kommer verktyget ej 
vara exekverbart, och det är också en svaghet i arbetet. 
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Om systemet i fråga är avstängt eller om en användare ej är inloggad kommer möjligheten till 
inhämtning av volatildata med verktyget bli lidande. En begränsning till versionerna 10.9 och 
10.10 av OS X är nödvändig då arbetet skulle bli alldeles för omfattande samt att andelen 
användare av tidigare versioner ligger under 1% [11].  
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2 Bakgrund  
 

För att skapa en förståelse för vilka principer och förutsättningar som finns vid live-forensik i 
OS X miljö sker förklaringar som kan vara väsentliga för förståelsen av arbetet i bakgrunden. 
Bakgrunden inleds med information om Random Access Memory (RAM), varför RAM är 
volatilt och fortsätter sedan med en förklaring av inhämtningsfasen av data i en IR riktat mot 
live-forensik och information om volatildata. Ytterligare går det i bakgrunden att läsa om 
systemrättigheter, filsystemet HFS+, krypteringsverktyget FileVault och avsnittet avslutas 
med förklaring av en metod för utveckling av processer och arbetsmetoder.   

2.1 RAM 
 

Då arbetet handlar om live-forensik och en stor mängd av den volatildata som ligger till 
grund för arbetet huserar i RAM, är det av vikt att veta hur RAM fungerar och hur det är 
uppbyggt. För fortsatt läsning syftar RAM till Dynamic Random Access Memory (DRAM). 

RAM är en integrerad krets och minnesfunktionen består av minnesceller, där 
huvudkomponenten är kondensator. En transistor och en kondensator bildar tillsammans en 
minnescell. För att förstå varför RAM är volatilt måste först en förståelse för vad en 
kondensator och en transistor är och hur de fungerar uppnås. Transistorns funktion i en 
minnescell fungerar som en switch i kretsen och ser till att minnesmodulen kan läsa och 
skriva till kondensatorn. En kondensator kan jämföras med ett batteri, det är en behållare för 
elektrisk energi. Den har tre kritiska beståndsdelar; två stycken konduktiva plattor som skiljs 
åt av en icke-ledande del, se Figur 1. Ofta är det den icke-konduktiva delen (di-electric) i 
kondensatorn som avgör vilket typ det är och vad den passar bäst till. För mäta en 
kondensators kapacitet används enheten Farad och anges ofta i mikroFarad (uF).   

Den mest uppenbara fördelen hos en kondensator jämfört mot ett batteri i sammanhanget är 
kondensatorns förmåga att släppa all energi på en gång, där det hos ett batteri tar betydligt 
längre tid. Nackdelen är att mindre kondensatorer inte kan bevara energin under längre tid 
och anses således ”läcka” energi. Hur mycket energi som går förlorad under en viss tid är 
individuellt för varje konstruktion och materialval.   

Data representeras av 1:or och 0:or, i RAM illustreras en 1:a när kondensatorn har en 
laddning över 50 %, en 0:a motsvaras således av motsatsen, när kondensatorn har en laddning 
under 50 %. Det innebär att för att RAM skall fungera och inte läcka information måste det 
kontinuerligt uppdateras. Uppdateras inte spänningen förlorar de kondensatorer som skall 
motsvara en 1:a energi och enligt ovan representerar kondensatorn en 0:a när energin är under 
50 % i cellen [12]. Uppdateringsfrekvensen i ett fungerande system beror på vilken typ av 
installerat minne. När ett system stängs ner upphör minnet uppdateras och följden av att 
uppdateringarna slutar genererar minnesförlust.  

En vanlig uppfattning kan vara att minnet försvinner direkt när systemet försätts strömlöst, 
vilket påvisas falskt i studien "Lest We Remember: Cold Boot Attacks on Encryption Keys" 
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FIGUR 1 EN PRIMITIV ILLUSTRATION AV EN 
KONDENSATOR 

[12] utförd på Princeton University. Data sönderfaller ur RAM under en längre period, ibland 
sekunder, ibland till och med minuter. Fenomenet kallas för "remenance effekten". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att underlätta navigation i minnet är RAM uppbyggt med minnesbanker innehållande 
raster, där x-axeln motsvarar en kolumn (CAS) och y-axeln (RAS) motsvarar en rad. Varje 
minnescell har en unik adress som beskrivs enligt en punkt i förhållandet mellan kolumn och 
rad i rastret. Systemet för navigering är en förutsättning för att kunna läsa och skriva till 
minne i den hastighet dagens system faktiskt presterar.   

Hjärtat i minnesfunktionen är minnes-kontrollen (memory controller). Den består i sin tur av 
två delar, controller logic module och I/O module. Controller logic module ansvarar bland 
annat för att ta emot kommandon och översätta dem till minneskommandon, den för ett 
register och hanterar status för alla banker med celler, och sparar adresser för alla öppnade 
rader.   

För att skriva till en minnescell identifieras adressen, data skickas till rätt fysiskadress 
(Memorycell pin) och beroende på om en 1:a eller 0:a skall skrivas laddas eller töms cellen 
på energi. På motsvarande sätt läses en minnescell, koordinaterna anger var cellen är, 
laddningar hos cellen registreras och informationen skickas vidare till systemet. I arbetet 
"Volatile Memory Acquisition via Warm Boot Memory Survivability" [13] av Timothy 
Vidas hävdar författaren att när strömmen bryts till ett system går mycket information 
förlorad. Exempel på sådan information är; aktiva nätverksanslutningar, aktiva processer och 
öppna filer. Timothy hävdar även om en inhämtning av RAM sker minskar behovet av live-
respons i form av processade utvinningar.  
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2.2 Live-forensik 
 

Live-forensik är inhämtningsfasen av volatildata i det IT-forensiska arbetet. Till skillnad från 
traditionell "död-forensiskt” arbete, det arbete som inte behövs göras på ett körande system 
därför att data av intresse inte anses flyktig i samma grad, sker live-forensik på plats på ett 
redan körande system d.v.s. innan målsystemet stängs ner och förs med till det forensiska 
laboratoriet. Live-forensik ingår i den initiala responsen och har troligen stor betydelse i en 
eventuell utredning alternativt brottsmålsprövning.  

Data extraherad i en initialrespons kan vara avgörande för att stärka en bevisning i 
utredningen. Det som främst extraheras i en live-utvinning är volatildata, t ex. utvinning av 
RAM vars innehållande data riskerar att gå förlorad om den inte tas tillvara på vid 
nedstängning av systemet. Finnes misstanke om att systemet kan vara krypterat är live-
forensik ett alternativ för att försöka göra krypteringen obsolet. I de fall där en RAM-dump 
utförs finns det en möjlighet att utvinna eventuella kryptografiska-nycklar. Att extrahera 
kryptografiska-nycklar ur RAM beskrivs i den vetenskapliga rapporten ”RAM is key” 
författad av Brian Kaplan [14]. 

 
2.3 Volatildata   
 

Volatil information inom området för det här arbetet är data som går förlorad när systemet 
försätts strömlöst och stängs av. Vanligtvis är det RAM som står i fokus när volatildata förs 
på tal. Det finns dock fler volatila minnen, en processors cache minne och grafikkortets 
videominne är två andra exempel, de kommer dock inte att behandlas i det här arbetet. Hur 
volatilt ett data-set är beror på vilken typ av data det är. Listan nedan är RFC 3227 ”Order of 
Volatility” som bestämmer hur volatil en viss data är på en skala från 1-7, där 1 anses vara 
den nivå med högst flyktig data. Enligt RFC 3227 [15] är all data volatil oavsett 
lagringsmedium, hur volatil data är beror sedan på tidsperspektivet.    

1. Register, Cache   
2. Routing Tabell, Arp cache, process tabell, Kernel statistik, Minne   
3. Temporära filsystem   
4. Disk   
5. Fjärrloggning och övervakning av data som är relevant till systemet i fråga   
6. Fysisk konfiguration, nätverks topologi   
7. Arkiv medier   
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2.3.1 Inhämtning av volatildata  
 

När volatildata ska utvinnas bör det finnas i åtanke att data ändras vartefter systemet används. 
En god jämförelse är att relatera till observation av en stillbild på ett objekt i rörelse. Det går 
inte att veta var objektet varit innan bilden togs samt vad objektet gjorde efter bilden togs. 
Samma princip gäller vid utvinning av volatildata, det går inte att veta vilken volatildata som 
har existerat före eller efter utvinningen [16].  

En IT-forensiker bör interagera minimalt med systemet innan volatildata extraheras, då all 
interaktion med det körande systemet resulterar i kontaminering av eventuella bevis [17]. 
Skall en RAM-dump genomföras skall inga verktyg för utvinning av volatildata köras innan 
RAM-dumpen, då innehållet i RAM-dumpen kommer att bli påverkat. En IT-forensiker bör 
därför också veta hur de olika verktygen påverkar systemet och vilka spår de kan tänkas 
lämna. Spår efter verktygen bör beaktas vid hantering av resultatet från utvinningen. 

2.4. RAM Data - raw vs processed 
 

Vid insamling av volatildata kategoriseras inhämtning i två olika grupper; raw-data och 
processad-data [3].  

En raw-insamling omfattar en RAM-dump, problematiken med den är att det i de flesta 
senare versioner av OS X, av säkerhetsskäl, inte går att genomföra en RAM-dump. I tidigare 
versioner av OS X gick det att genomföra en RAM-dump genom att med verktyg som "dd" 
kopiera data i /dev/mem [13]. Det är en åtgärd som inte fungerar idag och för att genomföra 
en RAM-dump i dagsläget krävs innehav av lösenord för super-user rättigheter. Fördelen med 
en RAM-dump, förutom att risken att kontaminera RAM är mindre än vid en processad 
utvinning, är att information som går att utvinna ur RAM-dumpen kan var väldigt 
omfattande. Proof-of-Concept (PoC) har genomförts där exempelvis lösenord till Microsoft 
Windows Vista Bitlocker har extraherats från en RAM-dump [3].  

Den processade utvinningen av volatildata är betydligt enklare för en IT-forensiker att tolka 
då den, beroende på verktyg, ger direkt, om än processad, information om systemet. 
Anledningen att det går att extrahera data ur RAM via en processad utvinning beror på att 
applikationer nyttjas som i sin tur gör systemanrop för att extrahera data, istället för att 
användaren försöker extrahera det fysiska minnet som vid en raw-inhämtning. Exempel på 
information som hämtas vid en processad utvinning kan vara inloggade användare, aktiva 
nätverksanslutningar, öppna portar osv. Medvetenheten om att en processad inhämtning kan 
kontaminera minnet mer än en raw-inhämtning bör dock alltid finnas, om möjlighet finns bör 
alltid en RAM-dump genomföras först.  
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2.5 Hierarchical File System Plus, HFS+ 
 

En av anledningarna till att IT-forensik på system körandes OS X är annorlunda än system 
körandes exempelvis Microsoft Windows är bland annat på grund av de stora olikheterna i 
filsystemen. Den SANS-certifierade IT-forensikexperten Sarah Edvards skriver i sin blogg att 
det för personal som arbetar med IT-forensik i OS X-system bör finnas en god förståelse för 
HFS+. Sarah hävdar även att en av de fundamentala byggstenarna i IT-forensik rörande OS X 
system är en grundlig förståelse för filsystemet [18].   

Filsystemet HFS+ i OS X differentierar sig markant från NTFS och FAT. HFS lagrar data i 
s.k. forks och en fil har i regel minst två fork’s, en data-fork och en resurs-fork. I data-forken 
lagras det som vanligen är innehållet i en skapad fil, exempelvis pixlar i en bild. 

Resurs-forken innehåller istället information associerad med filen, exempelvis ikoner och 
övrig meta-data. Ur IT-forensisk synvinkel kan fork’s vara extra intressanta. Till alla filer 
som laddas ner i OS X sparas metadata, nämligen en form av ursprung, dvs. var filen är 
hämtad ifrån, i en fork [19]. För att uppnå en fördjupad kunskap om HFS+ rekommenderas 
”Apple Technical Note 1150” [20] 

 

2.6 Systemrättigheter 
 

I OS X finns det ett användarkonto benämnt "root". Root-kontot är per standard inaktiverat 
för att minska risken för att en användare utför handlingar vars resultat blir oönskade 
ändringar i systemet [17], då det inte finns några säkerhetsspärrar för en root-användare. Ett 
administratörkonto skall därför inte misstagas för root-kontot, även om användaren är 
inloggad som administratör medför inte det att hen kan utföra alla operationer som kräver 
högre privilegier. Root-kontot har privilegierna att exekvera, skriva samt läsa alla filer på 
systemet.  

En del forensiska arbetsuppgifter t.ex. att kunna läsa direkt från det fysiska minnet (något 
som krävs för att det ska vara möjligt att utföra en RAM-dump) kräver att processen körs av 
användaren root eller med hjälpmedel som sudo. Det kan anses vara problematiskt i och med 
att exekvera sudo eller åtkomst till root-kontot kräver, med standardkonfiguration, 
lösenordsautentisering, vilket en misstänkt i en brottsutredning förmodligen inte kommer 
delge. 

En del forensiska operationer kräver direkt tillgång till hårdvara, t.ex. vid inhämtning av 
RAM-dump. Anledningen till att det blir problematiskt är att om rättigheter att köra program 
i ring 0 saknas, kan inte den forensiska operationen genomföras. Det beror på att i Intel x86 
processorer finns det fyra stycken nivåer av behörighet, så kallade säkerhetsringar, från 0-3 
där 0 är innerst och 3 är ytterst. Kod (program) som körs i ring 0 [21] är de som är mest 
betrodda. Desto högre ring desto fler säkerhetsrestriktioner och färre privilegier. Ring 1 och 2 
är reserverade för operativsystems tjänster men används inte i praktiken och ring 3 är den 
mest begränsade.  
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Program som körs i ring 3 kan behöva tillgång till ring 0 för att utföra diverse operationer. 
Vid behov skickas ett systemanrop och programmet har tillfällig tillgång till ring 0 och har 
direkt tillgång till hårdvaran [21].  

 
2.7 FileVault  
 

När OS X 10.3 (Panther) lanserades år 2003 släpptes FileVault. FileVault är en mjukvara som 
i början skapades för att kryptera en enskild användares data [22], dvs, deras home-mapp. Det 
innebär att multipla användare kunde välja att ha olika lösenord på sin krypterade data, om 
användaren valt att använda FileVault överhuvudtaget. I senare versioner av mjukvaran 
(FileVault 2) har en förändring skett till att hela disken krypteras istället för användarnas 
home-mapp. FileVault 2 använder krypteringsalgoritmen XTS-AES 128 [23]. 

Att kryptera hela disken är att föredra ur en integritetssynvinkel i och med att temporära filer 
kan skapas utanför användarens home-mapp under körning. Det är dock av mindre fördel för 
en brottsutredning då det eventuellt kan försvåra utredningen om datorn ej påträffas i ett 
upplåst läge. 
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3 Metod 
 

I avsnittet Metod beskrivs de olika arbetsmoment som förekommer i rapporten. Metoden är 
uppdelad i fyra arbetsmoment; litteraturstudie, behovsundersökning, kravspecifikation och 
utveckling av verktyg för inhämtning av volatildata och förklaring av PDCA. Utöver 
förekommande arbetsmoment i rapporten finns även de relaterade arbeten som har bidragit 
till arbetet presenterade i slutet av avsnittet.   

3.1 Tillvägagångssätt  

För att kunna möta ställda problem krävs god kunskap inom området, det krävs dessutom en 
förståelse för hur en IT-forensiker arbetar och vad som efterfrågas. Metoden i arbetet består 
av fyra delar. Den första delen utgörs av en litteraturstudie, den andra delen består av en 
undersökning hos verksamma IT-forensiker, den tredje delen innebär ett skapande av en 
kravinventering. När kravinventeringen är upprättad skall en individ med grundläggande IT-
forensiska kunskaper kunna välja att utveckla ett verktyg för ändamålet, alternativt identifiera 
och nyttja ett befintligt verktyg. Den fjärde delen är genomförande av experiment för att 
påvisa verktygets kompetens. För en överskådlig bild av ordning och arbetsgång, se Figur 3. I 
studien "Comparative Analysis of Volatile Memory Forensics" [24] påvisas hur viktig 
informationen är som kan utvinnas ur en RAM-dump samt hur mycket olika verktyg kan 
kontaminera innehållet av RAM. Bristen i deras arbete ligger i vad som bör göras då 
exempelvis rättigheter att ta en RAM-dump saknas. Ett verktyg kommer att utvecklas efter 
kravspecifikationen. Verktyget skall antas vara ett komplement till en RAM-dump och bör 
nyttjas i de fall det ej är möjligt att ta RAM-dump. Arbetet avslutas med framtagande av en 
arbetsprocess vars syfte är att förenkla IR på OS X system med hjälp av det egenutvecklade 
verktyget.  
 
3.1.1 Behovsundersökning 

För att mäta om det finns ett behov i näringslivet, framförallt hos polisen, av ett verktyg 
dedikerat mot OS X skall en enkätundersökning hos polisen genomföras. En enkät med sju 
frågor skapas i ett "Google Spreadsheet" [25] format som sedan läggs upp i polisens egna IT-
brott forum. Enkäten med svar bifogas som en bilaga i appendix B – Enkätundersökning. Ett 
problem med behovsundersökningen i metoden innefattar att det är endast IT-forensiker hos 
polisen som representerar näringslivet, IT-forensiker verksamma i andra organisationer än 
polisen är ej representerade. Ytterligare kan det vara en nackdel om få svar erhålls samt hur 
sanningsenliga svaren är. Då enkäten är anonym finns heller ingen uppfattning om hur 
kunskapsnivån hos de svarande och var deras tidigare erfarenhet ligger.  

För att komplettera eventuella bristfälliga svar från enkätundersökningen genomförs tre 
intervjuer med IT-forensiker anställda hos polisen. Utöver komplettering av svaren i 
enkätundersökningen skall även intervjuerna bidra till en bättre förståelse för aktuella rutiner 
kring arbete riktat mot OS X system. 
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FIGUR 2 FLÖDESSCHEMA FÖR EXPERIMENT 

3.1.2 Kravinventeringen och kravspecifikation 
 

Kravinventeringen syftar till utveckling av en mall med detaljerad information om vilken data 
som kan vara intressant att extrahera från ett målsystem vid den initiala responsen. 
Kravinventeringen kommer till största del utarbetas efter svaren från intervjuerna samt 
enkätundersökningen och kompletteras med information från litteraturstudien. Sedan kommer 
data som skall preserveras att prioriteras i efter vilken ordning den skall extraheras under 
inhämtning i kravspecifikationen. 

 

3.1.3 Utveckling av verktyg  
 

I syfte med att skapa ett verktyg som uppfyller de krav framställda i kravspecifikationen, 
tidigare framtagen i arbetet, kommer ett verktyg i script-språk att författas. OS X lanseras 
med programmeringsspråket Python 2.7.6 och anses därför vara ett lämpligt språkval att 
utveckla verktyget i. Eftersom verktyget utvecklas i ett script-format underlättar det även för 
användare att göra ändringar efter behov samt vidareutveckla verktyget.  

 

3.1.4 Experiment 
 

För att skapa en bild av hur effektivt det utvecklade verktyget är skall ett experiment utföras. 
I experimentet skall först en RAM-dump inhämtas och efter inhämtningen skall det 
utvecklade verktyget exekveras och volatildata samlas in för att kunna jämföra hur 
inhämtningen skiljer sig åt tidsmässigt samt validera stick-prover från den processade 
inhämtningen mot RAM-dumpen. Analysen av RAM-dumpen kommer ske med hjälp av, 
redan på marknaden befintliga, verktyg. Figur 2 är en förklarning av experimentförloppet. 
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3.2 PDCA 
 

PDCA är en vetenskaplig metod som kan underlätta utvecklingen av rutiner och kan bistå vid 
förbättringsarbete av en arbetsprocess. Grundaren till tankesättet PDCA, Dr. W. Edwards 
Deming, hävdar, utöver att förbättra en arbetsprocess, att PDCA ökar individens förståelse 
för processen [8].  Det finns fler liknande metoder än PDCA, exempelvis Failure Mode and 
Effects Analysis (FMEA) [26], där metodens syfte är snarlikt. PDCA har sina rötter från 
1950-talet och valdes för att det anses vara en väl beprövad process och bedömdes tämligen 
enkelt att tolka och implementera. Inom det här arbetet har ej mycket fokus lagts ner på att 
finna fler likande metoder för att effektivisera och förenkla en arbetsprocess. Anledningen till 
det är, att efter studier av PDCA bedömdes det som en lämplig kandidat att nyttja.  

I det här arbetet nyttjas PDCA för att skapa en arbetsprocess som skall vara enkel att följa, 
lätt att upprepa och skall bidra till att individen som utför IR får en ökad förståelse. En stor 
del i PDCA behandlar planering inför uppgiften och diskussion efter utfört arbete, vilket är 
stadier där mycket lärdom och slutsatser kan härledas ifrån. Vikt läggs på att lära genom att 
utföra, dvs. IT-forensikern bör i en kontrollerad miljö planera samt genomföra IR och dra 
slutsatser utefter resultatet. Konsekvensen av att inte härleda och kontrollera fler liknade 
metoder för processhantering och utveckling kan leda till att metoder som är mer effektiva 
eller utvecklande för individen uteblir. I framtida arbeten kan det vara lämpligt att studera fler 
principer och eventuellt slå samman de som anses vara mest aktuella. Då finns möjligheten 
att skapa och utveckla en egenanpassad metod som är skräddarsydd efter egna reflektioner 
och önskemål. I rapporten ”On the Use of Quality Tools: A Case study” [27], presenterad på 
”World Congress on Engineering” 2013 påvisas ett tydligt positivt resultat gällande 
effektiviteten i arbetet vid införande av PDCA i företagets produktion och processutveckling.   

PLAN: Planeringen handlar inte bara om att komma fram med en idé, planeringen omfattar 
även; att komma fram till vad som skall göras, i vilken omfattning det skall genomföras, hur 
delmål kan brytas ner och skapa en tidsplan.  

DO: Omfattar genomförandet av de punkter som framkom under planeringsfasen. Har det 
gjorts en bra planering innebär det ofta att genomförandet blir enklare. 

CHECK: För att veta hur implementeringen av förändringarna ter sig genomförs en kontroll 
av resultatet. I det här steget ligger mycket av inlärningen om hur processerna fungerar och 
vad som kan göras för att ytterligare förbättra arbetet. Ett bra exempel på Check-fasen är 
arbetet i Försvarsmakten. Under insatsen FS19 i Afghanistan var det ett standardförfarande 
att efter varje patrull samlas och diskutera vad som hänt och vad som genomförts. Det arbetet 
syftar till att utvärdera och identifiera eventuella svagheter och styrkor, vad som skall tänkas 
på till nästa gång och framförallt att sammanstråla samtliga gruppmedlemmars erfarenheter 
och upplevelser om vad som eventuellt kan ha framkommit under patrullen, såg soldat A 
något anmärkningsvärt? Var stämningen i byn på koordinat X likt förra gången byn besöktes?  

ACT: Har det under utvärderingen uppkommit punkter som fungerat mindre bra skall de 
uppmärksammas i det här steget, arbetet skall dokumenteras och har det skett en förbättring 
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skall den nya ”standarden” kommuniceras ut till berörda.  Identifieras punkter som fungerat 
mindre bra skall de i det här steget justeras.  
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Litteraturstudie Enkätundersökning 
& Intervjuer Sammanställning

Kravspecifikation VerktygExperiment

FIGUR 3 FLÖDESSCHEMA FÖR RAPPORTEN 

3.3 Avgränsningar och problematiseringar 
 

Att endast intervjua tre verksamma IT-forensiker är en vald avgränsning då det mellan de tre 
deltagande i intervjuerna finns en koppling till IT-forensik & 
informationssäkerhetsprogrammet på Högskolan i Halmstad och därav fanns det en viss 
personkännedom till de intervjuade gällande deras teoretiska kunskapsnivå.  

Enkätundersökningen publiceras på polisens interna IT-brottforum, via en kontakt hos 
polisen i Stockholm. På grund av saknad tillgång till nämnt forum finns ingen vetskap om hur 
och var undersökningen publiceras samt hur synlig den blir för forumets besökande.  

Ett eventuellt problem är ett lågt deltagande i enkätundersökningen alternativt att svaren inte 
är uppriktiga. För att motverka ett lågt antal deltagande har enkätundersökningen utformats 
tämligen enkelt och med få frågor.  

De vetenskapliga artiklar och böcker som prioriteras är från 2013 eller senare. Utbudet av 
litteratur inom området riktat mot OS X var vid författandet av denna rapport relativt litet och 
det var problematiskt att finna adekvata texter. Konsekvensen av det här blir att mer tyngd 
kommer att ligga på personliga erfarenheter inom området samt genom att studera 
närliggande artiklar & litteratur och dra paralleller från arbeten riktade mot Microsoft 
Windows och andra UNIX-system.  

Studien kommer ej heller att involvera tekniker och metoder för analys av insamlad data. Vad 
som är relevant i var utredning bör vara högst individuellt och det ligger i IT-forensikerns 
ansvar att utföra analysen av data i en professionell manér.   
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3.4 Relaterade Arbeten 
 

I avsnittet relaterade arbeten behandlas de arbeten som har bidragit med metod-referens samt 
varit relevanta med liknande innehåll. I förstudien av vetenskapliga rapporter inom området 
live-forensik valdes rapporter riktade mot UNIX-baserade operativsystem, då det var 
problematiskt att finna liknande arbeten som behandlar Apples operativsystem OS X. Det ska 
dock poängteras att det finns litteratur om ämnet men avsnitten som behandlar OS X är ofta 
korta och inte lika djupgående som det vanligare operativsystemet, Microsoft Windows. 
Exempel på det här visar boken "Digital evidence & computer crime" författad av Eoghan 
Casey. Avsnitten om forensik i Microsoft Windows miljö och UNIX miljö är 35 respektive 
34 sidor långa. Avsnittet om forensik i Macintosh miljö är 15 sidor långt. Ytterligare ett 
exempel visar boken "The Art of Memory Forensics" där avsnittet som behandlar "Windows 
Memory Forensics" är 458 sidor kontra avsnittet "Mac Memory Forensics" vilket är 85 sidor.  

Sökningar genomfördes huvudsakligen via bland annat Google Scholar [28], Diva-Portalen 
[29], IEEE Xplore [30] och SANS Reading Room [31].  

 

3.4.1 Ungdomars medvetenhet om IT-relaterad brottslighet av Madeleine 
Cséplö, Jonna Korsbo och Anna Wilhelmsson [32] 

I arbetet om ungdomars medvetenhet om IT-relaterad brottslighet genomförs en 
enkätundersökning riktad mot årskurs 6, 7 och 9 på en skola i centrala Halmstad. Metodval 
för studien de genomförde har en liknelse med metoden i det här arbetet, nämligen 
enkätundersökningen. En stor skillnad är dock att deras enkätundersökning var mer 
kontrollerad än den som genomförs i det aktuella arbetet. Det kan förklaras genom att 
enkätundersökningen i detta arbete sker på distans genom ett dokument på ett intranät. Det 
gör att deltagandet inte kan övervakas och kontrolleras på samma sätt. Inspiration kunde 
hämtas från deras metod att inhämta information via enkätundersökning.  

 
3.4.2 Techniques and Tools for Recovering and Analyzing Data from Volatile 
Memory, Kristine Amari [16] 
 

När möjlighet att genomföra en utvinning av RAM saknas, exempelvis pga. låga användar-
privilegier, måste andra tillvägagångssätt användas för att kunna utvinna volatildata.  

I den vetenskapliga rapporten "Techniques and Tools for Recovering and Analyzing Data 
from Volatile Memory" skriven av Kristine Amari beskrivs alternativa metoder istället för att 
kunna utvinna data ur RAM. Exempel på detta är att exekvera kommandon som redan finns 
på systemet, t.ex. netstat för att kunna se information om aktiva nätverksanslutningar, portar 
och annan nätverksinformation.  

Ett eventuellt problem med analys av volatildata är data kan bli överskriven när inhämtningen 
sker eftersom utvinningen kontaminerar systemet.  
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Att veta hur mycket verktyget som används påverkar ett system är kritiskt att veta för att 
kunna eliminera kontamineringen från resultatet.  

Kristine Amari poängterar även att det är viktigt att komma ihåg att data som existerar i RAM 
oavsett tidpunkt inte går att reproducera. Även om datorn precis startat upp innebär det inte 
att den allokerar minne på samma plats som vid den senaste uppstarten.  

Hon påvisar också på hur viktig den information som hanteras i RAM kan vara för en 
eventuell utredning. Det är undermåligt att hon inte diskuterar alternativa metoder till RAM-
dump i detalj, då hon anser att den volatila data som huserar i RAM är väldigt viktig.  

Hon ger en kort beskrivning att utvinning av volatildata i UNIX miljö kan ske via enkla 
systemkommandon t ex. netstat, dock inte mer i detalj. Eftersom denna vetenskapliga rapport 
inte behandlar OS X men behandlar UNIX kan delar från avsnittet användas, då OS X har 
likheter med UNIX.  

 

3.4.3 Comparative Analysis of Volatile Memory Forensics, Amer Aljaedi, Dale 
Lindskog, Pavol Zavarsky, Ron Ruhl, Fares Almari [24] 

Ett av problemen med OS X är rättigheter kopplat mot möjligheten till att genomföra RAM-
dumpar, vilket kan vara problematisk om IT-forensikern inte har korrekta befogenheter i 
målsystemet. Studien "Comparative Analysis of Volatile Memory Forensics" påvisar vikten 
av att genomföra en RAM-dump. Studien behandlar även i hur stor grad olika verktyg som 
vanligen kan tänkas nyttjas vid live-respons kan kontaminera minnet. Extra intressant är två 
stycken Proof of Concept (PoC), varav den ena påvisar att webbläsar-historik, såsom 
sessioner, login-sidor, e-mail adresser osv. kan återfinnas i minnesdumpen. Ur 
minnesdumpen lyckades författarna även utvinna användarnamn och lösenord till exempelvis 
webbaserade email-tjänster (i det här fallet Hotmail), trots att anslutningarna var krypterade 
över nätverket via SSL. De hävdar att det beror på att sidorna dekrypteras för att användaren 
skall kunna läsa informationen och att den informationen sparas i RAM, som sedan inte 
rensas när sessionen avslutas. 

Ytterligare en extra intressant PoC i deras studie behandlar krypterade filer. På fyra olika sätt 
krypterar de filer på en dator, körandes ett Ubuntu 9.1. Tre av filerna krypterades i terminal 
och den fjärde via en mjukvara i GUI. I de tre fallen där filerna krypterades via terminalen 
lyckades de återfinna lösenorden för att framgångsrikt dekryptera filerna. Utöver det fann de 
även root och SSH lösenorden för den aktuella användaren och Ubuntu-maskinen.  

Ett alternativ till att utföra en RAM-dump är att genomföra en live-inhämtning, vilket en stor 
del av det här arbetet handlar om. Författarna till ovan nämnd studie hävdar att en live-
respons kan påverka RAM i högsta grad på grund av att kerneln allokerar utrymme i RAM 
för en process tills dess att processen stängs ner. När processen är nedstängd kommer det 
utrymmet i RAM markeras oanvänt för kerneln, vilket betyder att det går att ladda nya 
processer till samma område i RAM.  

De hävdar alltså att även om en process är termenerad finns det en chans att finna spår efter 
den i en RAM-dump eftersom minnet markeras som oanvänt, det betyder att det aktuella 
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området i minnet skrivs inte automatiskt över med annan information. En live-utvinning 
skulle potentiellt kunna skriva över den informationen och utrymme när verktyg laddas och 
allokerar minne för att utvinna volatildata. Deras resonemang angående RAM-dumpar och 
live-utvinningar är välgrundad, men de behandlar inte en bra metod att gå tillväga i de 
situationer RAM-dump inte är möjlig att genomföra.  

Den här studien är i hög grad relaterat till vårt arbete, dels för att den påvisar vikten av att ta 
en initial minnes-dump och dels för att den påvisar hur mycket en initial-respons kan påverka 
RAM. Den har även utförts på ett system med Ubuntu installerat, ett operativsystem med 
många likheter till OS X, som bekant är baserat på BSD och Mach Microkernel [21]. Frågan 
är då hur IT-forensikern skall agera när det av olika anledningar, exempelvis avsaknad av 
rättigheter i målsystem, inte går att genomföra minnes-dumpar.  
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4 Behovsundersökning 
 

I ett led att identifiera och kartlägga vilken data som anses vara viktig vid en IR, att finna 
behovet och nisch för verktyget samt identifiera befintliga arbetsprocesser genomförs en 
behovsundersökning, uppdelad i två delar; intervju och enkätundersökning. Intervjuerna skall 
bidra till en mer detaljerad bild av vad utvalda IT-forensiker anser vara av vikt. 
Enkätundersökningen är tänkt att samla in åsikter från en större mängd verksamma IT-
forensiker. De tre genomförda intervjuerna sker via kommunikationsprogrammet Skype och 
enkätundersökningen görs, via en av de intervjuade, offentlig på polisens egna IT-brottforum. 
Fullständiga svar från intervjuer och enkätundersökningar går att finna i Appendix A – 
Intervju, B – Enkätundersökning.  
 

4.1 Intervjuer 
 

Intervjuerna genomförs med syfte att skapa en kvalitativ undersökning och en bild över hur 
IT-forensiker inom polisen arbetar idag, vilka verktyg de nyttjar, vilka verktyg de saknar 
samt vilka funktioner ett eventuellt verktyg bör inneha. Under genomförandet av intervjuerna 
låg tyngdpunkten på att få fram vilka kommandon som de anser vara användbara, vilka 
funktioner de önskar se i ett verktyg samt att finna en motivation till vikten av arbetet. Vidare 
verkade intervjuerna indirekt som en källa för vilken typ av data som bör inhämtas vid en IR. 

För att klargöra erfarenhet och vana inom området hos de deltagande inleddes intervjuerna 
med frågan om hur länge de har arbetet som IT-forensiker. Hur länge de arbetat kan påverka 
vilka rutiner och slutsatser IT-forensikern drar vid en IR. För att kunna ta fram ett arbetssätt 
behövs information om hur IT-forensikerna arbetar idag inhämtas. I det syftet ställdes frågan 
hur ett typiskt förfarande vid en IR ser ut mot ett OS X system.  

Redan innan arbetet fanns misstanke om att de olika regionerna arbetar på olika sätt och att 
en gemensam grund för arbetsmetodik saknas. För att ta reda på om så var fallet och 
identifiera eventuella svagheter ställdes frågan om de olika regionerna faktiskt arbetar på 
olika sätt samt hur stor insikt som finns mellan de olika regionerna.     

En av problemställningarna innefattade att skapa en standardiserad arbetsprocess och därför 
ligger det i intresse att ta reda på hur de medverkande anser att en gemensam och 
standardiserad arbetsgång kan påverka arbetet. A.IN.A skall vara en del i arbetet med IR och 
därför behöves information om vilken data som är intressant vid en utredning, varför frågan 
om vilka data de anser bör extraheras ställdes. 
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4.2 Enkätundersökning 
 

För att undersöka hur stort behov IT-forensiker anställda vid polisen har av ett verktyg för 
extrahering av volatil data, dedikerat mot operativsystemet OS X, genomfördes 
enkätundersökningen. Enkätundersökningen ämnar att samla in fler åsikter och är en mer 
kvantitativ undersökning än vad intervjuerna är. Att kontrollera hur ofta volatil data är 
relevant i en utredning är av intresse för arbetets relevans och därför ställs frågor om deras 
rutiner kring inhämtning vid IR. Enkätundersökningen skall undersöka vilken volatildata IT-
forensiker anställda hos polisen anser vara relevant i en utredning. Efter genomförd 
enkätundersökning skall resultatet generera en bild över hur stort behovet av arbetet är.   
 
Genom att utföra en RAM-dump kan oerhört mycket information inhämtas [14]. Om 
majoriteten av de verksamma IT-forensikerna genomför en RAM-dump minskar behovet av 
ett verktyg som kontinuerligt producerar liknade resultat. En av frågeställningarna i arbetet 
behandlar skapande att verktyg för processad inhämtning, varför det är av vikt att veta 
huruvida en RAM-dump brukar utföras eller ej. Under arbetets gång har det framkommit att  
det många gånger är problematiskt att genomföra RAM-dump på grund av problem med  
rättigheter. Alternativet kan vara ett program som samlar in data i en processad utvinning 
istället och för att få veta vilken data som kan anses vara viktig ställdes frågan; Om det anses 
vara relevant med ett program som samlar in volatil data, svarade de medverkande "Ja" på 
frågan fick de även möjlighet att fylla i vilken typ av volatil data och vilka funktioner ett 
sådant verktyg bör besitta. Om majoriteten redan idag använder ett verktyg för en processad 
inhämtning är det av stort intresse, framför allt om verktyget producerar adekvata resultat 
samt om det är egen-utvecklat eller om det är utvecklat av en extern leverantör. Det faller där
efter naturligt att identifiera om och utifall verktygen de använder är riktat mot OS X. Är 
utfallet att majoriteten av de svarande är nöjda med de existerande rutinerna är det svårt att 
motivera behovet till det här arbetet.    



 

33 
 

5 Experiment 
 

Avsnittet experiment redogör och beskriver vilka verktyg som nyttjas och vilka 
förutsättningar som krävs för att experimentet skall kunna återupprepas. Experimentet består 
av två delar; första delen är inhämtning av volatildata, både i RAW-format och processad 
utvinning. Den andra delen utgörs av en enkel analys av den tidigare inhämtade RAW-
dumpen för att verifiera att den processade datan är korrekt. Flödesschema för experiment 
återfinns under metodavsnittet 3.1.4 Experiment, Figur 2  

5.1 DBAN 
 

Darik’s Boot and Nuke (DBAN) [33] är ett program vars syfte är att säkert radera data från 
ett lagringsmedium och att det ej skall vara möjligt att återskapa den. DBAN uppnår detta 
genom att utföra överskrivningar med pseudoslumptal eller nollor. Hur många 
överskrivningar eller vilken algoritm som används är upp till användaren att specificera 
vilken den önskar använda. Det finns i nuläget sex olika tillvägagångssätt att välja mellan. 
Det ska också noteras att DBAN ej garanterar att programmet faktiskt gör det omöjligt att 
återskapa eller att överskrivning görs korrekt, utan endast försöker uppnå detta resultat. 
5.2 OSXPmem 
 

OSXPMEM [34] är ett open-source verktyg utarbetat av Johannes Stuettgen. Det nyttjas för 
att inhämta fysiskt minne från 64 bitars Intel-baserade Apple datorer. För att framgångsrikt 
exekvera OSXPMEM krävs root access. Programmet kan producera RAM-dumpar i en rad 
olika format, Mach-O, ELF samt RAW. OSXPMEM fungerar både i fysisk samt virtuell 
miljö.  

5.3 Apple-based Inital Acquisition (A.IN.A) 
 

En av problemställningarna i arbetet är att skapa ett verktyg för inhämtning av data. 
Produkten av det är ett utvecklat verktyg och intentionen med verktyget är att möta de krav 
som framställs i kravspecifikationen. Verktyget skall framgångsrikt kunna utvinna data från 
ett system körandes Mac OS X samt skapa verifierbara resultat.  

 

Vad är A.IN.A? 

Verktyget A.IN.A är ett verktyg programmerat i script-språket Python. Python är ett 
scriptspråk som ej behöver kompileras för exekvering vilket gör att det är enklare att utföra 
ändringar samt kontrollera koden. Eftersom koden är open-source och utvecklad i ett 
scriptspråk medför det att det blir enklare för utomstående att faktiskt kontrollera att 
verktyget utför de uppgifter det här arbetet faktiskt påstår vad det gör.  
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Naturligtvis skall utförliga tester alltid genomföras (utöver att kontrollera koden) innan ett 
verktyg körs i en verklig miljö i ett skarpt läge. Att validera och kontrollera verktyget innan 
användande kommer att ligga på användarens egna ansvar.  

Krav  

A.INA har tre stycken krav för att det ska fungera som tänkt i det körande systemet: 

x Skrivrättigheter 
x Minst en konfigurationsfil 
x Korrekt katalogstruktur.  

Skrivrättigheter  

Skrivrättigheter krävs för att verktyget skall kunna skriva i den katalog det blir exekverat i. 
Det innebär att OS X måste stödja partitionstypen, samt inneha skrivrättigheter. Exempelvis 
skulle ett HFS+ formaterad lagringsmedium eller något annat partionsformat som OS X har 
skrivstöd för (t ex exFAT) kunna användas. 

Konfigurationsfil  
 

Programmet läser in de kommandon som skall exekveras från en fil. Därför krävs minst en, i 
förväg preparerad, konfigurationsfil. Konfigurationsfilen skall innehålla ett kommando och 
dess argument per rad. I de fall en användare önskar att lägga in kommentarer i 
konfigurationsfilen skall kommentaren börja på en ny rad samt inledas med en brädgård (#).  

Konfigurationsfilerna måste vara placerade i korrekt katalog, samt vara tilldelade filändelsen 
”.conf”. 
 

Korrekt katalogstruktur  

Verktyget är inte beroende av dess filnamn men det är dock ett krav på en korrekt 
katalogstruktur. Konfigurationsfiler måste ligga i katalogen ”configs”. Denna katalog skall 
alltså vara en undermapp i den katalog verktyget är placerat i.  

Exekverings-flöde  

A.IN.A har fyra olika faser och de kommer alltid att köras i samma ordning. Faserna, vilka är 
listade i kronologisk ordning, har valts att döpas till; specificering, exekvering, loggning samt 
verifiering. 

I det initiala skedet sker en kontroll för att säkerhetsställa att kravet gällande skrivrättigheter 
uppfylls. Den här kontrollen utförs genom att försöka skriva till disk, dvs, skriva till den disk 
som verktyget är exekverat ifrån, exempelvis en USB-disk. Under den initiala specificerings 
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fasen samlas även olika data in från användaren. När första fasen är färdig sparas insamlad 
data samt vald konfigurationsfil i en separat katalog.  

Under nästa fas, exekveringen, då kontrollen är färdig, kommer verktyget att exekvera de 
kommandon specificerade i konfigurationsfilen vilka blivit inlästa i första fasen.  

Det är viktigt att användaren i valet av kommandon i konfigurationsfilen tar ”order of 
volatility” i beaktning ifall denna väljer att skapa en egen konfigurationsfil. Den här fasen 
inkluderar även kartläggning av de klienter som finns tillgängliga på samma nätverk som 
måldatorn.  

Fas tre, loggning, behandlar resultatet av de kommandon som exekverats under föregående 
fas. Först lagras den information som exekveringen av kommandona i konfigurationsfilen har 
genererat. Den inhämtade informationen sparas på två separata platser, beroende på om de 
har lyckats exekveras eller ej. Utöver det lagras även information om nätverket som samlas in 
under scriptets gång.  

Under den sista fasen, verifiering, skapas hashsummor på de filer som använts och skapats 
under verktygets gång.  

Specificering  
 

Användaren kommer först att bli ombedd att mata in information som är relevant för målet; 
vem som har exekverat verktyget, datum och tid, vilket brottsmål det gäller och vilken 
konfigurationsfil verktyget skall använda. Konfigurationsfilen specificerar vilka kommandon 
som ska exekveras av verktyget. Utöver det tar verktyget dessutom reda på systemtid och 
datum. Information kommer sedan att sparas i filen init_data.txt.  

 

Exekvering  

Den konfigurationsfil som användaren specificerar under insamlingsfasen inläses och 
innehållet i denna fil skall bestå av kommandon och dess argument som verktyget skall 
exekvera. Efter exekvering kommer resultaten av de inlästa kommandona sedan att sparas i 
en fil vars namn är baserat på exekveringskommandot.  

För att exekvering skall kunna ske måste en fungerande konfigurationsfil existera. Verktyget 
inkluderar en standard konfigurationsfil som är baserat på resultatet (dvs kravspecifikationen) 
från detta arbete.  

Loggning  

Beroende på om exekveringen lyckas eller ej kommer verktyget spara resultaten som lyckat 
eller misslyckat. Lyckad exekvering av ett kommando sparas i katalogen ”raw_ouput” och 
misslyckad exekvering skapas i dess undermapp ”errors”. Det görs för att en användare lätt 
ska kunna se med vilket resultat de olika kommandona har utförts.  
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Verifiering  

Verktyget använder binären md5 som är inkluderad i OS X för att skapa hashsummor på de 
filer som genereras. Först skapas MD5 summa av filen som innehåller verktyget 
(standardnamn A.IN.A.py) samt den konfigurationsfil som användaren har valt. Efter 
exekvering skapas MD5summa på filerna innehållande resultatet av de kommandon som 
exekveras från konfigurationsfilerna och sparas i filen checksums.txt. Utöver det skapas även 
en checksumma på filen som innehåller checksummorna och sparas i init_data.txt. 

Nätverksenheter   
 

När måldatorn är uppkopplad mot ett nätverk skall A.IN.A kunna undersöka ifall fler enheter 
kan identifieras. För att undersöka huruvida andra nätverksenheter är tillgängliga nyttjas 
binären ”ping”. Ping är ett verktyg som finns i en standardinstallation av OS X, som kan 
användas för att göra ett anrop till varje adress på nätverket. De enheter som svarar skrivs ut 
och IT-forensikern kan då göra en bedömning ifall de enheter som finns listade är fysiskt 
lokaliserade. 

 

5.4 String & Grep  
 

För att undersöka RAM-dumpen efter känd information kommer de två verktygen String och 
Grep att användas. De är båda två binärer som ingår i en standardinstallation av OS X.                                                                                              

Grep är ett verktyg som används för att leta efter uttryck i data och finns i OS X per standard. 
Med hjälp av reguljära uttryck går det att i en fil hitta mycket specifik data. För fullständig 
information om hur grep går att nyttja i olika situationer se grep manualen, ”man grep”, i OS 
X terminal.  

Strings är, liksom grep, ett program som finns i OS X per standard. Syftet med programmet 
är att söka och skriva ut textsträngar som finns i binärdata samt system-dumpar, t ex. en 
RAM-dump. 
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5.5 Experiment uppställning och genomförande 
 

Experimentet skall kunna upprepas och vara oberoende av vilken dator den genomförs på, 
förutsatt att den är en dator med Intel 64bit arkitektur och OS X installerat. För att i 
experiment kunna kontrollera effektiviteten i verktyget kontra att genomföra en traditionell 
RAM-dump används utrustning specificerad i Tabell 1.  

 

TABELL 1 TABELLÖVERSIKT FÖR HÅRD- OCH MJUKVARA I EXPERIMENT 

Typ Specifikation 
Dator Apple MacBook Pro mid 

2012 Intel I5 2,5GHz, 4 GB 
RAM, OS X.10.2 

USB-minne Kingston 16GB USB 2.0 
A.IN.A Verktyg för utvinning av 

Volatildata 
OSXPmem Verktyg för utvinning av 

RAM 
Strings & Grep Verktyg för analys av 

RAM-dump 
Stoppur Sony Xperia Z3 

 

Förfarande: 
Initialt genomförs en wipe på USB-minnet med hjälp av DBAN. På USB-minnet är A.IN.A 
och OSXPmem sedan placerat. Mål-datorn utgår från en kallstart, dvs. datorn har varit 
avstängd under en längre tid, 6 timmar, för att annullera oönskad data i RAM. Innan 
experimentet genomförs återställs datorn i fråga till standard genom en ny-installation av 
OS X. Inga inställningar utöver standard för en normal OS X installation ändras på datorn 
utöver att FileVault aktiveras. Efter installationen av operativsystemet installeras följande 
mjukvara; Mozilla Firefox, Skype, Tunnelblick och Transmission.  

När datorn startat och inloggning har genomförts startas följande program: 
 

x Mozilla Firefox [35], en webbläsare – två flikar; www.aftonbladet.se samt 
www.hh.se. 
 

x Skype [36], en VOIP klient – inloggning sker. 
 

x Tunnelblick [37], en OpenVPN klient i OS X – upprättande av VPN-tunnel. 
 

x Transmission [38], en bittorrent klient – startar klient, ingen nerladdning sker   
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FIGUR 4 START-VY I VERKTYGET A.IN.A 

Då ovan nämnda mjukvaror startats genomförs en RAM-dump med verktyget OSXPmem. 
Utvinningen sparas i foldern ”RAM-DUMP” på USB-minnet. Efter komplett insamling av 
RAM startas terminal-fönster där A.IN.A startas. Följande parametrar matas in och väljs; 
case-name, investigators name, date and time och config file number. Se Figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När A.IN.A arbetat klart kontrolleras resultat initialt genom att visuellt granska "case"-
foldern som skapas för att verifiera att filerna A.IN.A har generat under körning har sparats 
på korrekt plats. Live-utvinningen anses nu vara klar och locket på datorn stängs ner.  
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5.6 RAM-analys med hjälp av String & Grep 
 
En ny metod för att utföra RAM-analys fick tagas fram då det visade sig problematiskt att 
analysera den inhämtade RAM-dumpen med det existerande verktyget Volatility [39]. Det 
beror på saknat stöd för den senaste versionen av OS X (10.10.3).  

För att kunna verifiera data i loggarna från scriptet mot data i RAM behövdes en ny metod 
för att analysera RAM arbetas fram och då valdes det inbyggda verktygen strings och grep, 
vilket används för att leta efter strängar i filer. Nackdelen med den senare valda metoden är 
att analysen blir väldigt enkel och inte lika detaljerad och djupgående som en analys 
genomförd med exempelvis Volatility. För att kunna söka efter specifika strängar i RAM-
dumpen används strings och för att välja ut och presentera endast relevant data nyttjas grep,  
t.ex. ”strings ramdump.raw | grep –i firefox”, för att söka efter olika varianter av strängen 
”firefox”.  

För att kunna söka efter information om programmen som tidigare startas användes följande 
kommandon: 

Mozilla Firefox: strings ramdump.raw | grep –i firefox 

Skype: strings ramdump.raw | grep –i skype 

Tunnelblick: strings ramdump.raw | grep –i /tunnelblick/ 

Transmission: strings ramdump.raw | grep –i /applications/transmission 

Transmission: strings ramdump.raw | grep –i /applications/transmission 

 

5.7 Skapande av arbetsprocess 
 

I arbetet för att skapa en arbetsprocess har intervjuerna och enkätundersökningarna legat till 
grund. Utöver det har NIST skapat en referensmall [40] för hur en IR bör gå till som 
tillsammans med PDCA-cykeln har givit inspiration till skapandet av den arbetsprocess det 
här arbetet skall generera. Att skapa en arbetsprocess skall medföra ett enklare förfarande vid 
IR, den skall gynna oerfarna IT-forensiker i hanteringen av OS X system vid IR och den skall 
vara kontinuerligt utvecklande. Verktyget A.IN.A kommer vara en del av arbetsprocessen 
och ämnar att bidra till en enklare arbetsgång vid insamlingsförfarandet av volatildata vid IR.  

Utöver innehåll från NIST och tidigare gjorda undersökningar kommer även arbetsprocessen 
speglas av egna erfarenheter och åsikter, då kunskap och relevant erfarenhet anses finnas 
efter den grund utbildningen "IT-foresnik & Informationssäkerhet" på Högskolan i Halmstad 
har ålagt. I den färdiga arbetsprocessen kommer ej personliga preferenser särskiljas ifrån de 
rekommendationer som är utfärdade från NIST, ej kommer heller åsikterna från verksamma 
IT-forensiker särskiljas och märkas ut i den färdiga processen.  
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Tom sida  
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6 Resultat 
 

Resultaten nedan ämnar att stödja svaren för problemställningen och kommer sedan att 
behandlas i diskussionen. Avsnittet inleds med en sammanfattning av de genomförda 
intervjuerna, följt av resultaten från enkätundersökningen. Intervjuerna och 
enkätundersökningarna har bidragit till skapandet av en kravinventering, innehållande 
funktioner och data de deltagande IT-forensikerna anser relevanta och önskvärda i en live-
inhämtning. Data tidigare specificerad prioriteras sedan efter volatilitet i kravspecifikationen, 
dock är viss data från kravinventeringen medvetet utelämnad för att den inte ansågs volatil. 
A.IN.A's standardkonfiguration som används i experimentet är baserad på 
kravspecifikationen. Därefter presenteras resultaten från det tidigare utförda experimentet. 

6.1 Intervjuer 
 

Nedan är en sammanfattning av samtliga intervjuer med verksamma IT-forensiker. För ta del 
av kompletta intervjuer hänvisas till Appendix A – Intervju  
 

De tre intervjuade IT-forensikerna har varit verksamma inom polisen i 1.5 , 2.5 respektive 3 
år och jobbar i olika delar av landet; Stockholm, Göteborg och Malmö. Det faktum att det är 
mindre vanligt att stöta på datorer med OS X som operativsystem är något som är gemensamt 
för samtliga av de intervjuade. De är också eniga om att arbetssättet varierar, åtminstone från 
län till län, men det kommer bli ändring på det, ty polisen som organisation har 
omorganiserats och är nu samlad under en enda region.  
 

Det håller på att utarbetas nya standardiserade metoder vilket skall medföra att fler arbetar på 
likartade sätt och kommunikationen mellan de olika IT-forensikerna i olika regionerna skall 
förbättras. Utöver att de arbetar efter olika strategier framkommer det även att inga speciella 
metoder finns utarbetade för OS X. Alla är eniga om att arbetet hade blivit bättre och 
förmodligen mer effektivt om ett standardiserat arbetssätt hade funnits för att hantera OS X 
och fler hade förmodligen börjat arbeta med OS X system. En utvinning ur ett OS X system 
är inte lika komplett och utvecklat vid jämförelse med motsvarande Windows dator och det 
verkar som om det är brist på bra verktyg som kan hantera OS X, vilket kan vara en 
bidragande faktor till att rutinerna inte är speciellt utvecklade.  
 

FTK Imager [41] är det verktyg som förekommer mest frekvent, andra verktyg som används 
är Paladin [42], det är dock inte lika vanligt förekommande. Att genomföra en RAM-dump är 
inget som sker ofta, vanligast är att fotografera skärmen, notera vilka program som körs 
tillsammans med exekvering av några UNIX-kommandon som fungerar på OS X. Efter IR 
beslagtags systemet och förs med till labbet för vidare forensiskt arbete. Hur ofta de har root-
lösenordet vet de inte då de inte stöter på operativsystemet speciellt ofta. Slutligen är trenden 
att de hade haft nytta av något verktyg för att utvinna volatildata samt scanna efter kryptering 
på plats, helst utan krav på root-privilegier för att eliminera behovet av root-lösenord. 
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45%

22%

33%

Är det första du utför en RAM dump 
för senare analys?

Ja

Nej

Beror på

89%

11%

Anser du att det är relevant att ha ett 
script/program som samlar in viss 

volatil data?

Ja

Nej

6.2 Enkätundersökning 
 

I den genomförda enkätundersökningen deltog nio individer. Enkäten skapades via Google-
spreadsheet och gjordes offentlig på polisens IT-brottforum via en polisiärt anställd IT-
forensiker. Enkäten bestod av sju korta frågor och sammanfattningen av resultatet redovisas 
nedan. De fullständiga svaren från enkätundersökningarna går att finna i Appendix B – 
Enkätundersökning. 

I undersökningen framkom det att majoriteten, 45 %, av de svarande alltid utför en RAM-
dump som första interaktion på en måldator. De som svarar att det ”beror på” kan antagas 
genomföra en RAM-dump först vid behov. Se Figur 5. 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

FIGUR 5 ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅGA 1 

Den övervägande majoriteten, 89 %, anser att det är relevant med en mjukvara för hantering  
av volatildata, vilket inte är speciellt förvånande då volatildata kan vara stor betydelse för en 
utredning. De 11 % som inte anser att en mjukvara för ändamålet är av vikt borde således  
inte heller vara intresserade av volatildata, se Figur 6.  
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89%

11%

Är det viktigt att det finns ett verktyg 
som är riktat mot OS X?

Ja

Nej

56%
44%

Använder du redan idag något 
verktyg för detta?

Ja

Nej

FIGUR 8 ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅGA 5 

FIGUR 6 ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅGA 2 

 

I tidigare fråga hävdar 89 % att ett verktyg för live-forensik behövs vilket gör att det blir 
oroväckande när 44 % svarar att de idag inte använder något verktyg för ändmålet live-
forensik. Om 89 % saknar ett bra verktyg och 44 % inte nyttjar ett borde mer fokus läggas på 
det området inom verksamheten. Det går inte att säga om de 56 % som svarade ”ja” syftar på 
ett verktyg riktat gentemot OS X eller om de använder ett verktyg riktat mot andra  
operativsystem. De 44 % som inte använder något verktyg alls antas ej taga tillvara på volatil
data i en IR. Se Figur 7.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 7 ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅGA 3 

På frågan om vilka funktioner ett program skall ha och vilken volatildata en mjukvara skall 
taga tillvara på svarar de flesta av deltagarna att de önskar se; systeminformation, detektering 
av kryptering, aktuell systemtid och anslutna enheter; via USB likväl som via nätverket. Det  
som står ut bland svaren är detektering av webbsessioner för det är tämligen enkelt att  
kontrollera om en webbläsare är aktiv eller inte. För en mer precis bild av vilka funktioner 
och volatildata som önskas, se Tabell 2 och Tabell 3. 
 
Gällande frågan om ett verktyg specifikt riktat mot OS X är viktigt svarar 89 % att de anser  
att det är viktigt med ett verktyg dedikerat mot OS X, vilket stärker behovet av fler arbeten  
likt det här. Förhoppningen är att det utvecklade verktyget A.IN.A här kan fylla en plats och  
ligga till grund för vidareutveckling av det IT-forensiska arbetet riktat mot OS X inom  
polisen. Se Figur 8 Enkätundersökning fråga 5 
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0%

100%

Anser du att rutiner för hantering av 
initial respons vid påträffande av 
Apple datorer är komplett?

Ja

Nej

FIGUR 9 ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅGA 6 

 
 

 
Samtliga deltagare anser att rutinen för IR riktat mot OS X inte är komplett, vilket onekligen 
är en skrämmande hög siffra och påvisar vikten av en förändring hos polisen i arbetet med  
ovan nämnt system. Frågan kan anses vara ledande men det var likväl förväntat att någon  
skulle vara nöjd med rutinerna, se Figur 9. 
 
Avslutningsvis ställdes frågan ”övriga kommentarer och synpunkter” varvid det framkom att 
kraftfullare verktyg efterfrågas. Det framkom även att det generellt är ett problem med 
avsaknad av lösenord. Många anser att det är ett relevant och intressant arbete och behovet 
av det är stort.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

TABELL 2 ÖNSKADE FUNKTIONER   TABELL 3 ÖNSKAD 
VOLATILDATA 

 
Önskade funktioner 

  
Önskad volatildata 

date information om inloggade användare 
uname –a   nätverksinformation 
infosw_vers information om eventuella nätverksenheter 
netstat USB-historik 
lsof –i tid 
netstat –rn möjlighet att köas utan root-access 
tablearp –an eventuell kryptering och uppmappade 

krypterade enheter 
ps aux aktiva nätverksanslutningar 
who –a aktiva webbsessioner 
lsof  
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last  
ifconfig  
ps –ef  
system_profiler –xml detailLevel full  
module svmmap  

 
6.3 Kravinventering 
 

Efter utförd enkätundersökning samt intervjuer har information sammanställts med den data 
som bör extraheras ur ett målsystem. Informationen är ej ordnad enligt i vilken ordning data 
bör extraheras och den är baserad på åsikter från verksamma IT-forensiker. 
Kravinventeringen skall representera vilka krav IT-forensiker önskar ställa på ett verktyg för 
live-utvinning och ligga till grund för införskaffande, alternativt utvecklande, av mjukvara för 
att hantera live-forensik i OS X miljö. 

Körande processer: 

Det kan vara av vikt att ta reda på vilka processer som körs på en dator, då en 
potentiellt misstänkt skulle kunna hävda att datorn har varit fjärrstyrd eller är infekterad med 
virus [43]. Ett annat scenario skulle kunna vara det facto att en bit-torrentklient körs i ett 
fildelningsmål. 

Detektera kryptering: 

Är hela hårddisken eller specifika filer krypterade kan problem uppstå vid utvinning av data 
om det inte upptäcks innan systemet stängs ner. Stängs systemet ner minskar chansen att 
kunna extrahera kryptonycklar ifrån RAM samt ökar risken att det att inte går att starta 
operativsystemet och dess filer igen på grund av avsaknad av lösenord. 

Nätverksanslutningar: 

De nätverksanslutningar som är upprättade eller eventuella inväntande anslutningar är av 
intresse, enligt polisen, i de fallen rörande barnpornografi. Att dokumentera aktiva 
nätverksanslutningar är ett steg på vägen mot att bekräfta om den potentiella misstänkte har 
varit delaktig i barnpornografibrott. 

Allmän systeminformation: 

En bra överblick och förståelse för det körande systemet är väsentligt för att kunna utföra en 
forensisk analys. En överblick kan skapas genom att extrahera relevant data från systemet och 
medhjälp av det bygga en överskådlig bild av systemet som IT-forensikern har att göra med. 

Nätverkskonfiguration: 

Måldatorns nätverksinställningar är intressant för att nätverkskonfigurationer som avviker 
från standard kan vara en indikation hur kompetent en användare kan antas vara. I 
nätverkskonfigurationen kan t.ex. DNS-kapning uteslutas eller delvis bevisas genom att 
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kontrollera ifall en DNS är konfigurerad mot en legitim server. Nätverkskortets fysiska adress 
återfinns i nätverkskonfigurationen och den kan vara intressant utifall det finns en adress att 
jämföra mot, exempelvis vid ett intrång på ett trådlöst nätverk. 
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Nätverksanslutna enheter: 

Kartläggning av eventuella enheter på det lokala nätverket kan vara av vikt. Det kan 
exempelvis finnas en dold Network Attached Storage (NAS) som ej har upptäcks eller en 
dator som ej har hittats. Många enheter idag är små, portabla och trådlösa och upptäcks de 
inte finns risken att eventuellt viktigt underlag för bevis går till spillo. 

Lista anslutna USB-enheter: 

Möjligheten att lista anslutna USB-enheter kan vara av intresse för en utredning. Det kan 
påvisa om datorn exempelvis har inkopplade hårddiskar eller andra enheter som kan vara 
relevanta för en specifik typ av utredning. Andra mindre USB-enheter kan vara gömda och 
därför kan det vara bra att veta om det finns behov av att leta efter den typen av 
lagringsmedia. 

Tidigare kända nätverk: 

Att kunna bevisa att en dator har varit ansluten till ett visst nätverk kan vara viktigt för att 
bevisa att en potentiellt misstänkt olovligen anslutit sig till ett nätverk. Ett annat scenario kan 
vara att ett brott har begåtts på ett specifikt nätverk och det kan då vara av fördel att kunna 
kontrollera måldatorns kända nätverk gentemot det specifika nätverket. 

Anti-forensiska mjukvara: 

Det kan finnas program installerade på en måldator som försvårar alternativt förhindrar att 
forensiskt arbete utförs eller rentav saboteras. Att de anti-forensiska åtgärderna detekteras är 
naturligtvis av vikt men det skall också noteras att det kan vara svårt utan att kontaminera 
måldatorn. 

Systemtid: 

För att kunna kontrollera att tidstämplar på filer stämmer bör också datorns systemtid 
kontrolleras. Den skall stämma överens med tidzon samt matcha dagens datum.  

Webbsessioner: 

Möjligheten att kontrollera aktuella webbsessioner kan bidra till en mer detaljerad tidslinje 
och mer information om den potentiellt misstänkte. 

Lista inloggande användare samt möjliga användare: 

Om de inloggande användarna listas kan ännu en fjärrstyrningsmöjlighet undersökas, det kan 
också påvisa att vissa tjänster som tillåter fjärranslutning är påslagna, något som kan vara 
relevant att undersöka ytterligare. Att lista samtliga användare på en måldator kan påvisa 
oönskade användare vilket kan tyda på att ett intrång har skett.  
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6.3.1 Kravspecifikation  
 

För att svara mot problemställningen med att kartlägga och presentera vilken data som anses 
vara viktig för insamling vid IR från OS X system ligger intervjuer och enkätundersökning 
till grund. Listan nedan, Tabell 4, visar på vilken prioritet en viss typ av data från den tidigare 
framställda kravinventeringen bör ha vid en generell live-utvinning. Dock skall ansvarig för 
utvinningen ha i beaktning att prioriteringen är beroende på scenario. I kravinventeringen är 
inte all information volatil och således kommer inte alla punkter vara med i 
kravspecifikationen. Kravspecifikationen ligger till grund för standardkonfigurationen i 
A.IN.A.  

 

TABELL 4 KRAVSPECIFIKATION 

Listan nedan visar på vilken prioritet en viss data från den tidigare framställda 
kravinventeringen skall ha enligt "order of volatility" i RFC3227[45]. 
1. Nätverksanslutningar 
2. Körande processer 
3. Lista nätverksanslutna enheter 
4. Lista ansluta USB-enheter 
5. Inloggade användare samt lista alla användare 
6. Lista öppna filer 
7. Systemtid 
8. Allmän systeminformation 
9. Detektera kryptering - FileVault 
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6.4 A.IN.A standard konfiguration 
 

För att kunna uppfylla de krav framställda i kravspecifikationen samt utföra dem i korrekt 
ordning enligt volatilitetsprincipen har de redovisade kommandona nedan valts. I Tabell 5 
listas vilken ordning kommandon exekveras av A.IN.A och motsvarande i 
kravspecifikationen. I standard konfigurationen av A.IN.A saknas punkt nummer 3 Tabell 4, 
”Lista nätverksanslutna enheter”. Funktionen ligger inte som ett kommando i 
konfigurationen utan representeras istället som en funktion i verktyget. I Tabell 5 redovisas 
A.IN.A standardkonfiguration. 
 

TABELL 5 KOMMANDON I DEFAULT.CONF OCH MOTSVARANDE I KRAVSPECIFIKATIONEN 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommando i default.conf Motsvarande i kravspecifikationen 
arp -a   

Nätverksanslutningar netstat -an 
netstat -rn 
lsof -i 
ps aux Körande processer 
df Lista anslutna USB-enheter 
mount 
who -ad  

Inloggade användare samt lista alla användare dscacheutil -q user 
last 
pbpaste  
lsof Listar öppna filer   
date Systemtid 
sw_vers  

 
 
Allmän systeminformation 

ifconfig 
uname –a 
uptime 
kextstat 
sysctl –a 
system_profiler -detailLevel full 
fdsetup status Detektera kryptering - FileVault 
fdsetup version 
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FIGUR 10 URKLIPP UR RESULTATET AV KOMMANDOT PS AUX SOM VISAR ATT FIREFOX 
KÖRS 

FIGUR 11 URKLIPP UR RESULTATET AV KOMMANDOT PS AUX SOM VISAR ATT SKYPE KÖRS 

6.5 Experiment  
 

I kommande avsnitt redovisas ett utdrag ur resultaten från A.IN.A. För att se fullständig 
information rekommenderas att experimentet upprepas och utförs på ett eget system med 
valda verktyg alternativt nyttjande av default.conf filen som medföljer verktyget.  
 
6.5.1 Resultat från A.IN.A   

 

A.IN.A skapar, med en standard konfigurationsfil, en arbetsprocess som är mindre 
komplicerad att genomföra än vad det exempelvis skulle vara att exekvera samtliga 
kommandon manuellt. Användaren av verktyget behöver enbart mata in tid, namn samt välja 
konfigurationsfil. Verktyget skapar överskådliga loggfiler och har en synnerligen enkel 
mappstruktur. På grund av loggarnas stora omfattning kommer i resultatdelen enbart utvalda 
delar redovisas från utvinningen. Av integritetsskäl kommer kompletta loggfiler från 
experimentet inte att bifogas arbetet. Den intresserade läsaren uppmanas genomföra 
experiment och undersöka loggfilerna från eget känt system. Den totala tiden för utvinningen 
med A.IN.A uppgick till 1 min och 13 sekunder. I Appendix C är standardkonfigurationen 
bifogad där alla kommandon är listade med förklaring av dess innebörd. 

Körande processer: 

Med hjälp av kommandot ”ps” skall alla körande processer listas med hjälp av A.IN.A. I 
figurerna nedan visas urklipp gällande de program som startades innan utvinningen 
påbörjades. A.IN.A extraherar framgångsrikt informationen om de körande processerna. Se 
Figur 10, Figur 11, Figur 12 och Figur 13. 

Kryptering - FileVault: 

Under intervjuerna samt enkätundersökningen har det framkommit att möjligheten att 
kontrollera huruvida kryptering av disk är aktivt eller ej är en viktig funktion i ett verktyg. 
A.IN.A kontrollerar med hjälp av programmet fdesetup om FileVault är aktivt och varnar om 
så är fallet. Se Figur 14. 

 

Utdrag ur loggfiler från A.IN.A: 
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FIGUR 12 URKLIPP UR RESULTATET AV KOMMANDOT PS AUX SOM VISAR ATT 
TUNNELBLICK KÖRS 

FIGUR 13 URKLIPP UR RESULTATET AV KOMMANDOT PS AUX SOM VISAR ATT 
TRANSMISSION KÖRS 

FIGUR 14 URKLIPP UR RESULTATET AV 
INIT_DATA.TXT SOM VISAR ATT FILEVAULT ÄR 
AKTIVERAT 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

6.5.2 RAM-analys 
 

En RAM-analys genomfördes för att kontrollera att korrekt information extraheras ur 
systemet med hjälp av A.IN.A. Det vore alltför omfattande att validera samtlig data ur 
loggarna och därför kommer endast bitar relevanta till experimentet att valideras. Istället för 
att leta igenom hela RAM-dumpen efter data som var relevant för arbetet lades fokus på att 
identifiera och verifiera de program och processer som startades i experimentet. Processerna 
kunde identifieras i RAM-dumpen och dess Process ID, PID, stämde överens med de i 
resultatet från körningen av verktyget. I Figur 15, Figur 16, Figur 17, Figur 18, Figur 19 och 
Figur 20 går det att utläsa resultatet av sökningarna. Samtliga PID för de startade processerna 
återfanns i RAM och stämde överens med de PID i resultatet från verktyg. RAM-dumpen 
sparades till ett USB 2.0-minne och tog 26 minuter och 14 sekunder att utföra. Följande 
information har extraherats ur RAM-dumpen med hjälp av ”strings” och ”grep”. 

Mozilla Firefox: strings ramdump.raw | grep 1445 | grep Firefox 
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FIGUR 15 RESULTATET AV ”STRINGS RAMDUMP.RAW | GREP 1445 | GREP FIREFOX” 

FIGUR 18 RESULTATET AV ”STRINGS RAMDUMP.RAW | GREP PID 2231 | 
GREP SKYPE” 

FIGUR 16 RESULTATET AV "STRINGS RAMDUMP.RAW | GREP -I HTTP://AFTONBLADET.SE" 

FIGUR 17 RESULTATET AV ”STRINGS RAMDUMP.RAW | GREP –I HTTP://HH.SE/”  

 
 

aftonbladet.se: strings ramdump.raw | grep 1445 | grep-i http://aftonbladet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hh.se: strings ramdump.raw | grep 1445 | grep-i http://hh.se 

 

 

 

 

 

 

 

skype: strings ramdump.raw | grep 2231 | grep Skype  
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FIGUR 19 RESULTATET AV ”STRINGS RAMDUMP.RAW | GREP –I TUNNELBLICK | GREP 436” 

FIGUR 20 RESULTATET AV ”STRINGS RAMDUMP.RAW | GREP 2423 | GREP –I 
TRANSMISSION” 

 

tunnelblick: strings ramdump.raw | grep -i tunnelblick | grep 436  

 

 

 

 

 

 

 

 

transmission: strings ramdump.raw | grep 2423 | grep -i transmission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Arbetsprocess Incident Respons riktat mot live-forensik 
 

Då varje fall är unikt borde också arbetsprocessen vid varje IR vara likaså. Att skapa ett 
förfarande som går att följa vid varje IR går således inte, men det går att skapa en guide för 
ett förfarande som bör strävas att följas i största möjliga mån. 

I ett led att systematisera ett tillvägagångssätt för insamling av volatildata fungerar, enligt 
experimentet, A.IN.A eminent. Verktyget är relativt enkelt att använda och kräver liten 
interaktion från användaren. Utöver att mata in vem som utför live-utvinningen, lokal tid, 
datum samt val av konfigurationsfil behöver användaren inte göra mer i 
utvinningsförfarandet. Det medför en enkel process vilket resulterar i att kompetensen för att 
genomföra live-utvinningen kan vara begränsad vid användande av A.IN.A. Vid en incident 
där ett system körandes OS X är mål för live-responsen bör följande ske i kronologisk 
ordning där varje steg skall dokumenteras noggrant.  
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Listan nedan är en grov planering och skall en mindre-erfaren IT-forensiker genomföra live-
forensiken bör denne individ noggrant gå igenom samtliga steg och vad som kan förväntas 
inträffa med en erfaren kollega.   

1. Fysisk kartläggning av system - Vad verkar vara inkopplat? Hur många synliga 
datorer finns på plats? USB-enheter? Nätverksenheter? Fotografera och 
dokumentera.  

2. Dokumentera systemstatus - Är systemet aktivt, i sömnläge eller avstängt?  
3. Är systemet avstängt bör systemet transporteras direkt till det forensiska laboratoriet, 

annars fortsätt vidare i förfarandet. 
4. Visuell analys - Fotografera skärm, vilka aktiva program går att identifiera? Är 

webb-läsare öppen? Vilka flikar är öppna i webb-läsaren? Är några kommunikations-
applikationer öppna? Identifiera eventuella anti-forensiska åtgärder 

5. Utvinning av volatildata - Om möjligt, utför RAM-dump, genomför exekvering av 
A.IN.A 

6. Bedömning om systemet kan stängas ned - Presenteras varningen "FileVault is 
active" i verktyget bör datorn inte stängas av och istället bör lagringsmedia speglas 
på plats av kompetent IT-forensiker. Reflektera över ytterligare åtgärder som kan 
försvåra arbetet ifall datorn stängs av.     

I arbetsprocessen bör de inblandande finna en metod att arbeta efter som leder till utveckling 
av arbetet. Enligt PDCA bör varje IR analyseras innan samt efteråt för att identifiera vad som 
genomförts. PDCA kan minska risken att misstag sker och det kan bidra till att en mer 
komplett modell kan användas inom arbetsteamet för hur IR sker och hanteras. Enligt PDCA-
modellen bör processen hanteras enligt följande: 

x Planering - Vad kan vi förväntas stöta på? Identifiera möjliga problem och metoder 
för att undvika generella fallgropar 

x Genomförande - Genomför den initiala responsen utefter tidigare planering 
x Kontroll - Analysdelen i arbetet. Här bör eventuella misstag identifieras, vad 

missades vid live-utvinningen? Går förfarandet att förbättra? Vad kan förberedas 
bättre inför nästa fall? 

x Förändra - Teamet bör komma med konkreta synpunkter på vad som gick bra och vad 
som gick mindre bra. Återkoppling bör här ske till vad som exempelvis var svårt, vad 
var enkelt? Vad kan underlätta till nästa utvinning? Vad kan förväntas att förändra 
till nästa fall? 
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Tom Sida  
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7 Diskussion  
 

Efter intervjuer samt enkätundersökningar stod det klart att det finns ett stort behov utav en 
process och verktyg som kan stötta IT-forensikern i den initiala-responsen. Under arbetets 
gång har en rad olika mjukvaror för ändamålet inhämtning identifierats, ingen som har varit 
tillfredställande har varit gratis och de alternativ som kostar pengar, ofta en hel del, har inte 
testats. Idén till studien grundades i att det var svårt att identifiera tidigare arbeten inom 
ämnet. Efter kontakt med polisen i Göteborg stod det även klart att behov fanns för att 
utveckla ett verktyg för att identifiera huruvida kryptering är aktivt på en dator eller ej. Att 
identifiera kryptering begränsades till Apples proprietära krypteringsmjukvara FileVault, 
ytterligare om detektering av kryptering behandlas i sektionen 7.1 Framtida arbeten. 
Arbetetsförloppet har varit i följande ordning: genomförande av behovsundersökning följt av 
kravinventering, kravspecifikation, A.IN.A standard-konfiguration, A.IN.A och 
arbetsprocessen. Diskussions avsnittet kommer att följa samma ordning.  

Intentionen med arbetet är inte att utveckla ett färdigt verktyg en IT-forensiker kan använda 
som ett verktyg i sin Black-Bag [3], arbetet skall undersöka den forensiska arbets-processen 
vid live-forensik av Mac OS X system. Att utveckla ett verktyg blev för oss en metod för att 
underlätta, systematisera och automatisera ett inhämtningsförfarande vid IR.  

Att det i live-forensiken tveklöst bör ligga hög prioritet på att utföra en RAM-dump går inte 
att understryka nog. Mängden information som huserar i RAM kan vara mycket detaljerad 
och kan ha en betydande roll i en utredning. Problem uppstår då rättigheter saknas för att 
utföra RAM-dump. Om en RAM-dump ej kan utföras på grund utav saknade rättigheter, 
saknas högst troligt således även rättigheter att exekvera en rad olika kommandon t.ex. att 
extrahera eventuella användarnamn och lösenord i Keychain [44]. Det renderar i att en 
utvinning som sker utan root-rättigheter med största sannolikhet innehåller mindre volatildata 
samt är mindre detaljerad jämfört mot en RAW-inhämtning. Det är en kompromiss den 
utredande IT-forensikern måste taga i beaktning. Fördelen med den processade utvinningen 
är att informationen ej behöver analyseras med tredjeparts verktyg, en enkel texteditor räcker 
väl.  

Att genomföra intervjuer var en del i arbetet för att skapa en förståelse för hur stort behovet 
utav en automatiserad arbetsprocess är och identifiera vilken information som bör tagas 
tillvara. De tre intervjuade IT-forensikerna jobbar i olika städer i Sverige och är tidigare 
studenter från IT-Forensik & Informationssäkerhetsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. 
Det ska poängteras att vetskap om deras praktiska färdigheter saknas. Slutligen kan det anses 
negativt att endast information blivit insamlad från IT-forensiker aktiva inom polisen. Det 
med anledning att informationen kan bli vinklad mot deras verksamhet utan att ta i beaktning 
vad andra som arbetar med IR inom IT-forensik anser vara viktigt. 

Det framkom att tillvägagångssätt och rutiner differentierar sig hos polisen inom de olika 
regionerna. Efter årsskiftet till 2015 samlas de under en och samma ledning vilket de hävdar 
kommer att bidra till att skapa ett standardiserat arbetssätt. Förhoppningen är att den här 
studien anses vara kompentent nog att kunna vara en del i deras utveckling och vara ett 



 

57 
 

självklart val av verktyg för IT-forensiker i arbetet med live-forensik riktat mot OS X system. 
För att kunna svara på första problemet i problemformuleringen bör det definieras vad en 
systematisering av tillvägagångssätt innebär. Det innebär att de olika händelserna som sker i 
tillvägagångssättet specificeras i vilken ordning de bör ske och därefter kunna reproduceras. 
Det innebär inom ramen för det här arbetet en specifikation om vilken data och i vilken 
ordning data bör extraheras, samt en mall där tillvägagångssättet specificeras och därmed 
systematiseras.  

Resultatet av enkätundersökningen motiverade behovet till arbetet väl även om antalet 
deltagare var under förväntan. Då svaren från enkätundersökningen var relativt entydiga 
påverkade det låga svarsantalet inte arbetet nämnvärt. Utöver behovet svarade även 
deltagarna på vilken önskvärd funktionalitet de ville se. Några av svaren visar detaljerad 
information om vad som önskas extraheras. Andra svar tyder även på okunskap inom ämnet 
och påvisar ett utbildningsbehov bland de deltagande, vilket ännu mer belyser vikten av ett 
enkelt förfarande vid en IR. 

Resultaten från behovsundersökningen dvs. intervjuerna och enkätundersökningen 
processades och presenteras i två dokument, kravinventeringen och därefter 
kravspecifikationen. Det senare dokumentet bygger på data som specificerades i 
kravinventeringen och rangordnas utefter hur volatil data anses vara enligt "order of 
volatility" i RFC3227. Kravspecifikationen och kravinventeringen går att upprepa och 
applicera på samtliga system en utvinning genomförs emot, vilket är en positiv bieffekt då de 
går att använda på fler system än Apple OS X. De båda dokumenten blev vårt sätt att lösa det 
tidigare ställda problemet ” Kartlägga och presentera vilken data som anses vara viktig samt 
vilken prioritet den skall ha vid insamling av volatildata”. Dokumenten ligger även till grund 
för standard konfigurationen av det framtagna verktyget A.IN.A. och standard-
konfigurationen är även vårt sätt att systematisera ett tillvägagångssätt för utvinning av 
volatila data, vidare diskussion om det sker senare i diskussionen. En del information som 
framkom under behovsundersökningen är ej relevant för studien då den antingen inte är 
tillräckligt volatil i sin natur, informationen går att tolka på flera olika sätt eller informationen 
är direkt felaktig. Att det framkom direkt felaktig information bland svaren var överraskande 
då vi anser att personer som är verksamma inom området bör veta vad olika termer betyder 
inom fackområdet.  

A.IN.A är författat i Python vilket gör det relativt enkelt att göra ändringar i verktyget. Det 
kan vara mycket önskvärt då en IT-forensiker kan behöva göra ändringar för att få fram ett 
önskvärt resultat, baserat på ställda förutsättningar i aktuellt mål. Det faktum att koden för 
verktyget är enkel att granska innebär även att det är relativt trivialt att skapa sig en förståelse 
för hur A.IN.A arbetar, vilket är bra för att kunna hävda att verktyget utför de operationer 
som påstås. Förutom att kunna hävda vetskap om vilka operationer verktyget utför, menar 
Kristin Amari i sin vetenskapliga rapport ” Techniques and Tools for Recovering and 
Analyzing Data from Volatile Memory” [16], att om en IT-forensiker har vetskap om vilka 
avtryck verktyget gör leder det till att hen snabbt kan utesluta kontamineringen av verktyget i 
analysfasen.  
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Det har under arbetets förlopp dykt upp diskussioner gällande huruvida en portabel version 
av Python skall användas istället för att köra Python från måldatorn. Det är intressant av två 
anledningar; Python kan blivit avinstallerat vilket leder till att A.IN.A inte kan exekveras och 
när en portabel version av Python nyttjas kan dess integritet garanteras. Det här arbetet 
behandlar dock inte hur mycket olika metoder och hur verktyg eventuellt kontaminerar 
måldatorn. Således föreslås ett experiment som mäter hur mycket en portabel version av 
Python kontaminerar jämfört emot att nyttja måldatorns egen Python installation. Det grodde 
även tankar gällande att skriva egna funktioner för att beräkna MD5 summa samt enumerera 
eventuella nätverk, dvs. att inte nyttja binärerna från måldatorn utan istället använda egen kod 
för respektive funktion.  

Konfigurationsfilen som A.IN.A använder sig av som standard är vårat förslag på ett 
systematiserat tillvägagångsätt av utvinning av volatildata, dessutom förbättrar A.IN.A 
systematiseringen genom att automatisera hela tillvägagångssättet. Tycks våran 
systematisering vara ineffektiv eller ofullständig kan konfigurationsfilen enkelt ändras genom 
att verktyget i grunden är högst modifierbart, vilket leder till är det är enkelt att göra 
ändringar i dess konfigurationsfil. Att lägga till eller radera kommandon efter behov 
alternativt skapa ytterligare konfigurationer är inte svårare än att skapa en ny text-fil. Det gör 
att det är enkelt att skapa olika konfigurationer för olika typer av scenarion. Anledningen till 
att genomföra ett experiment är för att validera att arbetsprocessen fungerar tillsammans med 
A.IN.A. Vid genomförandet av inhämtningen uppstod inga problem.  

Det var inte helt trivialt att hitta de rätta verktygen för att kunna utvinna samt analysera 
RAM-dumpen. Det berodde på att de kostnadsfria verktyg riktade mot OS X är få och även 
beroende av vilken version av OS X som är aktuellt på systemet. När verktyg för RAW-
utvinningen identifierats kunde RAM-dumpen genomföras. Efter komplett inhämtning av 
RAM-dumpen fanns förhoppningar om att det forensiska ramverket Volatility kunde 
användas för RAM-analys. Så blev dock inte fallet då Volatility saknar stöd för OS X 
versioner senare än 10.9.4, då ingen uppdaterad profil till senare versionen av OS X har 
lanserats. Försök att skapa en egen profil genomfördes, dock utan framgång. Andra liknande 
programvaror t.ex. Rekall har officiellt stöd för den senaste versionen men där uppstod 
exekverings problem av okänd art. På grund av tidsbrist valdes istället de enkla verktygen 
strings och grep för analys. Hade något av de tidigare verktygen fungerat hade mer specifik 
data kunna utvinnas ur RAM-dumpen, det genererar dock inga hinder i arbetet då verifiering 
av data från A.IN.A kunde ske i alla fall. Det visar på bristen av bra verktyg som kan hantera 
senare versioner av OS X. Hade måldator varit ett system körandes Microsoft Windows hade 
problematiken kring att hitta verktyg eliminerats. Experimentet utformades enkelt då det 
ansågs att ett mer avancerat experiment inte gynnande arbetet ytterligare eftersom det enklare 
experimentet uppnår ett tillfredställande resultat. Syftet med experimentet var att verifiera 
funktioner ur verktyget A.IN.A, vilket också lyckades. Framtida experiment bör mäta hur 
mycket A.IN.A kontaminerar RAM.  

All data A.IN.A inhämtar i experiment presenteras ej, ett medveten val gjort av hänsyn till 
ägare av målsystem och det faktum att mängden information ej anses hållbar att presentera i 
en rapport. Istället författades förklaringar till vad de olika kommandona verktyget exekverar 
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hämtar för typ av information. Sarah Edwards, IT-forensikexpert på SANS och ansvarig för 
utbildningen SAN FOR518 samt certifiering för IT-forensik i OS X miljö har författat ett 
"cheat-sheet" med olika kommandon för live-utvinning i OS X. Samtliga av de kommando 
hon nämner återfinns i standard-konfigurationsfilen. I studien Comparative Analysis of 
Volatile Memory Forensics [24] påvisas tydligt hur detaljerad information går att extrahera ur 
en RAM-dump. De talar även om hur mycket en processad utvinning likt A.IN.A kan 
kontaminera RAM jämfört mot en traditionell RAM-dump. Men under vårt arbete har det 
blivit uppenbart att möjligheterna att faktiskt genomföra en RAM-dump på dagens system, på 
grund av problem med rättigheter, är små. Det bör medföra att behovet av verktyg liknande 
A.IN.A växer i de fall då en live-utvinning är aktuell.  

Att A.IN.A använder binären ping för att enumerera nätverket är inte optimalt. Det är 
problematiskt då det finns operativsystem som med dess standardkonfiguration ej besvarar 
sådana anrop. För att kunna lösa detta problem bör vidare forskning genomföras.  

För att underlätta systematiseringen av tillvägagångssättet vid insamling av volatildata 
användes en redan etablerad metod, PDCA. Det bör observeras att det finns andra metoder 
liknande PDCA exempelvis FMEA som går att applicera. Vi valde dock PDCA över FMEA 
på grund av att en av huvudpelarna i PDCA syftar till att öka individens förståelse för 
arbetsprocessen. Det anses vara mycket viktigt i det här fallet, då utveckling av 
arbetsprocessen kommer vara nödvändig. Anledningen till att arbetsprocessen kommer 
behöva utvecklas konstant är att IR är ett område i ständig förändring. Verktyget A.IN.A som 
tagits fram tidigare i arbetet rekommenderas att användas i den framtagna arbetsprocessen, 
dock bör även andra liknande verktyg utforskas för att undvika att arbetsprocessen blir 
verktygscentrerad. Eftersom arbetsprocessen inte är verktygscentrerad går den att applicera 
på fler system. Med det syftas på att processer skall skapa en förståelse och en arbetsgång. 
Oavsett vilken metod som används bör arbetet med live-forensik aldrig tagas för givet och 
även vid användandet av verktyget A.IN.A skall PDCA-cykeln eller likande metoder alltid 
finnas i åtanke för att undvika att eventuella begångna misstag upprepas eller upprepas av 
andra. Den metod vi skapat kan anses som en god grund till fortsatt arbete. På varje 
arbetsplats bör en skräddarsydd version tillämpas som passar den verksamhet arbetsplatsen 
fokuserar emot. 
          

7.1 Framtida arbeten 
 

I nuläget gör A.IN.A endast en kontroll huruvida FileVault används av systemet eller ej. Det 
finns dock en större mängd program som utför samma eller liknande krypteringsåtgärder på 
ett system som FileVault. Det gör det naturligt att fortsätta utveckla A.IN.A för att skapa 
funktionalitet för att identifiera fler krypteringsverktyg.  

Det kan också vara klokt att utveckla ett läge (eller version) av A.IN.A för de fall där 
preserveringen av data måste startas med minimal fördröjning. Det innebär att utvinningen 
startas direkt och de frågor som specificerar information om ärendet ställs istället under 
utvinningen, alternativt efter att den är genomförd.  
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Det kan vara användbart när det är av stor vikt att förloppet vid inhämtning av information är 
brådskande. En idé kan exempelvis vara en konfigurationsfil som enbart hämtar ut aktuell 
nätverksinformation, eller en version som enbart kontrollerar huruvida FileVault är aktivt 
eller ej. En klar fördel skulle vara ett snabbt förfarande, nackdelen kan vara en mindre 
detaljerad och mindre komplett presentation av resultatet. 

För att konvertera den första versionen av A.IN.A till en version riktat mot system körandes 
GNU/Linux behöver bara små förändringar ske. A.IN.A använder idag binären md5 för att 
generera hashsumma på skapade filer, i en GNU/Linux variant skall binären md5sum nyttjas. 
Slutligen kommer det med stor sannolikhet inte fungera att enumerera nätverket med binären 
ping i en GNU/Linux miljö då resultatet från kommandot kommer att skilja sig. Att utföra 
justeringarna bör för någon med programmeringserfarenhet inte vara en svår uppgift, och 
således kan A.IN.A anses fungera för GNU/Linux system.   

Att låta A.IN.A kontrollera möjlighet att genomföra en RAM-dump kan anses klokt. Det är 
naturligt att låta ett automatiserat verktyg utföra högsta möjliga antal åtgärder för att 
minimera arbetslast samt spara tid för IT-forensiker. För att minimera kontaminering av 
RAM i det körande systemet bör den kontrollen snarare vara utförd innan exekvering av 
verktyget. Därmed anses det vara upp till IT-forensikern att undersöka möjligheter att utföra 
RAM-dump, innan användande av verktyg för utvinning av processad data.  

Arbetsprocessen kan även förfinas och bör slipas på i en laborationsmiljö, där mindre 
kompetent personal får prova olika scenarion för inhämtning. Olika konfigurationsfiler bör 
skapas inför olika scenarion.   

Det framkom även under intervjuerna att det är vanligt att stöta på system där användaren 
inte är inloggad, system är avstängt alternativt i viloläge. Inom ramen för det här arbetet 
genomfördes experiment med "kon-boot" [45], ett verktyg som innebär att IT-forensikern kan 
starta om system och logga in på en användare utan att behöva ange lösenord. Framgångsrikt 
nyttjades kon-boot för att autentisera en användare utan att behöva ange lösenord samt även 
för att skapa ett nytt konto med root-behörighet. Även om problematiken med rättigheter för 
att genomföra en RAM-dump åtgärdas med kon-boot, kräver kon-boot en omstart vilket 
renderar i att stor del av den känsliga volatila informationen i RAM kan försvinna. 
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8 Slutsats 
 

Studien har riktats mot IT-forensiker inom polisväsendet.  Det finns brister i hur de IT-
forensikerna idag hanterar live-inhämtning vid IR med målsystem körandes OS X och det 
saknas en fastställd rutin för tillvägagångssätt. Bland aktiva IT-forensiker hos polisen finns 
det individer som gärna undviker att arbeta med OS X, anledningen till det är troligen 
okunskap om systemet och rädsla att göra fel i en utredning. A.IN.A är ett väldigt kompentent 
verktyg när det gäller att genomföra en semi-automatisk processad utvinning och därför bör 
de individer som undviker att utföra arbete i OS X miljö tryggt kunna arbeta med sådana 
system. Av den information som framkom i behovsundersökningen kunde viktig volatildata 
vid IR kartläggas och generera ett dokument, kravinventering[6.3 Kravinventering]. Den 
prioriterades sedan med hjälp av ”Order of volatility”RFC3227, det genererade ett nytt 
dokument, kravspecifikation[6.3.1 Kravspecifikation].De dokumenten blev lösning på det 
tidigare uppställda problemet ”kartlägga och presentera vilken data som anses vara viktig 
samt vilken prioritet den skall ha vid insamling av volatildata”  

För att sedan skapa ett systematiserat tillvägagångssätt för insamling av den data tidigare 
specificerad i kravspecifikationen skapades A.IN.A, ett verktyg för inhämtning av volatildata 
på Apple OS X system. A.IN.A använder sig av en redigerbar konfigurationsfil [6.4 A.IN.A 
standard konfiguration], egentligen en textfil där det står olika kommandon och parametrar i 
given ordning. Den filen även kallad standard konfiguration är lösningen på att systematisera 
ett tillvägagångssätt att insamla volatildata utan root-behörighet. Standard konfigurationen 
går att använda även utan A.IN.A vilket gör det möjligt att systematisera utvinningen, det 
A.IN.A sedan gör är att automatisera den.  

Det går inte att ställa en definitiv arbetsprocess, då varje IR anses vara unik. Under sektionen 
6.6 Arbetsprocess Incident Respons riktat mot live-forensik i resultat finns däremot riktlinjer 
som bör kunna anpassas på varje IR. Riktlinjerna för vilken information som bör inhämtas, 
vilket även görs av A.IN.A kan appliceras på en mängd utredningar, och i de enstaka fall det 
saknas något är det enkelt att komplettera. Med den kompetensprofil som finns på en IT-
forensiker i tjänst hos polisen bör den framtagna mallen för en arbetsprocess hjälpa både 
mindre teknisk kunniga som erfarna anställda.     

A.IN.A är utvecklat till ett stadie där det är ett verktyg för inhämtning av volatildata, det bör 
kunna användas i ett skarpt scenario, med förutsättning att IT-forensikern har kontroll på vad 
verktyget gör och vilken data hen väljer att samla in. Att under en IR kunna följa 
arbetsprocessen utarbetad under studien tillsammans med verktyget A.IN.A borde innebära 
att en större mängd IT-forensiker kan hantera och genomföra live-utvinning under en IR på 
OS X system. I många fall antas verktyget kunna ersätta RAW-inhämtningar då det många 
gånger är problematisk att genomföra RAM-dumpar.  

Arbetet med dess framtagna verktyg, analyser och arbetsprocesser bör kunna agera referens i 
framställning av modell samtliga IT-forensiker hos polisen bör kunna följa. Förenklas arbetet 
för polisiärt anställda IT-forensiker kan det innebära att fler IT-relaterade brott kan klaras 
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upp. Arbetet visar inte på några nya former eller sätt att extrahera information på, utan sätter 
befintliga metoder i ett annat perspektiv.  
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Appendix 
 
A – Intervju 
 

Syntax: 
 
F: Fråga  
Sthlm = Svar Stockholm  
Gbg = Svar Göteborg  
Mlm = Svar Malmö  
  
 
F: Hur länge har du arbetat som en IT-Forensiker hos polisen?  
 
Mlm:  Drygt ett och halvt år  
Gbg: 3 år  
Sthlm: 2,5år  
  
 
F:Beskriv ett typiskt förfarande vid en initialrespons av ett OS X system  
 
Mlm: Vi stöter inte på OS X system speciellt ofta, de gånger vi gör det så brukar vi försöka 
filma eller fota så mycket vi kan om den är inloggad. Så kör vi lite standard UNIX 
kommandon för att kolla t.ex. körande processer. Klickar runt lite och är webbläsaren öppen 
kollar vi på flikarna. Mycket mer gör vi inte. Sedan tar vi med den till labbet.  
Gbg: Jag har inte gjort så mycket live just på ett OSX system. De metoderna som vi har 
än så länge är ganska outvecklade för just OSX system. Det vi gör är att vi dumpar 
minnet och hårddisken vid behov.  
Sthlm: Kolla om man kommer in i systemet, om man kan få tag på lösenordet annars är 
det ingen ide att klotta ner sig med annat. Är den bärbar tar man med den till labbet, där 
man kan i lugn och ro ta sig in med coldboot eller vad man beslutar sig för att göra.  
  
 
F:Arbetar de olika städerna i Sverige på olika sätt? Har du någon insikt i hur de 
arbetar?  
 
Mlm: Det är väldigt olika, i Stockholm har man mer utbildningar så där kan jag tänka mig 
att man gör fler grejer. Det är väl olika överallt skulle jag säga  
Gbg: Det är väldigt olika. Det är egentligen från stad till stad skulle jag nästan säga, i 
alla fall från polisområde till polisområde. Vi ska ju bli en region och tanken är att vi 
ska bli mer synkroniserade.  
Sthlm: Samma grundprinciper, de flesta har gått samma kurser, men hur de andra valt 
att arbeta i de andra städerna det har jag ingen koll på.  
  



 

69 
 

F: Hur skulle arbetet påverkas av ett gemensamt/standardiserad arbetsgång gällande 
OS X?  

Mlm: Det hade varit jättebra nu när vi har blivit en myndighet. NFC (gamla skl) ska ta 
fram ackrediterade metoder. Tanken är att även sådana här grejer (initial respons mot os x) 
ska bli ackrediterade. Så att alla i hela landet arbetar på samma sätt och tanken är jättegod 
för det är ju det man är ute efter, ett standardiserat sätt. Fast det lär nog dröja några år 
innan myndigheten är där skulle jag tro.   
Gbg: Det skulle bli bättre och även att få ihop ett bra arbetssätt också, för vi har 
inget definierat arbetssätt som det är nu.  
Sthlm: Kvalitet på vårt arbete skulle bli bättre på en gång och det hade kanske gått 
fortare. Det finns sånna som inte vill ha med OS X system att göra utan bara lämpar 
över det på någon annan. Hade det kanske funnits något lätthanterligt verktyg så 
kanske fler hade valt att arbeta med det.   
  
F: Vid en live-utvinning mot OS X, vilka verktyg används?  
 
Mlm: Ftk Imager Mac varianten som bara är cli   
Gbg: FTK Imager är portabel i grund och det finns en. det finns en Mac variant men är inte 
säker på om det är officiel eller ej, men den funkar i alla fall.  
Sthlm: Senaste os-x burken jag kört har det inte varit något sådana alls utan vi har typ slagit 
ihop den och dragit hem, det har inte varit tillräckligt allvarligt för att de skall ha behövts, vi 
har använt win8 too go sticka och speglat burken eller kört paladin. Är datorn är igång 
startar sig paladin som en DMG. Du kan köra den på din egna mac och köra via firewire och 
spegla via din egen mac.. du botar den i targetmode  
 F: Hur ofta har du root-access på en Mac? Hur gör du om du inte har root access?  
Mlm: Jag vet faktiskt inte, då vi har haft så pass få så det kan jag inte svara på.  Är allt öppet 
så klickar vi mest runt och är den inte inloggad så tar vi bara den med oss hem till labbet.  
Gbg: jag vet faktiskt inte. Det är inte ofta vi har gjort en live-analys av en Mac. De få gånger 
vi stöter på en Mac som faktiskt är igång gör vi en uppskattning om det är värt att göra det, 
oftast är det inte det.  Med undantag att ta lite öppna portar, nätverkskonfigurationer, 
processer och inloggande använder och sånt.  
Sthlm: Det är inte jätteofta. men när du väl har datorn speglad då kommer du åt allt förutom 
det som är krypterat, men vi har ett bra knäckningsystem i sthlm som vi använder när det 
behövs.   
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F:Hur skulle du vilja att rutinerna kring initialrespons såg ut när det gäller OS X.  
 
Mlm: Nått färdigt skript som man vet vad det gör framförallt och som kan automatisera lite 
grejer. Ofta läggs inte jätte mycket tid på live utvinningar i allmänhet, inte ens på PC. Mer 
än om man vet eller misstänker att något är krypterat.  Är vi ute på företag så gör vi det 
oftast och samma sak om det gäller Barn Pornografi då brukar man alltid göra det, för där 
brukar det vara vanligt med kryptering  
Gbg: Det hade vart trevligt att ha någonform av färdigt toolkit med script för just 
att targeta OSX-system. Det är lite svårt att ha en fastslagen rutin för det kan variera sig 
mycket från fall till fall. Men att ha en verktygslåda som klagar minnesdump, 
hårddiskspegling, öppna portar, inloggade användare, processer och lite annat smått och 
gott hade varit guld värt.  
Sthlm: Så som vi fick lära oss i Live-caset med allt vad det innebar, kolla datorn, kolla 
om det sitter något annat inkopplat, sen är det helt beroende på vad det är för case, vad det 
är som efterfrågas, är det chathistorik så får man ju fram det i vilket fall som helst. När man 
kör internet evidence finder. Men all volatildata, går det att gå tag på så vill man få tag på 
det så fort som möjligt, går det inte så står vi där. Vi hade haft nytta av ett skript som samlar 
in volatildata   
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B – Enkätundersökning 
 

1. Är det första du utför en RAM dump för senare analys? 

1 Nej 

2 Ja 

3 Det beror på. Ram borde teoretiskt plockas först men skulle något hända så att systemet 
går ner står man där utan data alls. Är det en situation där man fått direktiv från åklagare 
om att ip-adresser mm är prioriterat så skulle jag säkra detta först. Sen om det finns starka 
argumet för att det kan finnas (dold) kryptering och andra antiforensicsprogram som 
monterats skulle jag i detta läge säkra data som kan ha betydelse för utredningen först (t ex 
bilder, filmer eller vad det nu kan röra sig om). Som sagt det beror på omständigheterna, alla 
situationer är nästan unika. 

4 Ja, generellt. Efter att ha tagit översiktsbilder. Vill ju inte göra något på datorn då det 
lämnar spår i minnesdumpen. 

5 Ja 

6 Ja, för att skriva över så lite information som möjligt 

7 Nej 

8 Vid behov, speciellt om kryptering misstänks 

9 Det beror på vad det är för ingångsvärden och vad ärendet gäller, men i regel görs det 
inte. 

 

 

  

2. Anser du att det är relevant att ha ett script/program som samlar in viss volatil 
data? 

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 

5 Ja 

6 Ja 

7 Nej 

8 Ja 

9 Ja 
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3. Använder du redan idag något verktyg för detta? 

1 Recon från Sumuri 

2 Recon 

3 http://brimorlabs.com/tools/ 

4 Hemmabyggt script samt FTKimager för MAC och ett program som heter 
MacMemoryReader 

5 Nej 

6 Hemmabyggt 

7 Nej 

8 Gjorde ett på HH men det är outdated 

9 Har inte behövt göra detta 

4. Om ja, vilken volatildata och funktioner vill du att ett sådant script/program 
skall ta vara på? 

1 Jag använder Paladin för spegling och Recon från Sumuri för volatil data, som gör precis 
allt detta och mycket mycket mer. Visst, Recon kostar en slant men så gör också Encase mfl. 
som Polismyndigheten använder. 

2 – 

3 date                # kontrollera datumhostname        # system hostnameuname -a        # OS & 
architecture infosw_vers        # OSX  version och buildnetstat -anf inet alternativt netstat -
an                # Active network connectionslsof -i                # Active network connection by 
processnetstat -rn        # Kernel routing tablearp –an        # ARP Tableifconfig        # Network 
interface configlsof                # List open fileswho –a, w        # List logged on 
userslast                # List user loginsps aux        alt ps -ef        # List processes, names, start 
time osv.system_profiler –xml –detaillevel full > file.spx        # System 
profileruptimekexstat        # List currentlly loaded kernel modulesvmmap        # List memory 
mappings (applications, shared libs, stack, heap) of each processSe också Sarah Edwards 
pedagogiska cheat sheet som har ett avsnitt om just Live Response: http://digital-
forensics.sans.org/media/FOR518-Reference-Sheet.pdfSamt hennes övriga presentationer: 
http://www.mac4n6.com/resources/  

4 Framförallt tid, info om inloggade användare, nätverksinformation, info om eventuella 
nätverksenheter och USB historik för att se om det finns /har funnits USB-diskar. En riktigt 
bra funktion vore om skriptet kan hitta tecken på om datorn är krypterad eller om det finns 
uppmappade krypterade enheter. Skriptet bör kunna köras utan root-access då MAC OS X 
ofra kräver lösenord för åtgärder som kräver root-privilegier även om användaren är 
inloggad. 

 

 



 

73 
 

5 tid, nätverksmappade enheter 

6 Aktiva anslutningar Anslutna nätverksenheter (lagring)Inloggade användare Flagga för 
kryptering Flagga för aktiva webbsessioner (facebook, webmail etc) 

7 - 

8 Öppna portar, Ip-adresser, processer (för virus/trojan försvaret och för fjärrstyrnings 
försvaret).Tid och datum för att slippa starta maskinen igen. 

9 I de ärenden då det är viktigt att få in information som kan tänkas försvinna vid en omstart 
t.ex krypteringsnycklar anslutningar processer monterade enheter 

5. Är det viktigt att det finns ett verktyg som är riktat mot OS X? 

1 Ja  

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 

5 Ja 

6 Ja 

7 Nej 

8 Ja 

9 Ja        

 

6. Anser du att rutiner för hantering av initial respons vid påträffande av Apple 
datorer är komplett? 

1 Nej 

2 Nej 

3 Nej 

4 Nej 

5 Nej 

6 Nej 

7 Nej 

8 Nej 

9 Nej 
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7. Övriga kommentarer/synpunkter? 

1 

2 

3 Bra initiativ på forskningsområde. Hoppas ni ser över de skript som redan finns för att 
komma med förbättringsförslag. Men som sagt så anpassar man sig oftast efter situationen 
och det är inte alltid man behöver gå "all in". 

4 För sista frågan skulle det behövas kraftigare verktyg. Sedan är ett generellt problem att 
MAC OS X oftas kräver lösenord för åtgärder som kräver root-access även om root 
användaren är inloggad. 

5 bra och intressanta frågor!!! Lycka till 

6 

7  

8 Har ingen bra mjukvara för osx. Dump görs oftast bara med ftk imager, så mycket övrig 
volatil data går miste om i mac miljö. 

9 Rutiner för initial respons kommer aldrig bli komplett.Titta på cold-boot attacker, se om 
dessa går att kompilera om så att den går att köra på osx. 
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Appendix C 
 
A.IN.A -Apple-based Inital Acquisition – Konfigurations beskrivning 
 

arp - Address resolution display and control 

Listar Internet-to-Ethernet “addresss translation tables” som används av address resolution 
protocol.  

-a Programmet visar eller tar bort alla poster i arp-tabellen.   

netstat – Visar nätverks status 

Visar information om nätverket, IPv4 och IPv6.  

-an All information om anslutna nätverk 

-rn – visar routingtabellen 

scutil 

Ett verktyg för att avläsa parametrar i systemkonfigurationer. 

--dns Visar den nuvarande dns konfigurationen  

ps – Process status  

a Visar alla körande processer 

u Visar vilken användare en process tillhör 

x Gör det möjligt att lista processer som inte har en kontrollerande terminal 

hash  

Kartlägger kommandon exekverade av användaren i terminal. 

lsof  

Listar öppna filer  

-i Listar aktiva nätverksanslutningar samt processen som öppnade anslutningen 

df 
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Visar hur mycket diskutrymme det finns på systemet samt monterade volymer  

mount 

Visar information om monterade volymer i systemet, exempelvis partion och protokolltyp 

pbpaste 

Visar innehållet i pasteboard dvs clipboard 

who  

Visar information om de användare som är inloggade på systemet    

-a Detaljerad information om inloggade användare samt avslutade processer 

dscacheeutil 

Samlar information,statistik samt initiera anrop till Directory Service cache  

-q initierar ett användar specifikt anrop  

date  

Visar tid och datum på det körande systemet 

last 

Visar senaste inloggade användare samt tty[ref] 

Visar vilken version av OS X som är installerat på systemet 

ifconfig 

Visar nätverkskonfigurationer/parametrar för alla nätverkskort i systemet 

uname   

Detta kommando körs för att ta del av information om systemet. Beroende på vilka argument 
som ges kan en användare till exempel ta del av information om kernel, processortyp, 
operativsystem. 

-a skriver ut all information som uname kan ge 

uptime 

Visar hur länge systemet har varit igång, hur många användare som har varit inloggade och 
den genomsnittliga belastningen på systemet, över de senaste 1,5 och 15 minuterna. 
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kextstat 

Visar status för laddade kernel extensions 

sysctl  

Hämtar och skriver information om kerneln/kärnans tillstånd.   

-a listar alla tillgängliga värden  

system_profiler 

Visar systemets hårdvaru och mjukvaru konfiguration 

-detailLevel Full Listar all information som finns om systemet  

fdesetup 

Hantering av FileVault via terminal.  

-status skriver ut om FileVault är påslaget eller ej 

-version skriver ut om vilken FileVault version som är installerad 
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