
Examensarbete 
LITH-ITN-ED-EX--04/010--SE 

 
 

 

Forensisk hårddiskkloning 
och undersökning av 
hårddiskskrivskydd 

 
 
 

Johnny Bengtsson 
 

2004-04-07 
 
 
 

 
 
 

Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap 
Linköpings Universitet Linköpings universitet 
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping 



 
  
 



 

 

 
LITH-ITN-ED-EX--04/010--SE 

 
 

Forensisk hårddiskkloning 
och undersökning av 
hårddiskskrivskydd 

 
 

Examensarbete utfört i Elektronikdesign vid 
Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping 

 
 

Johnny Bengtsson 
 

 
 
 

Handledare: Anders Högqvist, Statens kriminaltekniska laboratorium 
Examinator: Ole Pedersen, Institutionen för teknik och naturvetenskap 

 
Norrköping 2004-04-07 

 



 
 
 



 
  Datum 

Date 
 
2004-04-07 

Rapporttyp 
Report category 
 
  Examensarbete         
       B-uppsats 
       C-uppsats     
       D-uppsats 
 
 
    _ ________________  

Språk 
Language 
 
       Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
    _ ________________ 

Titel 
Title 
 
Forensisk hårddiskkloning och undersökning av hårddiskskrivskydd 
Forensic hard disk cloning and investigation of hardware write blockers 
 
Författare 
Author 
 
Johnny Bengtsson 
 

Sammanfattning 
Abstract 
 
Detta examensarbete reder ut arbetsprinciperna för olika typer av hårddiskskrivskydd; hårdvaruskrivskydd, mjukvaruskrivskydd, hybridskrivskydd 
och bygelskrivskydd. Slutsatsen av utredningen är att endast hårdvaruskrivskydd bedöms ha tillräckligt pålitliga skyddsprinciper, vilket motiveras 
av dess oberoende från både hårdvara och operativsystem. Vidare undersöks hårdvaruskrivskyddet Image MASSter™ Drive Lock från Intelligent 
Computer Solutions (ICS). Några egentliga slutsatser gick inte dra av kretskonstruktionen, bortsett från att den är uppbyggd kring en FPGA 
(Xilinx Spartan-II, XC2S15) med tillhörande PROM (XC17S15APC). En egenutvecklad idé till autenticieringsmetod för hårddiskkloner föreslås 
som ett tillägg till arbetet. Principen bygger på att komplettera hårddiskklonen med unik information om hårddisk såväl kloningsomständigheter, 
vilka sammanflätas genom XOR-operation av komponenternas hashsummor. Autenticieringsmetoden kan vid sjösättning möjligen öka 
rättsäkerheten för både utredarna och den som står misstänkt vid en brottsutredning. Examensarbetet omfattar 20 poäng och utgör ett obligatoriskt 
moment i civilingenjörsutbildningen elektronikdesign som ges vid Campus Norrköping, Linköpings universitet. Arbetet är till stora delar utfört vid 
och på uppdrag av Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) i Linköping. 
 
 
This thesis work identifies the most common types of hard disk write blockers: Hardware Write Blocker Device (HWB), Hard Drive Software 
Write Block Tool (SWB), Hybrid Write Blocker Device and Write Blocking by Hard Drive Jumper Settings. A classification is made from 
differences in their write protection principles. Hence, only the HWB fulfills the demanded write protection properties – the independence from 
hardware, OS as well as additional software. Furthermore, the HWB Image MASSter™ Drive Lock from Intelligent Computer Solutions (ICS) 
was analyzed in accordance to the given task. Practically, no conclusions were made, except for the observation of the FPGA (Xilinx Spartan-II, 
XC2S15) with its program read from a PROM (XC17S15APC) – wherein the firmware secrets lies. A proposal for a hard disk clone 
authentication method is presented as an addendum to this work. The main idea is to add unique information about the hard disk provided by the 
ATA IDENTIFY DEVICE command (ECh). Message digests (hash values) are generated for all components and blended by the XOR-operation. 
The main purpose of this method is to make an improvement to the security of life and property, not only for the suspect but also for investigators. 
This final thesis work (30 ECTS credits) is a part of the undergraduate program Master of Science in Electronics Design Engineering at Linköping 
University. The work is mainly undertaken at and commissioned by the National Institute of Forensic Science (SKL) in Linköping, Sweden. 

ISBN 
_________________________________________________________________ 
ISRN  LITH-ITN-ED-EX--04/010--SE 
_________________________________________________________________ 
Serietitel och serienummer             ISSN 
Title of series, numbering                   ___________________________________ 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
Institutionen för teknik och naturvetenskap 
 
Department of Science and Technology 

 

URL för elektronisk version 
 
http://www.ep.liu.se/exjobb/itn/2004/ed/010/ 

Nyckelord 
Keyword 
 
hårddisk, skrivskydd, hårddiskskrivskydd, hårdvaruskrivskydd, mjukvaruskrivskydd, hashsumma, hårddiskkloning, autenticiering, IT-brott, IT-
brottsundersökning, hard disk drive, write blocker, write protection, Hardware Write Blocker Device, Hard Drive Software Write Block Tool, 
hashing, hard disk cloning, authentication, computer forensics, ATA, HWB, SWB, FAT32, FPGA, MD5, SHA-1 





 

Sammanfattning 

Detta examensarbete reder ut arbetsprinciperna för olika typer av hårddiskskrivskydd; 
hårdvaruskrivskydd, mjukvaruskrivskydd, hybridskrivskydd och bygelskrivskydd. Slutsatsen av 
utredningen är att endast hårdvaruskrivskydd bedöms ha tillräckligt pålitliga skyddsprinciper, 
vilket motiveras av dess oberoende från både hårdvara och operativsystem. 
 
Vidare undersöks hårdvaruskrivskyddet Image MASSter� Drive Lock från Intelligent Computer 
Solutions (ICS). Några egentliga slutsatser gick inte dra av kretskonstruktionen, bortsett från att 
den är uppbyggd kring en FPGA (Xilinx Spartan-II, XC2S15) med tillhörande PROM 
(XC17S15APC). 
 
En egenutvecklad idé till autenticieringsmetod för hårddiskkloner föreslås som ett tillägg till 
arbetet. Principen bygger på att komplettera hårddiskklonen med unik information om hårddisk 
såväl kloningsomständigheter, vilka sammanflätas genom XOR-operation av komponenternas 
hashsummor. Autenticieringsmetoden kan vid sjösättning möjligen öka rättsäkerheten för både 
utredarna och den som står misstänkt vid en brottsutredning. 
 
Examensarbetet omfattar 20 poäng och utgör ett obligatoriskt moment i 
civilingenjörsutbildningen elektronikdesign som ges vid Campus Norrköping, Linköpings 
universitet. Arbetet är till stora delar utfört vid och på uppdrag av Statens kriminaltekniska 
laboratorium (SKL) i Linköping. 
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Abstract 

This thesis work identifies the most common types of hard disk write blockers: Hardware Write 
Blocker Device (HWB), Hard Drive Software Write Block Tool (SWB), Hybrid Write Blocker Device and 
Write Blocking by Hard Drive Jumper Settings. A classification is made from differences in their write 
protection principles. Hence, only the HWB fulfills the demanded write protection properties � 
the independence from hardware, OS as well as additional software. 
 
Furthermore, the HWB Image MASSter™ Drive Lock from Intelligent Computer Solutions (ICS) was 
analyzed in accordance to the given task. Practically, no conclusions were made, except for the 
observation of the FPGA (Xilinx Spartan-II, XC2S15) with its program read from a PROM 
(XC17S15APC) � wherein the firmware secrets lies. 
 
A proposal for a hard disk clone authentication method is presented as an addendum to this 
work. The main idea is to add unique information about the hard disk provided by the ATA 
IDENTIFY DEVICE command (ECh). Message digests (hash values) are generated for all 
components and blended by the XOR-operation. The main purpose of this method is to make an 
improvement to the security of life and property, not only for the suspect but also for 
investigators. 
 
This final thesis work (30 ECTS credits) is a part of the undergraduate program Master of Science in 
Electronics Design Engineering at Linköping University. The work is mainly undertaken at and 
commissioned by the National Institute of Forensic Science (SKL) in Linköping, Sweden. 
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Förord 

Bra examensarbeten växer sannerligen inte på träd� 
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samtidigt några förslag på vad jag kunde tänka mig att undersöka � allt utom idéer förknippade 
med hårddiskrelaterad teknik. Glädjande nog finns intresset för att ta emot en examensarbetare, 
men på villkoret att jag undersökte just detta� 
 
Ett stort tack till Rolf Berzell och Håkan Bergstedt för att ni båda ville ta emot mig. Tack till IT-
brottsutredarna Anders, Stefan, Jyrki och Lena synpunkter och belysning av andra infallsvinklar 
av mina idéer. Jag vill framföra ett jättestort tack till all övrig personal vid Dokumentenheten, 
som tålmodigt öppnat upp nya kunskapsvärldar jag knappt visste existerade. 
 
Jag vill tacka min examinator Ole Pedersen vid Institutionen för teknik och naturvetenskap 
(ITN), som under hela arbetets gång har stöttat mig. Ett stort tack till Viiveke Fåk vid 
Institutionen för systemteknik (ISY), som sakkunnigt granskat min idé om klonautenticiering. 
Tack till opponenten Anders Lilliehöök, som på kort varsel ville ställa upp med konstruktivt 
kritiska, men väl så objektiva ögon. 
 
Slutligen vill jag tacka alla vänner och bekanta som har hållit tummarna för mig under hela 
arbetets segdragna gång. 
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1 Inledning 

Hårddiskar utgör en typ av magnetiska lagringsmedier för både kort- och långtidslagring av 
binära data. En hårddisk klarar relativt snabbt av att lagra stora mängder data till ett lågt pris, 
vilket därför gör den vanlig i avancerad kontors-, industri- och hemelektronik, exempelvis 
kopiatorer, mätutrustningar och datorer. 
 
Efter en tids hårddiskanvändning, där filer har skapats, ändrats, sparats, flyttats, duplicerats eller 
kanske tagits bort, kvarlämnas dolda filfragment som slumpmässigt ansamlats på oupptaget 
hårddiskutrymme. I särskilda fall finns behov att återskapa filer, t ex när oavsiktlig radering har 
skett. Med hjälp av särskilda verktyg går hela eller delar av filer att återskapas utifrån 
filfragmenten. 

1.1 Bakgrund 
Den stora spridningen av datorer i vårt samhälle har i sin tur medfört alltjämt ökad IT-
brottsrelaterad verksamhet, gärningar kopplade till bruk av någon sorts informationsteknologi 
som mobiltelefoni eller Internet. Verksamhet kopplad till IT-brott återspeglas inte sällan i vålds- 
eller narkotikabrott, bedrägeribrott eller ekonomisk brottslighet. Ibland kan gärningen vara strikt 
bunden till rena IT-brott som dataintrång. 
 
I dag handläggs de IT-brottsrelaterade fallen mestadels av polismyndigheterna själva. Vid 
komplicerade utredningar tar Rikskriminalpolisens (RKP) IT-brottsrotel över. En IT-
brottsundersökning, även kallad forensisk IT-undersökning, görs i vissa fall av 
Dokumentenhetens IT-grupp vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) i Linköping. 
 
Vid forensisk underökning av hårddiskbestyckad utrustning genomsöks hårddisken eller 
hårddiskarna med hjälp av särskilt skrivna analysprogram, vilka kan ge ledtrådar till 
brottsutredningen. I bästa fall kan även indicier eller bevis säkras. 
 
En indirekt undersökning görs i möjligaste mån för att inte riskera att förstöra bevis eller 
ledtrådar. Källdisken, den hårddisk som skall klonas, avläses endast för att framställa en forensiskt 
analyserbar hårddiskklon, vilket vanligast representeras som en eller flera binära filer. Oftast 
ansluts ett elektroniskt hårddiskskrivskydd, s.k. hårdvaruskrivskydd, mellan källdisken och 
systemet. Hårdvaruskrivskyddet har till syfte att motverka oönskade förändringar på källdisken 
och är av central betydelse vid forensisk hårddiskkloning. 
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1.2 Syfte, problem och frågeställningar 
Examensarbetet syftar till att utifrån ett rättsligt (forensiskt) perspektiv beskriva hårddiskkloning 
och elektroniska hårddiskskrivskydd under ATA-gränssnittet, även benämnd IDE. Med forensisk 
hårddiskkloning menas här att hårddiskklonen måste uppvisa en identisk likhet med 
originalhårddisken för att duga som analysunderlag. Felaktigt kloningsförfarande kan resultera i 
att filer eller filrester (objekt) inte kan återskapas. 
 
Ett mål för detta examensarbete är att i möjligaste mån söka svar på eller utreda 
frågeformuleringarna i nedanstående beskrivna punkter: 
 

• Går det att kontinuerligt skrivskydda en hårddisk, men samtidigt tillåta ickeförstörande 
operationer? 

 
• Vad det parallella ATA-gränssnittet är för något och dess eventuella betydelse för ATA-

baserade hårddiskskrivskydd och gränssnittskommunikation? 
 

• Att i generella drag tekniskt beskriva hur ett hårddiskskrivskydd kan tänkas fungera. Vilka 
grundläggande kriterier måste uppfyllas för att tillfredsställande skydd skall ges? Finns det 
några för- och nackdelar med de olika skrivskyddstyperna? 

 
• En definition på en hårddiskklon måste göras. Hur verifieras denna mot dess källa genom 

den vedertagna verifieringsmetoden hashsummering? 
 

• Tre gränssnittsmässigt olika skrivskydd undersöks för att testa skrivskyddsverkan, vilka är 
Image MASSter� Drive Lock (IDE/IDE), FastBloc® Classic (IDE/SCSI) och FW-
142AiV-WP (IDE/IEEE1394). Dessutom görs kloningsförsök utan skrivskydd, i syfte att 
besvara frågan om skrivskydd är nödvändigt för att skapa tillförlitliga hårddiskkloner. 

 
• Hur fungerar Image MASSter� Drive Lock? En teknisk fördjupningsstudie görs av detta 

skrivskydd för att få en klarare uppfattning om dess funktionalitet. 
 
Som ett komplement till arbetet har angränsande områden tagits i beaktning. Detta motiveras 
med att informationen inom dessa områden kan hjälpa till med förståelsen, särskilt för 
sambanden mellan det teoretiska och det praktiska. Områden som närmare har granskats är: 
 

• Vanliga filtyper som förändrar hårddiskens information. 
 

• Filsystemet FAT32, dess upplägg och hur detta arbetar. 
 

• Datarekonstruktion och hårddisksanering � återskapande eller utplånande av 
hårddiskdata. 

 
• Autenticiering och arkivering av hårddiskkloner � utifrån egna idéer. 
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1.3 Avgränsningar 
Rapporten begränsas till att undersöka tillämpningar på det parallella ATA-gränssnittet och inte 
det seriella (S-ATA). 

1.4 Rapportens upplägg 
Generellt delas kapitlena in i två delar: teorikapitel och försöks-/undersökningskapitel. Dessa 
båda avslutas med en kortfattad kapitelsammanfattning i punktform, medan den sistnämnda även 
har en separat analysdel som baseras på resultaten av de genomförda försöken. 
 
I analysdelarna och kapitelsammanfattningarna besvaras de frågeställningar och funderingar som 
inledde rapporten. Detta valda upplägg beror på att arbetet inte försöker besvara en enstaka fråga 
inom ett strikt begränsat område. 

1.5 Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) 
Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) är en fristående myndighet under Rikspolisstyrelsen 
och har till uppgift att bistå med opartiska kriminaltekniska undersökningar för både 
rättsväsendet, myndigheter och privata intressen. 
 
Organisatoriskt består SKL av fyra utredande enheter: Biologienheten, Kemi- och teknikenheten, 
Droganalysenheten och Dokumentenheten. Den sistnämnda är indelad i tre arbetsgrupper; 
Handstil- och talanalysgruppen, Urkundsgruppen och gruppen för informationsteknik. Den 
sistnämnda gruppen undersöker bl.a. ljud- och bildupptagningar, genomför talanalyser och 
fotoundersökningar, bistår med fototjänster och inte minst åtaganden av IT-brottsrelaterade 
undersökningar. Den sistnämnda gruppen är också den grupp som bedriver 
hårddiskundersökningar och det är här som detta examensarbete har utförts. 
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2 Inledande begreppsdefinitioner 

Då samma begrepp kan ha olika definitioner i skilda situationer och terminologier, definieras nedan några begrepp 
som förekommer i denna rapport. Om andra definitioner gäller nämns detta i det aktuella textstycket. 

2.1 Svensk och utländsk terminologi 
I rapporten används utländska termer, främst amerikansk-engelska, för att följa vedertagen 
fackterminologi, alternativt i avsaknad av eller i situationen opassande svenska termer. Termen 
eller termerna är då ställda i kursiv stil; fritt då svensk term saknas eller inom parantes om även 
svensk term används. 

2.2 IDE eller ATA? 
Den här rapporten utgår ifrån hårddiskar med parallellt ATA-gränssnitt (Parallel ATA, P-ATA), 
vilket även går under benämningen IDE-gränssnitt. IDE är en akronym till Integrated Drive 
Electronics. ATA står för AT Attachment Interface och används av standardiseringsorganisationen 
ANSI och dess arbetsgrupp T13. 

2.3 Data och information 
Vad avgör om data enbart är data och inte information? Här definieras information som 
kunskapsbärande data för någon eller något, exempelvis en användare eller ett operativsystem. 
Om informationsmottagare saknas, representerar data i sig ingen information. Icke analyserad 
data kan bära information � men det behöver inte vara fallet. För att konkretisera definitionerna 
av data och information följer några exempel: 
 

• En oformaterad hårddisk innehåller med största sannolikhet stokastisk data. Varken 
användare eller system kan tillgodogöra sig hårddiskens mängd binära data. Data är här 
således data och inte information för någon eller något. 

 
• Vid formatering tillför operativsystemet hårddisken ett slags lagringsstruktur. Delar av 

hårddisken bär till viss del information för operativsystemet, men nödvändigtvis inte 
kunskap för användaren. 

 
• När en fil på ett medvetet sätt och med ett medvetet filinnehåll skapas på hårddisken, bär 

denna information för användaren och i vissa fall även för systemet. 

2.4 System 
Ett system kan ha olika innebörder. Med ett system i denna rapport avses här ett hårdvarubaserat 
system som använder hårddisken för långtidslagring av information, om inget annat anges i 
texten. Exempel på hårdvarubaserat system är en dator. 
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2.4.1 Dator 
Med �dator� menas här en ordinär datorkonfiguration bestående av moderkort, huvudprocessor 
(CPU) med eventuellt kylsystem, RAM, grafikkort, optisk läsenhet/läs- och skrivenhet, kabinett 
med nätaggregat, diskettenhet samt en eller flera hårddiskar. Till detta hör ofta perifera enheter. 

2.5 Hårddiskdata och filer 
I den här rapporten definieras de egna termerna konserverad hårddiskdata, dynamisk 
hårddiskdata, samt underdefinitionerna konserverad fil respektive dynamisk fil. Vidare har en 
rapportdefinition för en fil och en ickefil gjorts. Definitionerna används för att tydliggöra 
behoven av adekvat hårddiskkloning och hårddiskskrivskydd. 

2.6 Värd, ATA- och lagringsenheter 
Här definieras en värd (host) som det system till vilket en ATA-enhet ansluts. Exempel på en värd 
kan vara ett moderkort med ATA-anslutning monterat eller ett kontrollerkort, medan en ATA-
enhet är en generell beteckning av en enhet med stöd för ATA-gränssnittet. Med lagringsenhet 
avses i denna rapport en ATA-enhet med lagringsmöjlighet, t ex en hårddisk. 

2.7 Fil 
En fil betecknas i denna rapport som ett samlat data- och/eller informationsinnehåll med 
godtycklig storlek och godtyckligt värdeinnehåll. En minsta storlek är noll byte och betecknas 
som en tom fil. Hur en fil lagras på ett lagringsmedium ingår inte i denna definition, då detta 
skiljer sig i olika filsystem.  

2.7.1 Ickefil 
En ickefil är i denna rapport allt det som inte är definierat som en fil, d v s komplementet till en 
fil. En ickefil kan exempelvis vara ett eller flera sammanhängande filfragment eller rådata. En 
hårddisks rådata går t ex att avläsa genom sektoriell avläsning. 

2.7.2 Konserverad hårddiskdata och konserverad fil 
Med konserverad hårddiskdata menas här en specifik och avgränsad mängd data som, på en till 
ett system monterad hårddisk, innehållsmässigt såväl allokeringsmässigt bevaras intakt under 
systemets drift. En konserverad fil är således en underdefinition av konserverad hårddiskdata. 
 
För att exemplifiera konserverad hårddiskdata antas en godtyckligt stor fil med lika godtyckligt 
innehåll. Lagringsmässigt kan filen på hårddisken lika gärna vara utspridd som samlad. Så länge 
filens innehåll bevaras intakt och att den på hårddisken lägesmässigt inte byter plats under 
systemets hela driftsförlopp, kan filen ses som statisk. 

2.7.3 Dynamisk hårddiskdata och dynamisk fil 
Med dynamisk hårddiskdata menas här hela det definitionsområdet som sträcker sig utanför 
definitionen för konserverad hårddiskdata, d v s en specifik och avgränsad mängd data som, på 
en till ett system monterad hårddisk, innehållsmässigt eller allokeringsmässigt förändras under 
systemets drift. Analogt är en dynamisk fil således en underdefinition av dynamisk hårddiskdata. 
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Exempel på dynamisk hårddiskdata kan vara en av systemet skapad temporär fil (tempfil), vilket 
används för att lagra information om en användarprofil. Filen kan med tiden ändras både till dess 
storlek och sparade läge på hårddisken, under hela den tid som operativsystemet arbetar och 
kanske slutligen tas bort. 

2.8 Säkerhetskopia eller hårddiskkopia? 
Det kan uppstå behov av att skapa en säkerhetskopia av någon hårddiskpartition eller av hela 
hårddisken. Med säkerhetskopia avses i regel en kopierad fil eller en kopierad uppsättning av filer 
bevarade underordnade i katalogstrukturer. När en säkerhetskopia av en hel hårddisk avses är 
detta ofta synonymt med en hårddiskkopia. 

2.9 Kopia eller klon? 
Med kopia avses allmänt en originalavbildning av något. Vissa originalavvikelser kan tillåtas hos 
en kopia. En papperskopia framställd i en kopiator är t ex bildtekniskt sett inte helt 
överensstämmande med originalet. En ideal klon är - till skillnad från kopian - en identisk 
originalavbildning. Skillnaden mellan en kopia och en klon kan vara hårfin, allt beroende på 
sammanhanget. 
 
I termer av filer motsvaras original och kopia av identiska binära datafiler lagrade på samma eller 
åtskilda fysiska lagringsmedier. I filsammanhang kan det vara svårt att göra en distinktion mellan 
originalfilen, filklonen och filkopian, då innehållet i dessa oftast är identiska. 
 
Ett filsystem kan vara mycket komplext till sin uppbyggnad och mycket information undanhålls 
för användaren. Kopiering av filer eller filuppsättningar genom ordinär filduplicering garanterar 
inte att dold information överensstämmer med originalet. 

2.10 Hårddiskkopia eller hårddiskklon? 
Hårddiskkopian och hårddiskklonen är båda former av hårddiskduplikat, där fil- och 
kataloginnehåll överensstämmer med originalhårddisken, även kallad källdisken. Den stora 
skillnaden är att den förstnämnda inte nödvändigtvis uppvisar samma strukturella innehåll som 
källdisken. I denna rapport görs en strikt åtskillnad mellan hårddiskkopian och hårddiskklonen. 
Sett ur ett forensiskt perspektiv är tillförlitligheten enormt viktig hos källan när en analys skall 
genomföras. 
 
För att framställa ett hårddiskduplikat används ofta speciella program för säkerhetskopiering, 
vilka på ett ofta lätthanterligt sätt klarar att generera hårddiskkopior. Vissa program klarar 
dessutom av att återspegla en fullständig hårddiskklon genom sekventiell kopiering av varje 
enskild sektor. 
 
Resultatet av en hårddiskduplicering sparas av uppenbara skäl till en annan hårddisk, i regel som 
en binär fil eller som flera mindre delfiler. Ibland tillämpas komprimering i avsikt att minska 
hårddiskkopians storlek. Vissa dupliceringsprogram tillämpar egna binära filformat som kan vara 
svåra att tolka i analysprogram. 
 
För att exemplifiera skillnader mellan en hårddiskkopia och en hårddiskklon, kan jämförelsen 
göras mellan en fragmenterad hårddisk och samma hårddisk som vid ögonblicket senare har 
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defragmenterats. Vid defragmentering ändras ofta filers ursprungliga lagringsplatser på 
hårddisken. Gamla filrester och annan data riskerar därmed att förstöras eller förloras, trots att 
alla synliga filer återfinns intakta på hårddisken. 

2.10.1 Hårddiskkopia 
En hårddiskkopia bevarar i regel katalogträdet intakt och i de flesta fall även filegenskaper som 
filattribut och tidsangivelser. En hårddiskkopia kan skapas på många olika sätt, men det 
förmodligen enklaste sättet är att kopiera hela katalogträdet till ett annat lagringsutrymme. Detta 
tillvägagångssätt uppvisar oftast filinnehåll identiskt med originalfilerna, men saknar helt 
information om t ex originalhårddiskens filsystem eller bootblock. 

2.10.2 Hårddiskklon 
En hårddiskklon är en helt identiskt återskapad kopia utifrån det lagringsutrymme på 
originaldiskens som användaren kan åtkomma. En fullständig hårddiskklon skapas enklast genom 
att en exakt rådatakopiering görs av källdiskens alla enskilda sektorer, oftast genom sekventiell 
avläsning och med start från första sektorn. 
 
Ur forensisk synpunkt undansparas all viktig analysdata som oftast saknas hos den enklare 
hårddiskkopian; bootblock, filsystem som används, liksom borttagna filer, oallokerat 
lagringsutrymme och slackutrymme (eng. slack space), kluster (eng. cluster, sv. klasar eller kluster) och 
dess inbördes positioner. Normalt verifieras en hårddiskklon mot den klonade hårddisken genom 
programvara för att säkerställa en identisk hårddiskklon. 
 
En ännu icke analyserad hårddiskklon kan således bära mer information än en hårddiskkopia. Vid 
forensisk hårddiskanalys är detta påstående snarare regel än undantag. 

2.11 Numrering och notation 
Rapporten utgår från basen 10 (decimal bas) och 16 (hexadecimal bas). När hexadecimal bas 
används benämns detta då som 0xNN eller NNh, där NN avser ett godtyckligt hexadecimalt 
värde. Det decimala värdet 255 skrivs hexadecimalt 0xFF eller FFh. 
 
Negativa värden i hexadecimal form kan skrivas på minst två sätt, beroende på vilken binär 
representation som avses. Det negativa värdet minus nio (-9) representerat i tolv bitar 
hexadecimal form blir 0xFF7, för 16 bitar 0xFFF7 och för 32 bitar 0xFFFFFFF7. 
 
En löpande tal- eller serieföljd tecknas med startvärde, bindestreck och ett slutvärde, exempelvis 
skrivs månadsnumreringen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 11 och 12 som 1-12. 
 
Ibland passar en serieföljd bättre att skrivas med ett startvärde, två punkter och ett stoppvärde. 
Serien 3Ah, 3Bh, 3Ch, 3Dh, 3Eh och 3Fh anges här 3Ah..3Fh eller 0x3A..0x3F. 
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I vissa fall anges en omvänd serie, t ex när mest signifikant bit (MSB) eller minst signifikant bit 
(LSB) är betydelsefull för sammanhanget. Om ett 16-bitarsvärde med bit 15 som MSB skall delas 
upp i två åttabitarstal kan detta anges 15-8, 7-0; 15..8, 7..0 eller 15:8, 7:0. 
 
Hakparenteser efter en variabel betecknar i regel en matris. Ett värde inom hakparenteserna avser 
ett specifikt matrisvärde. Avses det nollte värdet i matrisen DIR_Name[] skriv detta 
DIR_Name[0]. 
 
Positiva värden anges både med och utan plustecken (+), beroende på situation. Exempelvis kan 
positiva spänningsnivåer förtydligas med ett plustecken för att klart särskilja dessa från negativa 
spänningsnivåer. 
 
Decimala tal föregås av ett kommatecken (,), t ex +5,0 (plus fem komma noll, positivt värde) eller 
-0,5 (minus noll komma fem, negativt värde). I vissa tabellutdrag med amerikansk-engelsk text 
kan istället punkt (.) anges som decimaltecken. 

2.12 Inversnotation 
Inversnotation av variabler, t ex signaler, betecknas genom föregått snedstreck (/) eller släpande 
minustecken (-). Den inverterade signalen CS0 markeras antingen CS0- eller /CS0. 
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3 Hårddiskdata 

Ur ett forensiskt perspektiv måste all hårddiskdata betraktas som bevisfragment. Således är det viktigt att ha 
klart för sig att en hårddisk även kan bära dold information. I detta kapitel beskrivs några vanliga faktorer till 
varför dynamisk hårddiskdata påträffas på hårddisken. 
 
Hårddiskdata som ständigt förändras benämns i denna rapport som dynamiska hårddiskdata. 
Spontana hårddiskdataförändringar sker normalt inte utan anledning, även om många upplever 
sig råka ut för detta. Denna rapports definition av dynamiska hårddiskdata och dynamiska filer är 
mer precist definierade i kapitel 2. 
 
Hårddiskdataförändringar sker genom att hårddisken mottar skrivoperationer och exempel på 
sådana är skapande av filer, filredigering, filkopiering, förflyttning eller borttagning av filer. Dessa 
kan initieras av användaren, programvaran, systemet eller dess perifera enheter. Vid utpräglade 
läsoperationer är det långt ifrån säkert att hårddiskdata konserveras, vilket kan grunda sig i det 
filsystem som används. Filsystemet FAT uppdaterar exempelvis alltid datumet hos en fils 
katalogpost för varje gång filen öppnas, vilket närmare beskrivs i kapitel 4. För att skydda 
hårddisken mot dataförändrade operationer krävs något slags skrivskydd, vilket tas upp i kapitel 
8. 

3.1 Dynamiska filer 
Hårddiskdataförändringar bortom användarens kontroll sker kontinuerligt under körning av ett 
ofta komplext operativsystem. Dynamiska hårddiskdata utgörs mestadels av dynamiska filer �
olika slags filer som ofta ändras till utseende och innehåll � skapade av systemet eller 
programvara. 
 
Dynamiska filer fungerar vanligen som hjälpfiler i syfte att avlasta systemet eller dess resurser, 
detta för att förenkla tillvaron för såväl användaren som systemet. Undantag finns; hit hör bl. a 
olika typer av s.k. fientlig programkod. Nedan beskrivs några vanliga filer av helt eller delvis 
dynamisk karaktär, varav flertalet är att betrakta som intressanta för en brottsundersökning. 
 

• Virtuellt minne och växlingsfiler 
Operativsystem som Windows använder sig av något som ofta benämns virtuellt minne 
eller virtuellt RAM. Genom att använda hårddisken som en del av datorns primära 
arbetsminne kan fler och större program köras samtidigt. Operativsystemet uppfattar 
således det virtuella minnet som en del av dess RAM och växlar kontinuerligt information 
mellan hårddisken och RAM genom dynamiska filer som vanligen benämns växlingsfiler, 
även swap- eller pagefiler i Microsoft Windowsmiljö, beroende på operativsystemet som 
avses. 
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• Cookies 
Kakor (cookies) är information som skickas till hemsidor från Internet eller intranät via 
webbläsaren. Innehållet hos en kaka varierar; alltifrån information om personliga 
inställningar till genererad data för krypterade transaktioner. Mottagna kakor samlas i en 
eller flera dynamiska filer och varje utdelad kaka lämnas antingen kvar på din hårddisk 
eller tas bort, vilket bestäms av hemsidan som planterade den. Varje mottagen kaka kan 
också tas bort manuellt av användaren. 

 
• Cachefiler (cache) 

Filer som används i syfte att mellanlagra information eller öka prestanda hos 
programvaran eller systemet. 
 

• Logg- och historikfiler 
Både operativsystem och mängder av program sparar tidigare händelser i logg- eller 
historikfiler. 
 

• Miljöfiler, registerfiler/registernycklar och schemalagda aktiviteter 
Miljöfiler av olika slag kan i vissa fall också räknas som dynamiska filer, då innehållet av 
dessa ofta uppdateras eller förändras. Dessa filer skapas vanligen av operativsystemet eller 
programvaror för att organisera lokala miljövariabler. Några vanliga exempel på miljöfiler 
kan vara sådana som styr initieringen av operativsystemet, registerfiler, 
användarprofilfiler, bokmärkesfiler för webbläsare, symboliska fillänkar, etc. 
 
Registerfiler eller registernycklar sparar inte bara information om systemet och dess 
inställningar, utan används till stor utsträckning även av oberoende programvaror för att 
spara olika slags information; programinställningar, senaste sökvägar, licensinformation, 
versionsnummer, m.m. 
 
Vissa program erbjuder en möjlighet att initiera schemalagda aktiviteter. Bland dem hör t 
ex antivirusprogram eller programvaror som uppdateras via Internet. För att möjliggöra 
programstart används ibland filer av dynamisk karaktär. 

 
• Temporära filer och buffertfiler 

Både operativsystem och program kan skapa temporära filer (tempfiler) eller buffertfiler 
för temporär mellanlagring av data. En temp- eller buffertfil skapas av 
programapplikationen, är öppen under programkörningsskedet och tas oftast bort vid 
programavslut. Temporär mellanlagring kan göras i syfte att avlasta systemet eller agera 
som databuffert, t ex för att förhindra att data helt förloras vid oväntade program- eller 
systemavbrott. 
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Figur 3-1 Urklipp 

I Microsoft Word lägger sig kopierade bilder som urklipp, vilket kan betraktas som en temporär fil – vars 
data under gynnsamma förutsättningar sannolikt kan återskapas. 
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Denna textruta är en metabild
igur 3-2 Metabild 

 Microsoft Word går det även att skapa s.k. metabilder med hjälp av de inbyggda figurverktygen – som 
en här textrutan vars text representerar figurtexten. 

• Spoolfiler 
Spool är en akronym till �simultaneous peripheral operations online�. Spoolfiler (spool files) är en 
speciell typ av buffertfiler och genereras i samband med utskrifter (se exempelvis Figur 
3-3 Utskriftsbuffert). I stället för att skicka ett utskriftsarbete direkt till skrivaren går 
arbetet istället att buffra på hårddisken eller till en nätverksansluten utskriftsbuffert, som t 
ex en skrivarserver vilken tar emot arbete från en eller flera nätverksanslutna enheter. 
Genom serverbuffring kan flera utskriftsarbeten från olika klienter avverkas oberoende av 
varandra och samtidigt avlasta klienter såväl nätverket. 
 

 
igur 3-3 Utskriftsbuffert 

 flera operativsystem går det att buffra utskrifter, antingen lokalt eller till en nätverksansluten 
krivarbuffert. Här ses en dialogruta i Windows 98 SE. 
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• Fientlig programkod 
Till fientlig programkod räknas en mängd olika typer av program som utformats för att 
på något sätt avlyssna, förvanska, störa eller förstöra för användaren. Spridning av sådana 
program kommer oftast utifrån och till denna kategori hör bl.a. virus, maskar, trojanska 
hästar, logiska bomber, tangentbords- och datapaketsniffningsprogram. 

3.2 Dolda hårddiskdata 
Dolda hårddiskdata är för användaren eller systemet dold data eller information och kan påträffas 
i filer eller i ickefiler. (Se mer precisa definitioner av filer och ickefiler i kapitel 2). En fil kan dölja 
inbäddad data eller information, vilket exempelvis kan påträffas i olika slags dokumentfiler. I en 
ickefil kan t ex information extraheras ur borttagna filer eller genom sektoriell rådataavläsning.  
 

• Ordinära filer 
Det kan vara en uppenbar nackdel att analysera en fil med en egen, ofta sluten, 
lagringsstandard. När dokumentspecifikationer saknas kan det vara svårt att extrahera 
relevant information, särskilt om filen består av binär data. Detsamma gäller inbakad 
information som är krypterad, packad eller gömd genom steganografi (steganography; 
osynliggjord information), et cetera. 

 
• Metadata 

Många program inkluderar metadata � data om data � i de dokument eller datafiler som 
skapas eller modifieras. Metadata kan påträffas i såväl läsbara ASCII-filer, t ex HTML-
dokument, som binära filer med slutna standarder (t ex metabilder, Figur 3-2 Metabild). 
 
I exempelvis skapade Microsoft Office-dokument bäddas metadata, Global Unique Identifier 
(GUID), in av tidigare versioner av Windows Office. Här kan även sägas att Microsoft 
har fått kritik för införandet av GUID och har således släppt fri programvara för att ta 
bort metadata från Office 97-dokument (Figur 3-4 GUID Removal Tool). 
 

• Datafragment 
Normalt återfinns spår av datafragment spritt över hela hårddisken. Fragmenten härrör 
oftast från förstörda, borttagna, överskrivna eller oallokerade filer, men kan lika väl ha 
tillkommit genom sektoriell skriven rådata. Mer om vad datafragment kan vara och hur 
dold hårddiskdata kan återfinnas beskriv mer ingående i kapitel 4, FAT. 
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Figur 3-4 GUID Removal Tool 

Efter det att GUID uppmärksammats av flera oberoende källor, kan det med fog antas att Microsoft känt 
sig pressade av situationen. I mars 1999 publicerade de PROPFIX.EXE, ett verktyg för att eliminera 
personlig och unik data om dokumentskaparen och dennes maskin i Office 97-dokumnet. 
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3.3 Kapitelsammanfattning 
 

• Förändringar av hårddiskdata inträffar vid skrivoperationer. Hårddiskdata är i rapporten 
definierad som dynamiska hårddiskdata respektive dynamiska filer.  

 
• Under vissa betingelser ändras hårddiskdata vid avläsning. 

 
• Det finns åtskilliga exempel på dynamiska filer, vilka ofta fungerar som olika slags 

hjälpfiler till operativsystemet eller programvaror. De dynamiska filernas innehåll går inte 
alltid att utläsa i klartext, men kan vara intressanta vid brottsundersökningar. 
 

o Virtuellt minne och växlingsfiler 
o Cookies eller kakor 
o Cachefiler 
o Logg- och historikfiler 
o Miljöfiler, registerfiler/registernycklar och schemalagda aktiviteter 
o Temporära filer och buffertfiler 
o Spoolfiler 
o Fientlig programkod 

 
• Dolda hårddiskdata 

Dolda hårddiskdata återfinns i både filer och ickefiler. Namnet kommer av att dessa typer 
av data inte är synliga för användaren eller systemet, men finns ändå där av olika 
anledningar. De vanligaste källorna till dolda hårddiskdata står förmodligen att finna i 
förlorade eller förstörda datafragment och av systemet läsbara filer, men med slutna 
standarder. Nedan visas några vanliga förekomster av dold � och ofta dynamisk � 
hårddiskdata. 

 
o Ordinära filer 
o Metadata 
o Datafragment 
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4 FAT 

Detta kapitel skall ses som en grundläggande introduktion till FAT. Här visas hur filer lagras i kluster och hur 
FAT:s volymstruktur i stora drag ser ut, samt en mer ingående beskrivning av hur strukturen för katalogposterna 
fungerar. Vissa tekniska moment har avsiktligt valts bort för att förtydliga den översiktliga förståelsen för FAT. 
 

4.1 Inledning 
Det väldokumenterade och vida spridda filsystemet FAT (File Allocation Table) är en akronym till 
filallokeringstabell, men används som ett egenbegrepp i sig. Ursprungligen utvecklades filsystemet 
för maskintypen IBM PC under 1970-talets slut, men används idag av både MS-DOS och 
Windows. Inledningsvis fanns endast filsystemet FAT12 som främst användes vid 
disketthantering, men har sedan dess utvecklats i flera omgångar av Microsoft; FAT16, VFAT 
(Virtual FAT) och FAT32. Namnsuffixet anger bitstorleken hos varje post (entry) för respektive 
filallokeringstabell. Undantaget är FAT32, där de fyra högsta bitarna är reserverade och i normala 
fall också nollställda. 
 

4.2 Sektorer och kluster 
En sektor är den minsta enhet som FAT klarar att adressera. En sektorstorlek är oftast 512 (=29) 
byte, men kan anta större värden; 1024, 2048 eller 4096 byte. Ett filsystem skulle teoretiskt klara 
av att hantera alla sektorer var för sig, men ett sådant ställer höga krav på både sektorhantering 
och lagringsutrymme. 
 
Genom att gruppera flera sekventiella sektorer till större allokeringsenheter, s.k. kluster eller 
klasar (cluster), fås färre enheter att hantera. FAT tillåter kluster om 2N, där N = 0..7, 
sammanhängande sektorer. Större kluster ger färre enheter att behandla, men resulterar oftare i 
sämre utbyte av lagringsutrymmet. FAT har den egenheten att endast kunna hantera enhetligt 
stora kluster. Klusterstorleken bestäms redan i initialskedet när FAT-volymen formateras. 

4.3 Klustertilldelning och slack 
Antag att tre godtyckligt stora filer (fil1.txt, fil3.txt och fil6.txt) skall tilldelas 
kluster i ett system, där en normalstor sektor rymmer 512 byte och klusterstorleken är satt till fyra 
sektorer. Klusterstorlek beräknas till 2 048 byte per kluster (512 byte × 4 sektorer = 2 048 byte 
per kluster). 
 
fil1.txt 792 byte 
fil3.txt 6 452 byte 
fil6.txt 2 048 byte 

Tabell 4-1 Filexempel 

Informationen i fil1.txt (Tabell 4-1 Filexempel) ryms i ett enda kluster, 792 / 2 048 ≤ 1, 
(storlek[fil1.txt] ≤ 1 × 2 048). De resterande 1 256 byten (2 048 � 792 = 1 256) förblir intakta 
och utgör det outnyttjade lagringsutrymme som kallas filslack eller slackutrymme (slack space). Vid 
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normal klustertilldelning skrivs den mängd data som filen upptar och enkel överslagsräkning visar 
att knappt 40% av klustret utnyttjas effektivt, vilket illustreras i Figur 4-1 Kluster, sektorer och 
slack. 
 
 

 
Figur 4-1 Kluster, sektorer och slack 

fil1.txt utnyttjar inte hela klustret. Den del av klustret som inte används skrivs inte över. 

 

fil3.txt kräver fyra kluster (3 × 2 048 < storlek[fil3.txt] ≤ 4 × 2 048) för att kunna spara 
filen och eftersom 1 740 byte (4 × 2 048 � 6 452 = 1 740) inte används av de totalt 8 192 byten, 
uppskattas lagringsutbytet till dryga 80% (1 � (1 740 / 8 192) ~ 0,788). 
 
fil6.txt, ryms också i ett kluster (storlek[fil6.txt] ≤ 1 × 2 048) och utnyttjar 
lagringsutrymmet fullt ut. Detta efterlämnar således inget slackutrymme. 
 

 Teoretisk utnyttjandegrad av lagringsutrymmet (%) 
filnamn storlek i byte klusterstorlek 

1 024 byte 
klusterstorlek 

2 048 byte 
klusterstorlek 

4 096 byte 
klusterstorlek 
32 768 byte 

fil1.txt  792 77,3 38,7 19,3 2,4 
fil3.txt 6 452 90,0 78,8 78,8 19,7 
fil6.txt 2 048 100,0 100,0 100,0 100,0 
fil7.txt 36 384 98,7 98,7 98,7 55,5 

Tabell 4-2 Teoretisk utnyttjandegrad av lagringsutrymmet 

En sammanställning av några räkneexempel som illustrerar hur valet av klusterstorlek inverkar på 
lagringsmediets utnyttjandegrad. Den teoretiskt framräknade utnyttjandegraden behöver emellertid inte 
överensstämma med verkligheten. 
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4.4 FAT:s volymstruktur 
En FAT-volym delas upp i fyra områden enligt följande: 
 

0 -  Reserved Region 
1 -  FAT Region 
2 -  Root Directory Region 
3 -  File and Directory Data Region 

 
Reserved Region består bl.a. av BIOS Parameter Block (BPB), även kallad bootsektor (boot sector). 
Bootsektorn innehåller information om FAT-volymens fysiska struktur, som exempelvis 
volymidentitet, sektor- och klusterstorlekar, dolda sektorer, antal kopior av filallokeringstabellen, 
et cetera. I det reserverade området återfinns även eventuella kopior av bootblocket. De 36 första 
byten i datastrukturen för BPB är gemensamma för alla FAT. FAT12 och FAT16 har en 
efterföljande gemensam struktur på ytterligare 26 byte och skiljer sig från de 54 övre byten hos 
FAT32:s BPB-struktur. Det finns också avsatt utrymme för en säkerhetskopia av bootblocket i 
FAT32, vilket normalt återfinns på den sjätte sektorn (BPB_BkBootSec). Datastrukturen för BPB 
återfinns i sin helhet under Appendix B. 
 
FAT Region utgörs av själva filallokeringstabellen, en enkellänkad lista som innehåller 
förteckningen över alla kluster som finns upptagna på hårddisken. Varje nod i den länkade listan 
motsvarar ett kluster. Oftast är filer och kataloger, som i FAT också är filer, större än ett enstaka 
kluster. För att lösa detta går det att sammanlänka flera kluster som tillsammans representerar en 
större fil eller katalog. Av redundansskäl följer normalt en identisk kopia av filallokeringstabellen. 
De två första klustren är reserverade åt rotkatalogen. Dessa framräknas och avrundas uppåt 
utifrån data som är givet i strukturen hos BPB, se Appendix B. 
 

( ) ( )
BytsPerSecBPB

BytsPerSecBPBRootEntCntBPBtorsRootDirSec
_

1_32_ −+×
=   

Formel 4-1 RootDirsSectors 

 
Trots att FAT32 inte har sin rotkatalog ordnad på samma sätt som övriga FAT, måste hänsyn till 
RootDirSectors ändå tas. 
 
Vidare beräknas det relativa dataområdet, första sektorn i andra klustret, enligt nedan: 
 
FATSz = BPB_FATSz32 om BPB_FATSz16 = 0, 
annars FATSz = BPB_FATSz16 
Formel 4-2 FATSz 

FATSz avgör vilken FAT som används. 

 
FirstDataSector = BPB_ResvdSecCnt + (BPB_NumFATs × FATSz) + RootDirSectors 
Formel 4-3 FirstDataSector 
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För att sedan beräkna startsektorn hos ett godtyckligt kluster N, sker detta på följande vis: 
 
FirstSectorofCluster = ((N-2) × BPB_SecPerClus)) + FirstDataSector 
Formel 4-4 FirstSectorofCluster 

FirstSectorofCluster beräknar ett godtyckligt klusters startsektor. 

 
 

 
Figur 4-2 FAT 

Här symboliseras ett stycke fiktiv filallokeringstabell. Vänsterkolumnen visar nodnumret (klusternumret) 
och den högra dess nodvärde (FAT entry; cluster entry). 

 
I Figur 4-2 FAT visas ett utdrag ur en fiktiv filallokeringstabell. Den vänstra kolumnen 
representerar nodnumret, d v s klusternumret, medan den högra dess nodvärde (FAT entry; cluster 
entry). Varje nodnummer och dess nodvärde är båda av ett 12-, 16- eller 32-bitarsvärde, beroende 
på vilken FAT som används. Nodvärdet kan vara av följande slag: 
 

• Efterföljande klusternummer. 
• 0, markerat ledigt kluster. 
• -1, markerat som sista kluster i kedjan, EOC (End of Clusterchain). 
• -8..-2, reserverade som EOC 
• -9, markerat som skadat kluster, (BAD CLUSTER). 
• -16..-10, reserverade kluster 
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Filnamn Filstorlek Klusterbehov 

Här: 2 048 byte 
= 1 kluster 

Startposition Länkad lista 

fil1.txt 792 byte 1 st 29Bh 29B→EOC 
fil2.txt 2 049 byte 2 st 299h 299→29A→EOC 
fil3.txt 6 452 byte 4 st 296h 296→297→298→29C→EOC 
fil4.txt ≥ 2 048 byte ≥ 1 st 29Eh 29E→2A0→2A1→EOC 
fil5.txt ≥ 2 048 byte ≥ 1 st 29Fh 29F→2A0→2A1→EOC 

Tabell 4-3 FAT i tabellform 

Filerna i Figur 4-2 visas här i tabellform för att förtydliga filernas ingångsvärden. Antag även att 
klusterstorleken är 2 048 byte stor. 

 
• fil1.txt utnyttjar endast ett kluster och nodvärdet innehåller endast ett EOC. 
• fil2.txt är i detta fall en byte för stor för att utnyttja ett enstaka kluster och måste på 

så vis använda sig av två kluster. 
• fil3.txt kräver minst fyra kluster för att täcka lagringsbehovet. Då det sista klustret 

sekventiellt inte följer de tre andra sägs klustrena vara fragmenterade. 
• fil4.txt och fil5.txt har nästintill identiskt länkade listor. Både 29Eh och 29Fh 

pekar på 2A0h. Detta fenomen kallas korslänkning (cross linked files) och innebär att minst 
en av filerna är defekt. 

 
Root Directory Region innehåller en förteckning över rotkatalogen. Området används inte av 
FAT32, men dess motsvarighet återfinns i fil- och katalogdataområdet (File and Directory Data 
Region). 
 
File and Directory Data Region kan liknas vid filallokeringstabellens innehållsförteckning. För varje 
fil och underkatalog och även rotkatalogen för FAT32 finns en 32 byte stor katalogpost (Directory 
Entry). 
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Namn Offset (byte) Storlek (byte) Beskrivning 

DIR_Name 0 11 Namnfält för filnamnet, kortnamn, 8+3. 
DIR_Attr 11 1 Filattribut: 

 
ATTR_READ_ONLY  0x01h 
ATTR_HIDDEN  0x02h 
ATTR_SYSTEM  0x04h 
ATTR_VOLUME_ID  0x08h 
ATTR_DIRECTORY  0x10h 
ATTR_ARCHIVE  0x20h 
ATTR_LONG_NAME ATTR_READ_ONLY | 
  ATTR_HIDDEN | 
  ATTR_SYSTEM | 
  ATTR_VOLUME_ID 
De två mest signifikanta bitarna är reserverade och 
bör sättas till noll när filen skapas. 

DIR_NTRes 12 1 Reserverat för NT och normalt satt till noll. 
DIR_CrtTimeTenth 13 1 Tid för när filen skapandes, 1/10 sekund i ett 

tvåsekundersintervall inom 0-199. 
DIR_CrtTime 14 2 Tid för när filen skapandes. 
DIR_CrtDate 16 2 Datum för när filen skapades. 

DIR_LstAccDate 18 2 Senaste datum för när filen senast lästes eller 
förändrades. Det sistnämnda skall överensstämma 
med DIR_WrtDate. 

DIR_FstClusHI 20 2 Mest signifikanta ord för filens startkluster, satt till 
noll för FAT12 och FAT16. 

DIR_WrtTime 22 2 Tid för när filen skapades eller senast ändrades. 
DIR_WrtDate 24 2 Datum för när filen skapades eller senast ändrades. 

DIR_FstClusLO 26 2 Minst signifikanta ord för filens startkluster. 
DIR_FileSize 28 4 Filstorleken. 

Tabell 4-4 FAT Directory Entry 

Strukturen för FAT Directory Entry. 

 
Några kommentarer till katalogpoststrukturen givet i Tabell 4-4 FAT Directory Entry: 
 
DIR_Name tillåter endast versaler i namnfältet och inte mellanslag (ASCII-värdet 0x20, 
�SPACE�) som starttecken. Namnfältet delas upp i två delar, åtta tecken för filnamnet och 
resterande tre till extensionen. Är filnamnet inte elva tecken långt fylls detta ut med mellanslag. 
Otillåtna tecken är ASCII-värden 00h..1Fh, 22h, 2Ah..2Ch, 2Eh, 2Fh, 3Ah..3Fh, 5Ch, 5Dh samt 
7Ch. 
 

Om DIR_Name[0] är: 
 

• 0xE5 (229) betyder att katalogposten är ledig och fil- eller katalognamn per definition 
saknas. Första byten i DIR_Name markeras alltid med 0xE5 när en katalogpost tas bort i 
FAT. 
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I praktiken innebär en avmarkering att det går att helt eller delvis återskapa en borttagen 
fil eller katalog genom att ändra denna markering till ett av DIR_Name tillåtet ASCII-
värde. Risken för att kluster, som tidigare gjorts anspråk av den borttagna filen, skrivs 
över ökar för varje diskskrivande operationer som förflyter mellan borttagning och 
återställning. Detta minskar möjligheterna till fullständig återställning. 

 
• 0x05, så motsvarar detta värdet 0xE5, då det senare är ett giltigt tecken i den japanska 

teckenuppsättningen kanji. 
 

• 0x00 indikerar detta att katalogposten är tom och data finns således inte att avläsa. 
 
Dir_Attr innehåller information om filens eller katalogens attribut. Nedan förklaras vad som 
gäller för filen eller katalogen när flaggan är ettställd. 
 

• ATTR_READ_ONLY indikerar att filen endast är läsbar. 
 

• ATTR_HIDDEN döljer filen vid normal kataloglistning. 
 

• ATTR_SYSTEM markerar att filen är en systemfil. 
 

• ATTR_VOLUME_ID gäller endast FAT32 och omfattar bara den katalogpost som är 
volymens rotkatalog. För övriga FAT återfinns rotkatalogen i Root Directory Region. 

 
• ATTR_DIRECTORY visar att filen är en filkatalog. Filstorleken i DIR_FileSize måste i o 

m detta sättas till noll. I samband med att DIR_FstClusLO och DIR_FstClusHI anges, 
måste detta kluster ges värdet EOC. Dessutom måste katalogerna dot (.) och dotdot (..) 
skapas om det är en underkatalog. Startklustret för dot är detsamma som den nyss skapade 
underkatalogen och pekar på sig själv, medan dotdot pekar på startklustret (katalogen) 
närmast över i hierarkin. Den senare katalogen skapas inte om den förstnämnda är en 
rotkatalog i FAT32. 

 
• ATTR_ARCHIVE är satt när en fil är skapad, har ändrat namn eller skriven till. 

Backupprogram tillåts använda denna attributflagga för att indikera om filen har 
modifierats efter senaste säkerhetskopieringstillfället. Frihet att nollställa denna flagga, t 
ex direkt efter att en säkerhetskopiering har gjorts, medges således. 

 
• ATTR_LONG_NAME anger att katalogposten utgör en del av en större post för långa 

filnamn, vars katalogstruktur benämns FAT Long Directory Entry Structure. Denna struktur 
tillåter en filnamnslängd på upptill 255 tecken, men sökväg begränsad till 260 tecken. 
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DIR_CrtTimeTenth.. DIR_LstAccDate 
En del filsystem som bygger på FAT har inte stöd för tidpunkten när en fil skapas eller senast 
öppnades (DIR_CrtTimeTenth, DIR_CrtTime, DIR_CrtDate, DIR_LstAccDate). Detta har medfört 
att Microsoft har erkänt dessa parametrar som valbara, vilket illustreras i Figur 4-3 
ACTXPRXY.DLL. Det är ur rättsundersökande aspekt beklagligt att dessa inte är obligatoriska, 
då denna tidsinformation kan vara värdefull för en brottsundersökning. DIR_CrtTimeTenth kan 
anta ett värde mellan 0-199. Hos DIR_CrtTime finns en felmarginal i sekundangivelsen, se 
diskussionen om DIR_WrtTime. 
 
Både DIR_WrtTime och DIR_CrtTime har en inbyggd tidskritisk begränsning som kan vara 
avgörande i vissa fall, då tider för händelseförlopp inte får förringas. Tidsformatet inryms i 16 
bitar. Av dessa används DIR_WrtTime[0..4] åt sekundangivelse, med ett tillåtet värde mellan 0-29. 
Det angivna värdet i intervallet fördubblas alltid, vilket medför att endast jämna värden på 
sekundangivelser kan anges. DIR_WrtTime[5..10] kan ha ett minutvärde mellan 0-59 och 
DIR_WrtTime[11..15] ett timvärde mellan 0-23. Härigenom går det att representera ett godtyckligt 
klockslag mellan 00:00:00 och 23:59:58 i FAT. 
 
DIR_WrtDate[0-4] kan anta datumvärdet 1-31, DIR_WrtDate[5-8] svarar mot månaden och 
godtar ett värde mellan 1-12, medan DIR_WrtDate[9-15] accepterar alla värden mellan 0-127 och 
ger en årsomslutning mellan år 1980-2107. Synonymt gäller DIR_WrtDate även för DIR_CrtDate 
och DIR_LstAccDate. 
 
DIR_FstClusHI representerar de 16 mest signifikanta addressbitarna av de 32 bitarna hos filens 
startklustervärde. Parametern används enbart av FAT32 och skall för övriga FAT sättas till noll. 
 
DIR_FstClusLO representerar adressen för startklustret och är för FAT32 de 16 minst 
signifikanta addressbitarna. 
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Figur 4-3 ACTXPRXY.DLL 

Vissa tidsparametrar är valbara i FAT. Detta yttrar sig i att viss information kan saknas. Tidsangivelse för 
skapandet och senaste ändringstillfället saknas för ACTXPRXY.DLL, medan informationen finns om 
desamma återfinns i filen ACTMOVIE.EXE. 
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Figur 4-4 ACTMOVIE.EXE 

Kopierade filer tenderar att visa tidpunkten för när kopieringen skedde (Skapad), snarare än när filen 
egentligen skapades, varför tidpunkten för Ändrad infaller tidigare. 
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4.5 Kapitelsammanfattning 
 

• Filsystemet FAT, som är en förkortning av File Allocation Table, förekommer i flera 
varianter och de vanligaste är FAT12, FAT16 och FAT32. 

 
• Den minsta adresserbara enheten hos FAT är en sektor. Dess storlek är oftast 512 byte 

stor, men kan anta större värden. 
 

• En gruppering av flera efterföljande sektorer bildar en större adresseringsenhet, kallad 
kluster. 

 
• En sparad fil fördelas på ett eller flera kluster, beroende på dess storlek. Den eventuella 

del av klustret som inte tas i anspråk vid en skrivoperation kallas ofta slackutrymme. Här 
återfinns fragment av eventuellt tidigare sparad data, vilket helt eller delvis kan återskapas. 

 
• FAT uppdelas i fyra områden: 

 
0 -  Reserved Region, som innehåller bl.a. BIOS Parameter Block (BPB), även kallad 

bootsektor och innehåller information om FAT-volymens fysiska struktur. 
1 -  FAT Region, består av filallokeringstabellen, en enkellänkad lista med 

förteckningen över hårddiskens alla kluster. 
2 -  Root Directory Region administrerar rotkatalogen. FAT32 är exkluderad, då denna 

istället använder sig av File and Directory Data Region för förvaring av rotkatalogens 
innehåll. 

3 -  File and Directory Data Region lagrar av katalogposterna för hårddiskens alla filer 
och kataloger. 

 
• VFAT och FAT32 tillåter en namnrymd större än 8+3 tecken och använder sig då av 

katalogpoststrukturen FAT Long Directory Structure, vilket ger den teoretiskt längden 255 
tecken. 

 
• Vid borttagning av filer och kataloger, som också är filer i FAT, ändras första tecknet i 

filnamnet till 0xE5 eller i särskilda fall till 0x05. Delvis eller fullständig filåterställning kan 
ske genom att byta ut detta tecken mot ett tillåtet namntecken. 

 
• FAT tillåter datumregistrering av när en fil senast öppnades och även tidsregistrering när 

filen skapades eller senast förändrades. All tidsregistrering är inte obligatorisk. 
 

• En tidsbegränsning hos filsystemet är att det inte klarar av en tidsupplösning på lägre än 
två sekunder, vilket resulterar i att endast jämna sekunder kan registreras. 
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5 Datarekonstruktion och hårddisksanering 

En borttagen fil är inte för alltid en borttagen fil, åtminstone inte när det gäller hårddiskfiler. Filfragment av 
borttagna filer kan i vissa fall räddas och under gynnsamma förhållanden går det att återställa hela filer. 
Tekniken för sådan återskapning av filer kallas datarekonstruktion. Hårddisksanering är dess raka motsats och 
innebär helt enkelt datautplåning genom dataöverskrivning, avmagnetisering (degaussoperation), fysisk destruktion 
eller kombinationer av dessa. 

5.1 Datarekonstruktion 
Ordinära hårddiskoperationer kvarlämnar vanligen informations- eller datarester. Genom 
datarekonstruktion (data recovery), även benämnd dataräddning eller dataåterskapning, kan dessa 
kvarlämningar i många fall helt eller delvis återskapas som fullständiga filer. Yttre omständigheter 
avgör oftast resultatet; ju fler diskoperationer som förflyter, desto svårare är det att rekonstruera 
äldre filer som har tagits bort, blivit förstörda på olika sätt eller överskrivna. En viktig aspekt är 
också ur vilket filsystem som data önskas återskapas. För att ge en inblick i hur och varför 
datarester efterlämnas på hårddisken exemplifieras i rapporten det vanligt förekommande 
filsystemet FAT i kapitel 4. 
 
Det finns ett flertal program som syftar till att rekonstruera förstörda eller borttagna och vanligen 
logiskt sammanhängande data, vars återskapade enheter ofta kallas objekt. 
Datarekonstruktionsprogram som dessutom har inbyggda funktioner att klassa objektinnehåll, 
om återskapade objektet exempelvis består av en bild eller ett dokument, betecknas vanligen som 
forensiska analysprogram. 

5.2 Hårddisksanering 
I vissa situationer ställs krav på att information av ofta känslig natur kan förstöras på ett så pass 
tillförlitligt sätt att datarekonstruktion inte är praktiskt genomförbart. Sådana behov återfinns 
överallt; myndigheter som hanterar hemlig eller kvalificerat hemlig information, som 
Försvarsmakten eller Försvaret radioanstalt (FRA), eller hos myndigheter där känsliga 
personuppgifter behandlas, t ex försäkringskassan. Inte minst inom den privata sektorn 
efterfrågas möjligheten till datadestruktion. Allt detta möjliggörs genom hårddisksanering (disk 
sanitization; cleaning; clearing; purging; wiping). I dag finns tre accepterade sätt att sanera en hårddisk 
på, vilket kan ske genom: 
 

• Deklassificering 
• Avmagnetisering genom degaussoperation 
• Fysisk destruktion 

 
En viktig förutsättning är att hårddisken som skall saneras inte står i förbindelse med något 
nätverksbaserat system eller liknande. 
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5.2.1 Deklassificering 
Motsatsen till datarekonstruktion är deklassificering (declassification) eller datadegradering, vars 
innebörd är att utplåna hårddiskdata genom att skriva över befintlig data med ett givet eller 
slumpmässigt mönster, eller kombinationer av dessa. Det finns olika teorier för hur många gånger 
ny data skall skrivas över äldre data, för att försäkra sig om att datarekonstruktion praktiskt inte 
kan ske. De två av de mest vedertagna deklassificeringsmetoderna som används är Gutmann och 
US DoD 5220.22-M (National Industrial Security Program Operating Manual, NISPOM). Den 
förstnämnda baseras på en artikel av Peter Gutmann [Gutmann 1996], där han har kommit fram 
till en serie av 35 deklassificeringar i partiellt givna mönster krävs för att omintetgöra 
möjligheterna till rekonstruktion av ursprungsdata. Den senare härrör från säkerhetsmanualen US 
DoD 5220.22-M, åttonde kapitlet [USDoD 1995], utarbetad av amerikanska 
försvarsdepartementet, Department of Defense (DoD). Siffror för nödvändigt antal 
överskrivningar nämns ej i rapporten, men flera programtillverkare som använder NISPOM:s 
rekommendationer har tolkat texten att minst tre överskrivningar är nödvändiga för att 
acceptabla resultat skall uppnås. Första deklassificeringsmönstret består av ett godtyckligt tecken, 
i nästa fall dess komplement och slutligen skrivs hårddisken över med ett slumpmässigt tecken. 
Hela operationen tillåts repeteras ett godtyckligt antal gånger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

U

F
5
a
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US DoD 5220.20-M 
 
8-301. Clearing and Sanitization. Instructions on clearing, sanitization 
and release of IS media shall be issued by the accrediting CSA. 
 
a. Clearing. Clearing is the process of eradicating the data on media 
before reusing the media in an environment that provides an acceptable 
level of protection for the data that was on the media before clearing. All 
internal memory, buffer, or other reusable memory shall be cleared to 
effectively deny access to previously stored information. 
 
b. Sanitization. Sanitization is the process of removing the data from 
media before reusing the media in an environment that does not provide 
an acceptable level of protection for the data that was in the media before 
sanitizing. IS resources shall be sanitized before they are released from 
classified information controls or released for use at a lower classification 
level. 
 
Information systems (IS) 
Cognizant Security Agency (CSA) 
 
igur 5-1 NISPOM 

tdrag ur National Industrial Security Program Operating Manual (NISPOM), US DoD 5220.20-M. 

örutom de två tidigare nämnda deklassificeringsmetoderna finns även amerikanska NAVSO P-
239-26 (RLL) respektive (MFM), tyska VSITR, ryska GOST p50739-95 och Bruce Schneiers 
lgoritm. Vikigt är dock att alltid verifiera hårddiskens innehåll efter ett deklassificeringspass, för 
tt försäkra sig om att överskrivning verkligen har gjorts. 
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5.3 Degaussoperation 
En degaussoperation (degaussing; erasure) innebär avmagnetisering genom att ett starkt 
växelverkande eller likriktat magnetiskt fält appliceras över hårddiskytan, vilket teoretiskt släcker 
ut all data. Eventuella återstoder av data benämns magnetic remanence. För att kunna återanvända 
hårddisken krävs sannolikt en lågnivåformatering innan en filsystemspecifik formatering initieras. 

5.3.1 Fysisk destruktion 
Med datadestruktion avses i denna rapport datadestruktion av det fysiska lagringsmediet, här 
hårddisken. För att förstöra en hårddisk kan detta ske på minst två olika sätt: nedsmältning eller 
mekanisk bearbetning. Då det är på skivornas ytskikt inuti hårddisken data finns lagrad, torde det 
vara enklast att öppna hårddisken och plocka ut alla skivor och destruera dem var för sig, 
exempelvis genom nedsmältning, tuggning eller nermalning. 

5.4 Programvaror och tjänster 
Det finns både marknadsmässiga och juridiska behov av att kunna rekonstruera hårddiskdata eller 
förstöra densamma. Detta återspeglas inte minst av den stora mängden företag som har 
specialiserat sig på tjänster inom just hårddisksanering eller datarekonstruktion, varav ett handfull 
av dessa firmor dessutom säger sig ha kapacitet att återskapa data från hårddiskar som utsatts för 
svåra fysiska skador; brand, vattenskador, fall från hög höjd, et cetera. En sådan process kräver 
ofta att hårddisken måste öppnas och avläsas i renrum med låga partikelhalter. 
 
Datarekonstruktion är emellertid ingen verksamhet förbehållet privata företag. Även statliga 
inrättningar som polisen och SKL ägnar sig åt rekonstruktion, vilka dessutom analyserar 
återskapad data i syfte att säkerställa utrednings- och bevismateriel för eventuella rättsprocesser. 
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Government Wipe 
 
Combines several wiping and overwriting processes to conform to specifications in DoD 
(Department of Defense) document 5220-22-M, National Industrial Security Program Operating 
Manual, for the ultimate security level when eliminating data from digital media 
 
When you select Government Wipe, Wipe Info does the following: 
Overwrites the data with 00s 
Verifies the 00 overwrite 
Overwrites with FFs 
Verifies the FF overwrite 
Writes a random value, or a value that you choose from 00 to FF 
Verifies the random overwrite 
Reverifies the random overwrite to ensure that it was written correctly 
Repeats as many times as you specify, up to 100 

Figur 5-2 Symantec Wipe Info 

Mjukvarutillverkaren Symantec tolkar 5220.20-M [USDoD 1995], här ett utdrag från hjälpfilen till Wipe Info 
[Symantec 2003]. 
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5.5 Kapitelsammanfattning 
 

• Hårddiskoperationer kvarlämnar vanligen informations- eller datarester. 
 

• Datarekonstruktion (data recovery) är en metod som i många fall helt eller delvis kan 
återskapa överskrivna eller borttagna filer. 

 
• Hårddisksanering är motsatsen till datarekonstruktion. Saneringen syftar till att utplåna 

hårddiskdata så återskapande inte är möjligt. 
 

• Hårddisksanering kan delas in i tre typer av arbetssätt: 
 

o Deklassificering (överskrivning av data) 
o Avmagnetisering genom degaussoperation 
o Fysisk destruktion 
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6 ATA-gränssnittet 

ATA-gränssnittet, eller Advanced Technology Attachment Interface, används för kommunikationen mellan 
lagringsenheten och systemet är idag det mest spridda och är fundamentalt för konstruktion och/eller analys av 
hårdvaruskrivskydd. I detta kapitel kommer endast för valda delar att beskrivas. 

6.1 Upplägg ATA/ATAPI-7 
För detta arbete har enbart ATA/ATAPI-7 granskats, vilket är indelat i tre volymer. 
Beteckningen ATA/ATAPI står för AT Attachment with Packet Interface � version 7 � och utarbetas 
av T13 Technical Committee, Accredited Standards Committee INCITS. 
 
Första volymen behandlar Command layer; grupper av finesser (feature set), I/O-register och 
kommandobeskrivning. Andra volymen beskriver det parallella ATA-gränssnittet (Transport, link 
and physical layers); fysiskt, elektroniskt och signalmässigt. Tredje volymen motsvar volym två, fast 
för den i ATA/ATAPI-7 nytillkomna seriella ATA-standarden (Serial ATA, S-ATA). Figur 6-1 
ATA/ATAPI-7 visar en schematisk bild över upplägget av ATA/ATAPI-7. Då arbetet 
avgränsats till att endast undersöka skrivskydd med parallellt gränssnitt, utelämnas således volym 
tre i denna rapport. 
 
 

Register delivered command set 
Logical register set 

ATA/ATAPI-7 Volume 1 

Packet delivered command sets 
See table 1 

Parallel Transport Protocols 
and Physical interconnect 
ATA/ATAPI-7 Volume 2 

Serial Transport Protocols 
and Physical interconnect 
ATA/ATAPI-7 Volume 3 

Command layer 

Transport, link, 
and physical 

layers 

 
Figur 6-1 ATA/ATAPI-7 

Figuren visar en schematisk uppdelning av volymerna som ingår i ATA/ATAPI-7. 
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6.2 Dataöverföring genom parallellgränssnittet 
Det parallella ATA-gränssnittet använder två metoder för dataöverföringar (data transfers): PIO 
(Programmed Input/Output) data transfer och DMA (Direct Memory Access) data transfer. 
 
PIO data transfer flyttar 16- eller i undantagsfall 8-bitarsdata med hjälp av huvudprocessorn, vilket 
negativt inverkar på överföringshastigheten. Denna ökar utan huvudprocessorns inblandning och 
därför överför DMA data transfer data � och endast 16-bitarsdata � direkt mellan lagringsenhet 
och värd. Båda överföringssätt tillämpar big endian, där de mest signifikanta byten finns 
representerad till vänster i ett värdeblock. 
 
DMA data transfer delas i ATA-7 upp i Multiword DMA data transfer och Ultra DMA (UDMA) data 
transfer. Multiword DMA data transfer är specificerade för Multiword DMA mode 0, 1 och 2. 
 
Ultra DMA (UDMA) data transfer är en improviserad DMA med högre överföringsprestanda och 
med kontrollsummefunktion i form av CRC (Cyclical Redundancy Check). För Ultra DMA finns 
mode 0 t.o.m. 6. Införandet av 80-ledarkabeln, en överhörningsreducerad 40-ledarkabel med 
mellanliggande jordledare, medgav att överföringshastigheten ytterligare ökas. Denna typ av kabel 
är obligatorisk för Ultra DMA mode 3 och högre. Ultra DMA mode 3 betecknas ofta ATA-33, 
Ultra DMA-33 eller UDMA-33; Ultra DMA mode 4 ATA-66, Ultra DMA-66 eller UDMA-66 
osv. 
 
Alla data transfers är knutna till en viss uppsättning modes (data transfer modes), vilka specificerar 
minimala och maximala tidsintervall för ATA-bussignaler av visst slag. Framräknad för varje 
mode är också en största teoretisk överföringshastighet (maximum transfer rate), se Tabell 
6-1Transfermoder. Ju högre mode lagringsenheten och systemet stödjer, desto snabbare kan en 
hårddisk klonas. 
 

 PIO Multiword DMA Ultra DMA 
Mode 0 1 2 3 4 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 
(MB/s) 3,3 5,2 8,3 11,1 16,7 4,2 13,3 16,7 16,7 25 33,3 44,4 66,7 100 133 

Tabell 6-1Transfermoder 

Tabellen visar maximala teoretiska överföringshastigheter för olika transfermoder. 

 

6.3 I/O-register 
Interaktionen mellan ATA-gränssnittets hård- och mjukvara sker genom speciella I/O-register. 
Dessa delas in i två grupper: register som används av Packet Devices, enheter vilka hanterar 
paketprotokoll (packet command protocol), exempelvis optiska lagringsenheter; register som används 
av Non-Packet Devices, enheter vilka saknar stöd för paketprotokoll. Den förstnämnda gruppen 
tillsammans med paketprotokoll exkluderas i detta arbete. 
 
Varje grupp av I/O-register delas upp i två blockregister, Command Block registers och Control Block 
registers, vilka var för sig delas in i läs- respektive skrivregister, se Tabell 6-2 I/O-register. Det 
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enskilda blockregistret indelas i läs- respektive skrivregister. Generellt gäller att skrivregistrena 
används vid kommandoinitiering, medan utfallet av ett kommando resulteras i läsregistrena. 
 
Registers used by devices not implementing 

the PACKET command feature set 
Registers used by devices implementing the 

PACKET command feature set 
Command Block registers Command Block registers 

When read When written When read When written 
Data Data 

Error Features Error Features 
Sector Count Interrupt reason Sector Count 

LBA Low LBA Low 
LBA Mid Byte Count Low 
LBA High Byte Count High 

Device Device select 
Status Command Status Command 

Control Block registers Control Block registers 
Alternate Status Device Control Alternate Status Device Control 

Tabell 6-2 I/O-register 

Tabellen visar ATA-gränssnittets I/O-register. Vänstra registeruppsättningen för enheter som inte stödjer 
paketprotokollet och den högra för enheter som stödjer detta. 

 
Kortfattat gäller för läs- och skrivregistrena i Command Block registers följande: 

• Data register är med sina 16 bitar dubbelt så brett som de andra registrena och används för 
datatrafik mellan värd och lagringsenhet. 

• Sector Count register anger antalet sektorer som skall läsas eller skrivas. 
• LBA Low/Mid/High register, logisk blockadress (Logical Block Address) eller logisk 

blockadressering anger de logiska sektorer som skall läsas eller skrivas. 
• Device register indikerar vilken enhet på en IDE-kanal som avses. 

 
För de fyra envägsregistrena i Command Block registers gäller: 

• Features register används som en växel för att välja ett kommandos eventuella 
underfunktioner och registret är endast skrivbart. 

• Command register används enbart för att starta ett ATA-kommando, vilket sker genom 
skrivning till registret. 

• Error register är ett läsregister och innehåller bitflaggor som indikerar på eventuella fel, 
resulterat av senast utförda kommandon. 

• Status register består av en läsbar uppsättning statusflaggor som indikerar lagringsenhetens 
aktuella läs- och skrivstatus. 
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6.4 ATA-protokoll 
I gränssnittsstandarden finns en uppsättning protokoll och för parallella ATA-enheter går dessa 
under samlingsnamnet Parallel interface transport protocol. Dessa arbetar utifrån olika 
tillståndsdiagram, beroende på dess funktion. Vissa protokoll står i direkt relation till hårdvaran, 
som exempelvis Power-on and hardware reset protocol. Merparten sorteras emellertid under s.k. 
kommandoprotokoll (command protocol), vilka i ATA/ATAPI-7 är: 
 

Non-data (ND) Device reset (DR) 
PIO data-in (PI) Execute device diagnostic (DD) 

PIO data-out (PO) Packet (P) 
DMA (DM)  

DMA Queued (DMQ) Vendor specific (VS) 
PIO = Programmed Input/Output DMA = Direct Memory Access 

Tabell 6-3 Kommandoprotokoll 

Tabellen visar förekommande kommandoprotokoll i ATA/ATAPI-7. 

6.5 Funktionsuppsättningar (feature sets) 
I ATA-gränssnittet finns ett antal funktionsuppsättningar (feature sets), grupper av finesser 
bestående av ett antal funktioner specialiserade mot en viss typ av uppgifter. Exempelvis 
underordnas alla funktioner för radering, frysning och lösenordskydd Security Mode feature set; 
funktionen att reservera och hantera dolt lagringsutrymme under Host Protected Area feature set. 
Grupper som General feature set eller PACKET Command feature set är för många typer av ATA-
enheter obligatoriska och måste implementeras, medan andra är frivilliga att inkludera. 

6.6 ATA-kommandon 
Gränssnittskommunikationen styrs genom olika ATA-kommandon, vilka särskiljs genom att en 
unik hexadecimal kommandokod (Command code) har tilldelats varje kommando. Den i första 
volymen av ATA/ATAPI-7 ingående beskrivna kommandouppsättningen har ett antal 
parametrar att ta hänsyn till vid initiering. Description beskriver kommandots funktion, medan 
Prerequisites anger under vilka betingelser det kan användas. Feature set beskriver gällande typen av 
feature set och om kommandot under vissa förutsättningar är obligatoriskt eller valbart. Protocol 
anger till vilket protokoll kommandot hör och Inputs beskriver vad som måste adresseras i varje 
Command Block register för att kommandot skall bli rätt initierat. I vissa fall består ett kommando av 
en uppsättning underfunktioner, vilka tydligt särförklaras och väljs genom anvisad säradressering 
av Features register. 
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När nödvändiga kommandoförutsättningar är uppfyllda och adekvata register � utom Command 
register � initierats kan kommandot exekveras, d.v.s. skickas genom gränssnittet. Detta sker genom 
att slutligen skriva den angivna kommandokoden Command code till Command register. När en 
lagringsenhet har exekverats ett kommando, returneras resultatet av exekveringsutfallet i Command 
Block registers. Har kommandot utförts oklanderligt tolkas Normal outputs. Är felflaggor satta i Error 
register och/eller Status register gäller istället Error outputs. 
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6.7 Parallella ATA-bussens kablage 

6.7.1 Kontaktdon (connectors) 
I ATA/ATAPI-7 definieras tre typer av parallellöverförande kontaktdon: 40-, 50- samt 68-
bensanslutningar, alla arrangerade i två parallella benrader. 
 
Det vanligaste kontaktdonet är den med 40 ben (2×20, numrerade 1-39 respektive 2-40) (Figur 
6-2 40-bens kontaktdon) och används av 3,5"-enheter. Anslutningen numreras från 1-39 
respektive 2-40. Keypin � ben 20 � används inte för signalöverföring och kan ibland vara 
borttagen för att lättare orientera anslutningen. På motsvarande sätt kan keypin vara plomberad på 
vissa av ATA-bussens kablar, här IDE-kablar, för att undvika ett halvt varvs vridning vid 
anslutning. För att ytterligare säkerställa rätt orientering är anslutningsdonet på ATA-enhet och 
värd på den jämna sidan skårad, medan den för IDE-kabels motsvarighet är upphöjd på 
motsvarande ställe. Matarspänning till 3,5"-enheter sker genom en symmetrisk avfasad 4-
bensanslutning med +5 V för logikspänning, +12 V för motorspänning och två mellanliggande 
jordanslutningar. Vissa 3,5"-enheter har ett enhetligt anslutningsdon (unitized connector), där 
matarspänning, konfigurationsben och de 40 ATA-bussbenen är integrerade i ett stycke. 
 
 
 
 

 

Pos. 20, borttaget ben (keypin) Pos. 2 
Pos. 1 

Pos. 40 

Pos. 39 
Figur 6-2 40-bens kontaktdon 

Kontaktdon med 40 ben som monteras på 3,5"-enheter och på moder-/kontrollerkortet. 

 
För 2,5"-enheter används en 50-bensanslutning (Figur 6-3 50-bens kontaktdon) och motsvarande 
40-benskluster går att urskilja, vilket underlättar en eventuell överbryggning. Ben 41 och 42 
används för logik- och motorspänning (båda +5 V), ben 43 är jordat och ben 44 är reserverat och 
ansluts ej. Ben A-D är till för konfigurationsbygling, E och F är båda keypins och därmed 
borttagna. 
 
 
 
 
 

 
Figur 6-3 50-bens kontaktdon 

Pos. D 

Pos. B 

Pos. A 

Pos. E 
och F, 
borttagna ben 

Pos. 1 

Pos. 20, 
borttaget 
ben (keypin) 

Pos. 2 

Pos. 44 Pos. C 
Pos. 43 

50-bensanslutning som vanligen monteras på 2,5"-enheter.  
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Det tredje kontaktdonet är den med 68 ben och används vanligen av PCMCIA-gränssnitt. 68-
bensanslutningen har signalmässiga motsvarigheter med de två andra anslutningsdonen, men 
saknar i övrigt gemensamma nämnare. 

6.7.2 Kablar (conductor cables) 
I denna rapport används beteckningen IDE-kabel och syftar till den kabel som används av ATA-
bussen och som förbinder två ATA-anslutningar, t ex en hårddisk och en dator. Varje ATA-buss 
har stöd för att hantera upp till två ATA-enheter. Således måste även IDE-kabeln stödja detta, 
vilket löses genom anslutning av två kontakter (Figur 6-4 Flatkabel för parallell ATA, Device 0 
Connector och Device 1 Connector). 
 
Bland kablar är flatkabeln vanligast förekommande, en platt kabeltyp där 40- eller 80-ledarna 
löper sida vid sida (Figur 6-4 Flatkabel för parallell ATA). Den senare är en 40-ledare med 40 
mellanliggande jordledare med tillhörande termineringsblock, i syfte att reducera eventuell 
överhörning mellan två ledare. 80-ledaren krävs för dataöverföringar i UDMA mode 3 och uppåt, 
men är för övrigt bakåtkompatibel med den förstnämnda. Av signalmässiga skäl påbjuder 
ATA/ATAPI begränsade minimala och maximala avstånd mellan de olika kontakterna (connectors). 
 
På senare tid har rundkabeln, en hopbuntad variant, vunnit mark. Fördelarna med en sådan är 
flera: mindre skrymmande i ett kabinett (datorlåda); trevligare att betrakta för dem med 
transparent kabinett; ger bättre luftflöde, vilket förbättrar kylningen. Flera av dagens rundkablar 
stödjer dessutom ATA-100 eller ATA-133 och är i många fall grenade för att dubbla enheter skall 
kunna användas parallellt på bussen. Det som möjligen talar emot rundkabeln är det högre priset. 

 41 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhet 1 (device 1) Enhet 0 (device 0) Indikeringslinje för ledare 1 
(polarity stripe) 

Värd (host) 

Figur 6-4 Flatkabel för parallell ATA 

Figuren visar den vanligaste förekommande kablagetypen, här med kontaktdon för två ATA-enheter 
(Device 0 och 1). 
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6.8 ATA-bussens signaler 
ATA-bussen har en ledarebredd på 40, men några av dessa är befriade från signalöverföring. I 
Tabell 6-4 ATA-signaler nedan visas den allmänna signaluppsättningen som gäller. 
 

Signal Värd↔Enhet Ben Ben Värd↔Enhet Signal 
RESET- → 1 2 0 GND 

DD7 ↔ 3 4 ↔ DD8 
DD6 ↔ 5 6 ↔ DD9 
DD5 ↔ 7 8 ↔ DD10 
DD4 ↔ 9 10 ↔ DD11 
DD3 ↔ 11 12 ↔ DD12 
DD2 ↔ 13 14 ↔ DD13 
DD1 ↔ 15 16 ↔ DD14 
DD0 ↔ 17 18 ↔ DD15 
GND 0 19 20 n/a (keypin) 

DMARQ ← 21 22 0 GND 
DIOW-, STOP → 23 24 0 GND 

DIOR-, 
HDMARDY-, 
HSTROBE → 25 26 0 GND 

IORDY, 
DDMARDY-, 
DSTROBE ← 27 28 * CSEL 
DMACK- → 29 30 0 GND 
INTRQ ← 31 32 ← Obsolete 

DA1 → 33 34 * 
PDIAG-, 
CBLID- 

DA0 → 35 36 → DA2 
CS0- → 37 38 → CS1- 

DASP- * 39 40 0 GND 

Tabell 6-4 ATA-signaler 

Tabellen visar ATA-bussens signaluppsättning för en 40-benskonfiguration. 

* Beskrivs separat under kapitlet 6.8.1. 
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6.8.1 Signalbeskrivning 
I Tabell 6-5 Signalbeskrivning nedan ges en kortfattad beskrivning av de signaler som verkar på 
ATA-bussen. 
 

Ben Beteckning Värd ↔ Enhet Kortfattad beskrivning 
1 RESET- → Hardware reset kontrolleras av värden för omstart 

av ATA-enheten. 
2, 19, 22, 24, 

26, 30, 40 
Ground 0 Jord 

3, 5, 7...17 DD7..DD0 ↔ Device data, de lägre åtta databitarna som 
används för både kommandon och 
datatransmission. 

4, 6, 8..18 DD8..DD15 ↔ Device data, de övre åtta databitarna som 
används för 16-bitars datatransmission. 

20 (keypin) No connection Keypin, borttaget ben som tillsammans med 
plomberad motsvarighet på IDE-kabeln förhindrar 
felaktig kabelanslutning. 

21 DMARQ ← DMA request sätts av ATA-enheten när denna är 
mottaglig för dataöverföring. 
 
Se även DMACK- 

23 DIOR- 
 

→ Device I/O write sätts av värden för skrivning till 
register eller dataporten (Data port). 
 
Se även DIOR- 

23 STOP → Stop Ultra DMA burst sätts av värden för att 
avbryta Ultra DMA burst. 

25 DIOR- → Device I/O read sätts av värden för avläsning av 
register eller dataporten (Data port). 
 
Se även DIOR- 

25 HDMARDY- → (Host) Ultra DMA ready är en flödeskontrollsignal 
för Ultra DMA data-in burst och sätts av värden 
när den kan ta emot en Ultra DMA data-in burst av 
ATA-enheten 
 
Se även DDMARDY- 

25 HSTROBE → (Host) Ultra DMA data strobe styrs av värden och 
används som pulssignal vid en Ultra DMA data-out 
burst. 
 
Se även DSTROBE 

27 IORDY ← I/O channel ready sätts av ATA-enheten när 
denna är redo för dataöverföring. 

27 DDMARDY- ← (Device) Ultra DMA ready är en 
flödeskontrollsignal för Ultra DMA data-out burst 
och sätts av ATA-enheten när den kan ta emot en 
Ultra DMA data-out burst av värden. 
 
Se även HDMARDY- 

27 DSTROBE ← (Device) Ultra DMA data strobe styrs av ATA-
enheten och används som pulssignal vid en Ultra 
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DMA data-in burst. 
 
Se även HSTROBE 

28 CSEL 0 eller 1 Cable select anger om ATA-enheten är 
konfigurerad som Device 0 (CSEL=0) eller Device 
1 (CSEL=1). 

29 DMACK- → DMA acknowledge ges av värden som respons till 
DMARQ vid initiering av DMA-överföring. 

31 INTRQ ← Device interrupt (Interrupt request) sätts av ATA-
enheten i avvaktan på avbrott. 

32 Föråldrad 
(IOCS16-) 

← (Drive 16-bit I/O) Den föråldrade ATA-
enhetssignalen angav att dataportens alla 16-
bitars används för dataöverföring. 

33, 35, 36 DA1, DA0, 
DA2 

→ Device address, DA(2:0), utgör den 
trebitarsadress som använd vid adressering av 
Command Block register eller Control Block 
register. 
 
Se även CS(1:0)- 

34 PDIAG- Se beskrivning 
intill 

Passed diagnostics indikerar för Device 0 att 
Device 1 har slutfört Power-on and hardware reset 
protocol. 

34 CBLID- Se beskrivning 
intill 

Cable assembly type identifier används av värden 
för att i samband power-on eller hardware reset 
identifiera en eventuell ansluten 80-ledarkabel. 

37, 38 CS0-, CS1- → Chip select, CS(1:0)-, används för att växla mellan 
Command Block register och Control Block 
register vid adressering. 
 
Se även DA(2:0) 

39 DASP- Se beskrivning 
intill 

Device active, device 1 present sätts av Device 1 i 
samband med Power-on and hardware reset 
protocol för att indikera dess tillgänglighet. 

Tabell 6-5 Signalbeskrivning 

En kortfattad signalbeskrivning över de signaler som verkar på ATA-bussen. 
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6.9 Hårdvara – mjukvara 
Kopplingen mellan hårdvara och mjukvara sker genom läsning av och skrivning till 
blockregistrena Command Block registers och Control Block registers. För en x86-processorbaserad 
dator, vilket i denna rapport fortsättningsvis gör sig gällande som benämning för en dator, nås 
dessa blockregister av särskilda portar som förbinder ATA-gränssnittet. De flesta av dagens x86-
baserade moderkort har integrerat två parallella ATA-bussar och har portmässigt stöd för upp till 
fyra ATA-bussar, vilket krävs om exempelvis ett RAID-kort ansluts. 
 
Kommunikationen mellan datorn och hårdvarugränssnittet sköts i de allra flesta fall av 
operativsystemberoende drivrutiner (drivers), ett slags funktionsbibliotek vilka kan anropas av 
programvaror som behöver nå vissa funktioner, här anslutna ATA-enheter. Merparten av ATA-
gränssnittets drivrutiner har begränsat stöd för eller saknar helt vissa funktionsuppsättningar  
(feature sets), och kommandon. Sådana anrop kan då göras genom direkt hårdvaruadressering, 
adressering av data till speciella portadresser knutna till periferianslutna I/O-portar, som i detta 
fall avser det parallella ATA-gränssnittet och dess ATA-bussar. 
 
ATA-gränssnittets (Tabell 6-7 Portadresser) portadresser är grupperade i parvisa serier med 
avseende på ATA-gränssnittets blockregister (Command Block registers och Control Block registers). 
Varje registerknuten portadress har sin signalmotsvarighet i DA(2:0), som genom sin 
trebitarskodning adresserar ett visst blockregister. För att växla mellan de två blockregistrena 
används signalen CS(1:0)-. I Tabell 6-6 Registeradressering visas den primära ATA-bussens 
portadresser och dess signalmotsvarigheter.  
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Addresses Functions 

CS1- CS0- DA2 DA1 DA0 
Primary port 

address 
Read (DIOR-) Write (DIOW-) 

N N x x x  Released Not used 
 Command Block registers 

N A N N N 1F0h Data 
N A N N A 1F1h Error Features 
N A N A N 1F2h Sector Count 
N A N A A 1F3h LBA Low 
N A A N N 1F4h LBA Mid 
N A A N A 1F5h LBA High 
N A A A N 1F6h Device 
N A A A A 1F7h Status Command 

 Control block registers 
A N N x x  Released Not used 
A N A N x  Released Not used 
A N A A N 3F6h Alternate Status Device Control 
A N A A A 3F7h Obsolete(see note) Not used 

  
A A x x x  Released Not used 

Key: 
A = signal asserted N = signal negated x = don’t care 

NOTE − This register is obsolete.  It is recommended that a device not respond to a read of this 
address. 

Tabell 6-6 Registeradressering 

Tabellen visar relationen mellan bussignaler och portadresser för x86-baserade datorer. 

 
ATA-buss 
(IDE-kanal) 

Portadresser för 
Command Block registers 

Portadresser för 
Control block registers 

IRQ 

Primär 1F0h..1F7h 3F6h..3F7h 14 
Sekundär 170h..177h 376h..377h 15 (10) 

Tertiär 1E8h..1EFh 3EEh..3EFh 11 (12) 
Kvartär 168h..16Fh 36Eh..36Fh 10 eller 11 

Tabell 6-7 Portadresser 

Portadresser och avbrott för x86-baserade datorer gällande ATA-bussen. 
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6.10 Kapitelsammanfattning 
 

• Det parallella ATA-gränssnittet använder två metoder för dataöverföringar (data transfers): 
PIO (Programmed Input/Output) data transfer och DMA (Direct Memory Access) data transfer. 

 
• DMA (Direct Memory Access) data transfer delas upp i Multiword DMA data transfer och Ultra 

DMA (UDMA) data transfer. 
 

• Alla data transfers är knutna till en viss uppsättning modes, vilka specificerar minimala och 
maximala tidsintervall för ATA-bussignaler av visst slag. 

 
• Interaktionen mellan ATA-gränssnittets hård- och mjukvara sker genom speciella I/O-

register: Packet Devices och Non-Packet Devices. 
 

• Varje grupp av I/O-register delas upp i två block, Command Block registers och Control Block 
registers. 

 
• Protokolluppsättningen för parallella ATA-enheter kallas Parallel interface transport protocol 

och vanligast är de s.k. kommandoprotokollen (command protocols). 
 

• ATA-gränssnittet erbjuder ett antal funktionsuppsättningar (feature set) och en riklig 
kommandouppsättning. 

 
• Det vanligaste parallella kontaktdonet är den med 40 ben och som används av 3,5"-

enheter. 2,5"-enheter kräver en 50-bensanslutning och PCMCIA-gränssnittet 68 ben. 
 

• Varje ATA-buss har stöd för att hantera upp till två ATA-enheter. 
 

• Två typer av kablar är definierade, 40-ledare och 80-ledare. Den senare har 
mellanliggande jordledare för att dämpa överhörningen och krävs för högre 
överföringshastigheter. 

 
• ATA-bussen har en ledarebredd på 40, men använder inte alla av dessa för att leda 

signaler. 
 

• Kopplingen mellan hårdvara och mjukvara sker genom Command Block registers och Control 
Block registers via dataadressering av portadresser, knutna till periferianslutna I/O-portar. 
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7 Hårddiskkloning och hashsummering 

Vid forensisk hårddiskkloning är det särskilt betydelsefullt att hårddiskklonen är identiskt med källdisken – bit 
för bit. Att detta påverkar utgången för lyckad datarekonstruktion råder ingen tvekan om, men går det att 
verifiera att klonen verkligen är rätt klonad och är ett hårdvaruskrivskydd ett måste för att säkerställa en 
godtagbar kloningsprocess? 

7.1 Bakgrund 
I rättsliga sammanhang måste den tekniska bevisbördans korrekthet betonas, vilket här 
förutsätter att källdiskens innehåll på inga villkor förändras. Fysisk åverkan, mekaniskt slitage och 
korrosion är några faktorer som kan förstöra hårddiskdata, liksom bristande hantering av 
hårddiskar och okontrollerad dataöverskrivning, vilket tas upp i kapitel 3, Hårddiskdata. 
 
En forensisk hårddiskanalys bör alltid genomföras på indirekt sätt; hårddiskanalysen skall enbart 
ske av den hårddiskklon som genererats utifrån källdisken och av inte denna i sig. Nödvändig 
källdiskavläsning får endast äga rum vid hårddiskkloning och klonverifiering och i samband med 
detta bör även något slags skrivskydd verka. Slutligen poängteras vikten av väl utarbetade rutiner 
för hantering och arkivering av hårddiskkloner. I kapitel 11 beskrivs problematiken kring 
klonhantering. 

7.2 Hårddiskkloning 
Ett kloningsverktyg måste ha förmågan att läsa en godtycklig hårddisks samtliga adresserbara 
sektorer och exakt återspegla dessa i hårddiskklonen, utan att påverka hårddiskens innehåll. Den 
inbördes sektoriella ordningen och det binära innehållet i hårddiskklonen måste således 
överensstämma med hårddisken � position för position. Verktyget bör också ha kapacitet att 
upptäcka och klona dolda lagringsutrymmen, som exempelvis ATA-protokollets 
funktionsuppsättning (feature set) Host Protected Area feature set (HPA). HPA medger reservation av 
ett eller flera lagringsutrymmen som undanhålls operativsystem. 
 
Vanligen framställs hårddiskkloner programvarumässigt eller med specifik hårdvara, vilket här 
avser fristående portabel hårdvara och i regel framtagen för fältmässigt bruk. Utbudet av 
kloningsprogram är stort; allt ifrån fristående program av enklare typ till specialiserad 
programvara med bl.a. integrerande analysfunktioner. Några av analysprogrammen är begränsade 
av klonstorleken, därav förmågan hos många kloningsverktyg att dela upp hårddiskklonen i flera 
mindre delar. 
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7.3 Hashsummering 
För att kunna verifiera att en hårddiskklon överensstämmer med källdisken tillämpas som 
verifieringsmetod oftast hashsummering, hashning (hashing), vilket sker genom anrop av en stark 
hashfunktion, en i praktiken kollisionsfri hashfunktion. En sådan genererar en stor hashsumma 
(hash number) ofta benämnd message digest vilket är ett slags binärt fingeravtryck. Hårddiskens och 
hårddiskklonens överensstämmande hashsummor tyder sannolikt på att dessa är varandras 
identiska motsvarigheter till innehåll såväl som struktur. 
 
Idén med hashsummering är att utifrån ett godtyckligt meddelande (message), t ex en binär- eller 
ASCII-fil, generera en hashsumma utifrån en given och oftast känd algoritm. För att undvika 
identiska hashsummor vid kloningsverifiering används en typ av hashfunktioner av blocktyp. 
Några informella krav som ställs på sådana är följande [Stallings 2003], [Schneier 1996]: 
 

• Hashfunktionen H skall producera en förutbestämd bitlängd på hashsumman h. 
• Utifrån givet meddelande M skall hashsumman h enkelt kunna beräknas, både på hård- 

och mjukvarumässigt sätt. 
• Utifrån given hashsumma h skall det vara mycket svårt att förutspå meddelandet M, så att 

H(M) = h (one-way property). 
• Utifrån givet meddelande M skall det vara mycket svårt att finna ett M’ ≠ M ur 

funktionen H(M) = H(M’) (weak collision resistance). 
• Det skall vara mycket svårt att finna två godtyckliga meddelanden M och M’, så att H(M) 

≡ H(M’) (strong collision resistance). 
 
Två vanligt förekommande hashfunktioner är MD5 och SHA-1. MD5 (Message Digest 5), som 
genererar 128 bitar (= 2128 ~ 3,40·1038) långa hashsummor, är en öppen och publik algoritm (RFC 
1321) som via föregångaren MD4 utvecklats av professor Ronald Rivest, en av upphovsmännen 
bakom krypteringsalgoritmen RSA. SHA-1 (Secure Hash Algoritm) är framtagen av NIST 
tillsammans med NSA och går under beteckningen FIPS PUB 180-1. Algoritmen baseras på 
MD4, men genererar hashsummor på 160 bitar (= 2160 ~ 1,46·1048) till skillnad från MD4:ans 128 
bitar. 
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7.4 Hårdvarurealiserad bitströmskomparation 
Ett alternativt tillvägagångssätt att undersöka en hårddiskklons identiska överensstämmande kan 
ske genom bitvis jämförelse av innehållet mellan källdisk och hårddiskklon. Detta skulle kunna 
göras genom en konstruktion av ett slags bitströmskomparator. 
 
Klonens bitström skickas här genom ett högpresterande gränssnitt under snabb klockning till en 
buffert. Parallellt läses data in från ATA-gränssnittet in i en annan buffert, varpå bitvis jämförelse 
görs mellan de två buffertarna. Därefter kastas jämförd och överensstämmande data, varpå ny 
data buffras in i de båda buffertarna. Med denna metod kan komparationerna omedelbart 
avbrytas när fel inträffar och sparar på så sätt tid, medan en nackdel är att integriteten är svår att 
kontrollera i efterhand. 
 

 
Figur 7-1 Bitströmskomparator 

Figuren visar ett schematiskt förslag på hur en bitströmskomparator skulle kunna konstrueras. 
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7.5 Kapitelsammanfattning 
 

• En forensisk hårddiskanalys bör alltid ske av hårddiskklonen och inte av hårddisken i sig. 
 
• Ett kloningsverktygs måste ha förmågan att läsa en godtycklig hårddisks samtliga 

adresserbara sektorer och exakt återspeglas dessa i hårddiskklonen, utan att påverka 
hårddiskens innehåll. 

 
• Verifiering av hårddiskkloner bör göras på ett allmänt accepterat sätt. Ett sådant sätt är 

hashsummering. 
 

• Vid hashsummering bör starka och allmänt vedertagna hashfunktioner väljas, t ex MD5 
eller SHA-1. 
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8 Hårddiskskrivskydd 

I vissa fall finns behov av att skydda en lagringsenhet (här: en hårddisk) mot otillbörliga skrivningar. En lösning 
på detta är ett skrivskydd (write blocker, WB), vars primära uppgift är att skydda en källdisk mot 
dataförändringar. 

8.1 Kategorisering av hårddiskskrivskydd 
Eftersökningar på Internet visar på att det finns ett stort utbud på olika slags hårddiskskrivskydd. 
För denna rapport delas dessa upp i fyra kategorier: 

 
• Hårdvaruskrivskydd (Hardware Write Blocker Device, HWB) 
• Mjukvaruskrivskydd (Hard Drive Software Write Block Tool, SWB) 
• Hybridskrivskydd 
• Byglingsskrivskydd 

 
Det två första kategorierna är välbekanta för merparten av IT-brottsutredare världen över, medan 
den sista bygger på skrivskyddsprinciper som inte helt överrensstämmer med något av de andra 
alternativen. Således har skrivskyddsprincipen i denna rapport tilldelats en egen kategori 
(hybridskrivskydd). Möjlighet till byglingsskrivskydd, skrivskydd genom bygling med 
överbryggande jumprar, finns endast hos vissa hårddiskar och kan inte betraktas som ett generellt 
skrivskyddsförfarande. 
 
HWB och SWB härrör från NIST:s (National Institute of Standards and Technology) projekt CFTT 
(Computer Forensics Tool Testing Project). NIST, som bland annat har till uppgift att testa produkter 
och utveckla standarder åt den amerikanska regeringen, är inom forensiska kretsar en erkänd 
arbetsgrupp som lyder under U.S. Department of Commerce. CFTT har resulterat i flertalet 
generella kravspecifikationer för olika typer av hårddiskskrivskydd. 
 
Skrivskyddsprincipen för en HWB kan liknas vid ett filter som endast släpper igenom tillåtna 
diskoperationer och resultatet av dessa. Valet av vilka diskoperationer som tillåts passera måste 
göras med omsorg, då dessa ligger till grund för skrivskyddets utformning. En god vägledning är 
att följa de tre informella krav på ett generellt skrivskydd (write blocker) som NIST har utarbetat 
[CFFT 2002], [CFFT 2003a], [CFFT 2003b]: 
 

• Skrivskyddet skall inte tillåta förändringar av en skyddad lagringsenhet (WB-01). 
• Skrivskyddet skall inte förhindra inhämtande av information från eller om en skyddad 

lagringsenhet (WB-02). 
• Skrivskyddet skall inte förhindra några operationer till en lagringsenhet som inte är 

skrivskyddad (WB-03). 
 
I denna rapport definieras två begrepp för att klassning av kommandon skall kunna ske; 
datakonserverande kommando (non-modifying command) respektive dataförändrande kommando 
(modifying command). 
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Ett datakonserverande kommando (non-modifying command) definieras här som en diskoperation 
som läser eller inhämtar information från eller om en lagringsenhet, utan att tillägga, förändra 
eller ta bort data från lagringsenheten. 
 
Ett dataförändrande kommando (modifying command) definieras här som en diskoperation som inte 
uppfyller villkoren för ett datakonserverande kommando. Exempel på sådana är kommandon av 
konfigurerande karaktär, eller vars effekt resulterar i tillägg, förändring eller borttagning av 
hårddiskdata. 

8.1.1 Hårdvaruskrivskydd, HWB 
Ett hårdvaruskrivskydd (Hardware Write Blocker Device, HWB) är en elektronisk konstruktion som 
ansluts mellan systemet och lagringsenheten och som blockerar otillåtna kommandon. HWB:n 
har minst två gränssnittsanslutningar, där den ena (t ex ATA-, USB-, Firewire- eller SCSI-enhet) 
ansluts till systemet och det andra till lagringsenheten som skall skrivskyddas: ATA, S-ATA, 
SCSI, CompactFlash et cetera. Några HWB:er erbjuder möjlighet att ansluta enheter med olika 
kontaktstorlekar, t ex 2,5"-enheter och 3,5"-enheter. De flesta skrivskydd kräver dessutom 
separat spänningsmatning för att driva elektronikkonstruktionen och lagringsenheten. I kapitel 9 
beskrivs en översiktlig undersökning av Image MASSter� Drive Lock, vilket här klassas som en 
typisk HWB. 
 
Utöver kraven gällande det generella skrivskyddet har NIST formulerat ett antal obligatoriska 
villkor särskilt för HWB:er (Requirements for Mandatory Features, HWB-RM) [CFFT 2003a]: 
 

• En HWB skall blockera alla dataförändrande kommandon till en skyddad lagringsenhet. 
(HWB-RM-01) 

• En HWB skall tillåta alla datakonserverande kommandon att nå en skyddad lagringsenhet. 
(HWB-RM-02) 

• Ett datakonserverande kommando som når HWB:n skall vara ekvivalent med 
kommandot som lämnar HWB:n. (HWB-RM-03) 

• Responsen från den skyddade lagringsenheten till HWB:n måste vara ekvivalent med vad 
som sänds från HWB:n till datorn. (HWB-RM-04) 

 
En sammanställning av ovanstående kriterier och med hänsyn tagen till ATA-protokollets 
kommandon fås följande allmängiltigt gällande formulering för HWB:er: 
 
Ett hårdvaruskrivskydd skall släppa igenom datakonserverande kommandon och i oförvanskad form resultaten 
av dessa, men blockera övriga kommandon. 
 
För att möta den allmängiltigt gällande formuleringen för HWB:er krävs således en tidsödande 
klassificering av varje ATA-kommando med efterföljande praktiska tester, i syfte att utreda 
eventuella dataförändrande effekter. I Appendix C föreslås en sådan klassificering. 

8.1.2 Mjukvaruskrivskydd, SWB 
Ett mjukvaruskrivskydd (Hard Drive Software Write Block Tool, SWB) baseras i huvudsak på 
systemspecifik programkod. SWB:er i x86-miljö är vanligtvis programmerade att kontinuerligt 
lyssna efter avbrottshantering i BIOS (BIOS Interrupt). Genom detektion av hårddiskoperativa 
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funktionsanrop, som INT 13h, 25h, 26h, 2Fh med underfunktioner, ges möjlighet till att vidta 
skrivförhindrande åtgärder. Detta kan ske genom att låta SWB:n avgöra om den aktuella BIOS-
funktionen är tillåten enligt WB-01..WB-03, samt om de obligatoriska villkor som NIST har 
föreslagit för SWB:er (Requirements for Mandatory Features, SWB-RM) [CFFT 2003b] är uppfyllda:  
 

• En SWB skall blockera alla dataförändrande kommandon till en skyddad lagringsenhet. 
(SWB-RM-01) 

• En SWB skall tillåta alla datakonserverande kommandon att nå en skyddad lagringsenhet. 
(SWB-RM-02) 

• En SWB skall tillåta alla kommandon att nå en oskyddad lagringsenhet. (SWB-RM-03) 
• En SWB skall indikera när denna är aktiv. (SWB-RM-04)  
• En SWB skall rapportera alla för SWB:n tillgängliga lagringsenheter. (SWB-RM-05) 
• En SWB skall rapportera skyddsstatus alla för SWB:n tillgängliga lagringsenheter. (SWB-

RM-06) 
• En SWB skall, vid konfiguration, justera returvärdet för alla blockerade kommandon för 

att indikera att operationen utfördes korrekt, trots att kommandot blockerades. (SWB-
RM-07) 

• En SWB skall, vid konfiguration, justera returvärdet för alla blockerade kommandon för 
att indikera att operationen misslyckades. (SWB-RM-08) 

 
En omfattande dokumenterad sammanställning av de flesta BIOS-funktionerna återfinns bl.a. i 
Ralph Brown�s Interrupt List [Brown 2000]. Precis som för HWB-designen krävs även här en 
noggrann klassificering av kommandon � i detta fall BIOS-funktioner. Tänkbart är också SWB:er 
som lyssnar på drivrutiner eller porttrafik. 
 
I princip fungerar en SWB som enligt Figur 8-1 SWB Tool Operation på nästa sida, här för INT 
13h. 
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Figur 8-1 SWB Tool Operation 

Figuren illustrerar det generella arbetssättet för en SWB. 
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8.2 Hybridskrivskydd 
I denna rapport definieras hybridskrivskydd som en ytterligare skrivskyddskategori. Dessa utgörs 
av fristående elektronikkonstruktioner med skrivskyddande eller skrivförhindrande verkan som 
ofta kombineras med tillhörande programvara. Exempel på hybridskrivskydd är Daten-Airbag® 
(EDV System Consulting), WEBasDISK (JUMPtec®) och Centurion Guard (Centurion 
Technologies). 

8.3 Byglingsskrivskydd 
Vissa hårddiskar medger skrivskydd genom bygling, sammanbryggning av kontaktstift med hjälp 
av byglar (jumpers). Då denna funktion saknas hos flertalet hårddiskar, betraktas 
skrivskyddsmetoden i denna rapport inte som generell. 
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8.4 Analys 

8.4.1 Hårdvaruskrivskydd 
Ett fristående hårdvaruskrivskydd anslutet mellan lagringsenheten och systemet skall inte behöva 
förlita sig på systemets stabilitet, utan bör effektivt kunna verka oberoende av hur systemet 
kommunicerar mellan de olika abstraktionsnivåerna. Skrivskyddet agerar enbart på de signaler 
som passerar lagringsgränssnittet � i detta fall ATA-gränssnittet. Svagheten ligger gissningsvis i 
hur hårddiskskrivskyddet hanterar ATA-kommandona. Tänkbart är också att eventuella 
gränssnittsbryggor som t ex USB/ATA kan förvanska eller avlägsna vissa kommandon till ATA-
gränssnittet. 

8.4.2 Mjukvaruskrivskydd 
Ett mjukvaruskrivskydd måste, till skillnad från ett fristående hårdvaruskrivskydd, helt förlita sig 
på dess programvarukonstruktion och det operativsystem skrivskyddet skall verka under. 
Systemberoendet ger inga garantier för att alla diskoperationer fångas upp av skrivskyddet. 
 
Risken för att ett mjukvaruskrivskydd skall fallera ökar ju längre upp i abstraktionsnivån 
programmet befinner sig på. Under Microsoft Windows är det exempelvis vanligt att anropa 
drivrutiner eller systembibliotek som i sin tur gör systemanrop till BIOS för att utföra 
diskoperationer. Metoden att avlyssna systemavbrott, som INT 13h, bedöms som en opålitlig 
metod. 
 
Tänkbart är att det finns SWB:er som även avlyssnar diskdrivrutiner och porttrafik. Dessa kan 
betraktas som något bättre, men även dessa bedöms ha brister i säkerheten. Ibland kan mer 
ovanliga kommandon skickas över gränssnittet. Då gäller det att även skrivskyddsprogrammet 
kan identifiera dessa. 

8.4.3 Hybridskrivskydd 
Även om visst skydd medges, är hybridskrivskydd inte i första hand designade för att skrivskydda 
lagringsenheter. I kombination med hårdvaran används ofta särskild programvara, vilket bedöms 
vara en svag länk i enlighet med resonemanget för mjukvaruskrivskydd. Om hybridskrivskyddet 
är tänkt att monteras inuti ett system, t ex på ledig PCI-plats, finns troligen risk för att 
diskoperationer når lagringsenheten utan att hybridskrivskyddet varseblivs. Detta motiveras med 
att endast lagringsgränssnittet ger oberoende signaler till lagringsenheten. 
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8.5 Slutsatser 
I hårdvarubeskrivande sammanhang kan ett datorsystem delas in i flera abstraktionslager eller 
abstraktionsnivåer, där ett lägre abstraktionslager verkar närmre mot hårdvaran och vice versa. 
En hårddisk ansluten till ATA-gränssnittet arbetar enbart på signalnivå och verkar således i det 
fysiska lagret, en låg abstraktionsnivå. 
 
Komplext uppbyggda operativsystem står sällan i direkt förbindelse med hårddisken. Access till 
denna sker i regel via drivrutiner (drivers), ett slags programbibliotek med funktioner, som i sin tur 
beordrar diskoperationer. Anropskedjan för att nå hårddisken kan vara ännu längre; en drivrutin 
kan anropa en annan drivrutin, som i sin tur anropar en� I slutändan måste ändå varje ATA-
kommando transporteras över ATA-bussen � i oförvanskad form. 
 
Ett hårdvaruskrivskydd skall släppa igenom datakonserverande kommandon och i oförvanskad 
form resultaten av dessa, men blockera övriga kommandon. För att kunna bedöma om ett 
kommando skall blockeras, är det nödvändigt att utröna och praktiskt testa varje enskilt ATA-
kommandos eventuella förmåga till dataförändringar. 
 
Slutsatser som dras av ovanstående resonemang är: 
 

• Ju närmre det fysiska (här: maskinnära, signalmässiga) abstraktionslagret ett skrivskydd 
arbetar, desto färre abstraktionslager involveras. Således minskar risken för att otillåtna 
diskoperationer missas i kedjan. Därför bör kravet ställas så att det tilltänkta 
hårddiskskrivskyddet måste verka på en signalmässig nivå. 

 
• Lösningar som bygger på programvarors tillförlit till systemets hårdvara skall uteslutas vid 

val av säkert hårddiskskrivskydd. Exempel på sådana är mjukvaruskrivskydd och 
hybridskrivskydd. 

 
• Ett hårdvaruskrivskydd inkopplat på ATA-bussen mellan värd- och lagringsenheten, 

torde vara det mest pålitliga sättet att skydda en hårddisk på. Detta förutsätter att 
konstruktionen hinner behandla de ständigt avlyssnade bussignalerna och blockera 
otillåtna kommandon, vilket kräver att en rigorös kommandoklassning har gjorts. 

 
• Sannolikt distribuerar även ändamålsenliga gränssnittsbryggor, kontrollerkort och andra 

typer av hårdvarubaserade övergångar korrekta signaler genom ATA-gränssnittet. Således 
bör även dessa lösningar, som t ex USB/ATA eller PCI/ATA, tillåtas i samband med 
skrivskyddande elektronikkonstruktioner. 
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8.6 Kapitelsammanfattning 
 

• Ett hårddiskskrivskydd skall släppa igenom datakonserverande kommandon och i 
oförvanskad form resultaten av dessa, men blockera övriga kommandon. 

 
• En klassificering av ATA-kommandonas datakonserverande eller dataförändrande effekt 

och med efterföljande praktiska tester måste göras för att säkerställa en HWB:s 
skrivskyddsförmåga. 

 
• Hårdvaruskrivskydden kan delas in i fyra kategorier: 

 
o Hårdvaruskrivskydd (Hardware Write Blocker Device, HWB), 

elektronikkonstruktioner som skrivskyddar ATA-bussen, oberoende av systemet. 
 
o Mjukvaruskrivskydd (Hard Drive Software Write Block Tool, SWB), 

operativsystemberoende skrivskydd baserad på programvara. 
 

o Hybridskrivskydd, elektronikkonstruktioner med skrivskyddande eller 
skrivförhindrande verkan som kräver tillhörande programvara. 

 
o Byglingsskrivskydd, medges av vissa hårddiskar och skyddar mot skrivning genom 

överbryggning med byglar. 
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9 Analys av Image MASSter™ Drive Lock 

Ett av de hårddiskskrivskydd som finns tillgängliga vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) är Images 
MASSter™ Drive Lock från Intelligent Computer Solutions (ICS). Hur detta och andra elektroniska 
skrivskydd arbetar är svårt att se för blotta ögat, men genom att undersöka ATA-protokollet kan ändå vissa 
antaganden om dess funktionalitet göras. 

9.1 Utsidan och insidan – en översikt 
För en analys av hårddiskskrivskyddet funktionalitet krävs en närmare granskning av dess fysiska 
attribut, utvändigt såväl invändigt. En avsyning av kretskortet och dess komponenter är 
nödvändigt för att några slutsatser skall kunna göras. 
 
På utsidan har skrivskyddet två alternativa IDE-ingångar (2,5" och 3,5") för anslutning av den 
ATA-enhet (här: hårddisk) som skall skrivskyddas, en IDE-utgång till den värd som skall 
skrivskydda hårddisken, samt en genomdragen drivspänningsanslutning till skrivskyddet och 
hårddisken med spänning från värden. 

9.1.1 Komponentidentifiering 
På insidan sitter kretskortet på vilket alla utvändiga kontaktdon är monterade. Kretskortet har en 
komponentsida (Figur 9-1 Drive Lock ovansida) och undersida (Figur 9-2 Drive Lock undersida) 
med etsade signalledare och viahål förbundna till ovansidan. 
 

 

6 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
     5 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

ben 1 

  3 

  2 

ben 1 

 4 
1 

Figur 9-1 Drive Lock ovansida 

Figuren visar ovansidan av Drive Locks kretskort och följande komponenter kan identifieras: (1) FPGA, (2) 
PROM, (3) switch, (4) inverterande schmittrigger, (5) strömförsörjande krets, (6) 2,5"-ingång, (7) 3,5"-
ingång, (8) 3,5"-utgång, (9; 10) kontaktdon för spänningsgenomdragning. 
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   ben 1    +12V 

   ben 1 

Figur 9-2 Drive Lock undersida 

På kretskortets undersida syns klart och tydligt förbindelser och viahål. Observera att ben 20 avsiktligt 
saknas hos båda 3,5"-ingångarna och att ben 1 har begåvats med kvadratiska lödpunkter. Här syns även 
2,5"-ingångens 44 utgående signalanslutningar, samt att +12V-förbindelsen är helt genomdragen. 

 
Alla referenser inom parantes i detta stycke refereras till Figur 9-1 Drive Lock ovansida. 
Skrivskyddet kan skydda 2,5"- såväl 3,5"-enheter och dessa ansluts till kontakterna (6) respektive 
(7). Den nedersta 3,5"-anslutningen (8) tillkopplas systemet. 
 
Kretsen är funktionsmässigt uppbyggd kring några få aktiva komponenter, varav en FPGA (Field 
Programmable Gate Array), XC2S15 (1), är den centrala i designen. Till denna hör ett PROM 
(Programmable ROM), XC17S15APC (2), som vid varje uppstart konfigurerar FPGA-kretsen 
genom att seriellt överföra en förprogrammerad konfigurationsfil. 
 
På kretskortet kan även en tvåingångars CMOS-switch, QS3306A (3), samt en inverterande 
schmittrigger, MC74ACT (4), identifieras. I konstruktionen deltar även passiva komponenter i 
signalflödet, exempelvis dioder, resistorer och kapacitanser. Merparten av kretsen drivs av 
kretskopplingen i (5) vilken tar ström från den genomdragna strömförsörjningen och som löper 
mellan de två vita kontaktdonen (9 och 10). 
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9.2 Inverterande schmittrigger 
I kretsdesignen används även en inverterande schmittrigger betecknad MC74ACT14, tillverkad 
av ON Semiconductor�. En schmittrigger kan beskrivas som en komparator med 
hysteresfunktion. En sådan har olika omslagsspänningar, beroende på om signalen går från 
positiv eller negativ inspänning. Fördelen med detta är att dämpning av signalstörningar kan ske 
och att distinkta signaler kan ges. I Figur 9-3 MC74ACT14 visas funktionslayouten för 
schmittriggern och dess funktionstabell i Tabell 9-1 MC74ACT14:s funktionstabell. 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUNCTION TABLE, 
MC74ACT14 

Input Output 
A O 
L 
H 

H 
L 

Tabell 9-1 MC74ACT14:s funktionstabell 

 

 
Figur 9-3 MC74ACT14 

MC74ACT14:s funktionslayout. 
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9.3 Switch 
Switchens funktion är att snabbt kunna slå på eller av en signal, utan att signalen nämnvärt 
fördröjs eller tillförs brus. I denna konstruktion används den lågohmiga (~3Ω) DIP:en 
QS3306AS1 (Figur 9-5 QS3306A benkonfiguration) från IDT, en snabb CMOS-switch med två 
parallella och aktivt låga ingångar som kan styra upp till två oberoende signaler (Figur 9-4 
QS3306A funktionlayout) genom (1OE)� respektive (2OE)�. Tabell 9-2 QS3306A benbeskrivning 
och Tabell 9-3QS3306A funktionstabell är båda utdrag ur kretsens datablad. 
 

 
Figur 9-4 QS3306A funktionlayout 

Schematisk funktionslayout av QS3306A. 

 

Figur 9-5 QS3306A benkonfiguration 

Switchens benkonfiguration. 

 
PIN DESCRIPTION, QS3306A 

Pin Names I/O Description 
1A – 2A I/O Bus A 
1B – 2B I/O Bus B 

(1OE)’ – (2OE)’ I Switch Enable 

Tabell 9-2 QS3306A benbeskrivning 

FUNCTION TABLE, QS3306A 
(xOE)’ xA xB Function 

L H H Connect 
L L L Connect 
H X X Disconnect 

NOTE: 
H = HIGH 

Voltage Level 
L = LOW Voltage 

Level 
X = Don’t Care 

Tabell 9-3QS3306A funktionstabell 
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9.4 FPGA 
En FPGA (Field Programmable Gate Array) är ett slags generell och i teorin oändligt 
omprogrammerbar integrerad krets som huvudsakligen består av logiska konfigurerbara grindar 
och lagringsutrymme. Den FPGA som används i Drive Lock är av typen XC2SP15APC, en 100-
bens QFP med 15 000 systemgrindar och ingår i familjen Spartan-II, utvecklad av Xilinx (se 
Tabell 9-4 Familjen Spartan-II). 
 

Spartan-II FPGA Family Members 
Device Logic 

Cells 
System Gates 

(Logic and RAM) 
CLB 
Array 

(R × C) 

Total 
CLBs 

Maximum 
Available 
User I/O 

Total 
Distributed RAM 

Bits 

Total 
Block RAM 

Bits 
XC2S15 432 15 000 8 × 12 96 86 6 144 16 384 
XC2S30 972 30 000 12 × 18 216 132 13 824 24 576 
XC2S50 1 728 50 000 16 × 24 384 176 24 576 32 768 
XC2S100 2 700 100 000 20 × 30 600 196 38 400 40 960 
XC2S150 3 888 150 000 24 × 36 864 260 55 296 49 152 
XC2S200 5 292 200 000 28 × 42 1 176 284 75 264 57 344 

Tabell 9-4 Familjen Spartan-II 

Tabellen ger en översikt över kretsfamiljen Spartan-II:s FPGA:er. 

 
Denna FPGA delar, liksom övriga i familjen, upp kretsen i olika block; IOB:er (Input/Output 
Block), CLB:er (Configurable Logic Block) samt dedikerat block-RAM (Block RAM) om vardera 4 096 
minnesbitar integrerade. I XC2S15 finns fyra block-RAM vilka ger en total lagringskapacitet på 
16K. Därutöver har särskilda DLL-kretsar (Delay-Locked Loops) integrerats, vars uppgifter bl.a. är 
att snabbt kunna distribuera klockpulser genom FPGA:n och fungera som en klockspegel. 
 

9.4.1 Input/Output Block, IOB 
Ett IOB (Figur 9-6 IOB) fungerar som fysiskt gränssnitt mellan externa signaler och den interna 
FPGA-strukturen. Varje IOB är inordnad i en av FPGA:ns totalt åtta banker. Alla VCCO:erna i 
samma bank måste anslutas till samma spänningsnivå med avseende på tillämpad I/O-standard 
(se Tabell 9-5 Spartan-II:s I/O-standarder). Dock finns en frihet att blanda dessa, så länge 
VCCO:erna är desamma. Om standarden kräver tröskelspänningsvärdet VREF kan endast en 
spänningsnivå på VREF användas inom varje block, då dessa internt är förbundna med varandra. I 
övrigt kan VREF nyttjas som I/O-portar. 
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Figur 9-6 IOB 

En IOB består huvudsakligen av tre stycken D-vippor (D-flip-flop) T, O och I, vilka matas med en 
gemensam klocksignal (CLK). Varje D-vippa har en Clock Enable (xCE) som verkar oberoende av de 
andra xCE:arna och möjliggör på så sätt individuell inklockning av indata. Utöver CLK och CE finns också 
en gemensam Set/Reset (SR). Den enda från D-vipporna fristående utgående Q är IQ. 

 
I/O Standard Input Reference 

Voltage (VREF) 
Output Source 
Voltage (VCCO) 

Board Termination 
Voltage (VTT) 

LVTTL (2-24 mA) N/A 3.3 N/A 
LVCMOS2 N/A 2.5 N/A 

PCI (3V/5V, 33 MHz/66 MHz) N/A 3.3 N/A 
GTL 0.8 N/A 1.2 

GTL+ 1.0 N/A 1.5 
HSTL Class I 0.75 1.5 0.75 

HSTL Class III and IV 0.9 1.5 1.5 
SSTL2 Class I and II 1.25 2.5 1.25 
SSTL3 Class I and II 1.5 3.3 1.5 

CTT 1.5 3.3 1.5 
AGP-2X 1.32 3.3 N/A 

Tabell 9-5 Spartan-II:s I/O-standarder  

I/O-standarder vilka stöds av Spartan-II. Siffrorna anger typvärden för signalnivåerna i volt (V). 

FPGA:n är tänkt att kunna samverka med andra kretsar som följer en viss I/O-standard. Detta har Xilinx 
löst genom att låta ingående referens- eller tröskelspänning (Input Reference Voltage; threshold voltage) 
(VREF), utspänning (Output Source Voltage) (VCCO) och termineringsspänning (Board Termination
Voltage) (V

 
TT) varieras. 
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9.4.2 Configurable Logic Block, CLB 
Ett CLB är uppbyggd av fyra logiska celler (Logic Cell) (LC), vilka är parvis sammansatta och 
benämns CLB Slice (se Figur 9-7 CLB-slice). Varje LC består av Carry and Control Logic, en D-
vippa samt en fyraingångars tabellslagningsfunktion (Look-Up Table) (LUT), ett slags 
funktionsgenerator. När LUT:en inte utnyttjas som funktionsgenerator kan detta användas som 
ett 16-bitars skiftregister eller som ett synkront RAM med 16 × 1-bitar i minne. De parvis 
sammankopplade LUT:arna i en CLB-slice kan fungera som ett 16 × 2-bitars synkront RAM. Ett 
CLB:s alla fyra LUT:ar kan utgöra ett helt 32 × 1-bitars synkront RAM eller som ett 16 × 1-bitars 
dual-port dito. Funktionsmässigt kan en CLB också konfigureras till en 8:1-multiplexer eller en 
godtycklig 6-ingångarsfunktion, i särskilda fall som ett funktionsblock med upp till 19 ingångar. 
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Figur 9-7 CLB-slice 

Ett konfigurerbart logiskt block (Configurable Logic Block) (CLB) består av parvis sammansatta logiska 
celler (Logic Cell) (LC), även benämnd CLB Slice, vilket figuren ovan visar. 

 68 



 

9.5 FPGA-konfigurering och PROM 
En färdig konstruktions binärfil sparas i ett minnesbärande medium, t ex ett PROM (Programmable 
Read Only Memory). Vid varje uppstart konfigureras FPGA:n genom att binärfilen bitströmsvis 
överförs till FPGA:ns interna minneskonfiguration; från det minnesbärande mediet om detta är 
sammankopplat med FPGA:n, allt enligt databladens rekommendationer. Bitströmmen skickas 
seriellt eller parallellt beroende på konstruktionslösning, vilka är: 
 

• Master Serial mode (se Figur 9-9 Master Serial mode) 
• Slave Serial mode 
• Slave Parallel mode 
• Boundary-Scan mode 

 
All konfiguration sker seriellt med undantag av Slave Parallel mode. Xilinx har utvecklat en 
dedikerad PROM-serie (XC17S00A) för konfiguration av Spartan-II, se Tabell 9-6 Spartan-II:s 
konfigurationsfilsstorlek. Varje PROM har anpassats efter storleken på konfigurationsfilen. 
Alternativ till PROM:et kan t ex vara ett EEPROM eller ett flashminne. 
 

Spartan-II Configuration File Size 
Device Configuration File Size (Bits) Compatible Spartan-II PROM 
XC2S15 197 696 XC17S15A 
XC2S30 336 768 XC17S30A 
XC2S50 559 200 XC17S50A 
XC2S100 781 216 XC17S100A 
XC2S150 1 040 096 XC17S150A 
XC2S200 1 335 840 XC17S200A 

Tabell 9-6 Spartan-II:s konfigurationsfilsstorlek 

Till Spartan-II-familjen har Xilinx utvecklat programmerbara ROM, där den färdiga konfigurationsfilen 
sparas och det är också härifrån FPGA:n hämtar sin konfiguration. 

 

 
Figur 9-8 XC17S00A:s benkonfiguration 

Benkonfigurationen för PROM:et XC17S00A som används i Drive Lock. 
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Figur 9-9 Master Serial mode 

Förenklat flödesdiagram för hur inläsning av bitströmmen från PROM till FPGA görs. 

 
 

 
Figur 9-10 Seriell konfiguration 

Seriell uppkoppling för konfiguration av Spartan-II. Vänstra FPGA:n är kopplad som Master Serial mode 
med ansluten PROM som källa. I Slave Serial mode agerar den vänstra FPGA:n källa för 
konfigurationsfilen och den högra FPGA:n som skall konfigureras. 
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9.5.1 Master Serial mode 
Efter granskning av Drive Lock dras antas att konfigurationen sker i Master Serial mode, slutsats 
baserat på att en XC17S15APC används i konstruktionen. I detta tillstånd överförs all 
konfigurationsdata från PROM:et till FPGA:n. Dock gäller förutsättningen att benen M0 och M1 
på XC2S15 är anslutna till jord, vilket är svårt att avgöra. Signalen M3 kan emellertid anta ett 
godtyckligt värde.  
 
XC17S15APC har fyra aktiva ben: DATA (ben 1), CLK (ben 2), OE/RESET- (ben 3) och CE- 
(ben 4), två ben för matningsspänningen VCC (ben 7 och 8), ett jordplansben GND (ben 5) samt 
signalfria benet NC (ben 6) som inte ansluts (se Figur 9-8 XC17S00A:s benkonfiguration). 
 
I en Master Serial mode-uppkopplad XC2S15 måste signalerna M0 (P25), M1 (P23) nollställas, 
medan M3 (P27) kan vara antingen noll eller ett. Konfigureringen initieras genom att FPGA:n 
undersöker om VCCO och VCCINT är ettställda. Är kravet uppfyllt nollställs räknaren i PROM:et via 
signal från INIT- (P52) till OE/RESET-. Bitströmmen överförs därefter sekventiell från DATA 
till DIN (P73) genom att den interna klocksignalen CCLK (P75) positivt flanktriggar CLK. För 
varje flank ökas PROM:ets interna bitströmsräknare. När FPGA:n har erhållit konfigurationens 
sista värde sänder denna en bekräftelse till CE- via färdigsignalen DONE (P49). Därefter vidtar 
en kontrollsummeberäkning (CRC) och om kontrollsumman stämmer startas FPGA:n upp med 
den inlästa konfigurationen. I Figur 9-9 Master Serial mode visas en förenklad principskiss över 
ovanstående beskrivna förlopp. 
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9.6 Drivspänningar 
För att kunna driva elektronikkonstruktionen spänningsmatas kretsen med en kretskoppling 
(Figur 9-1 Drive Lock ovansida (5)) förbundet med den genomkopplade 
drivspänningsanslutningen (Figur 9-1 Drive Lock ovansida (9, 10)).  

9.6.1 XC17S15APC, QS3306A 
Inspänningen VCC hos XC17S15APC ligger på ben sju och åtta och dessa måste enligt 
tillverkarens datablad sammankopplas. Arbetsområdet för matarspänningen bör ligga inom 
intervallet +3,0V till +3,6V relativt jord. 
 
Databladet för QS3306A anger maximala nivåer för matarspänningar, men saknar 
rekommenderade arbetsnivåer för VCC, som är kopplat till ben åtta. Då intervallet för 
spänningsöverföringen ligger inom intervallet +5V till +3,3V antas även att matarspänningen 
ligger inom detta område. 
 
En avsyning visar på att inga ovan- eller underliggande ledare är förbundna med någon av dessa 
kretsar, vilket kan tyda på att laminatet har åtminstone ett potentialplan. Inga nivåer är uppmätta, 
men utifrån databladen går det att dra slutsatsen att potentialplanet i så fall ligger inom intervallet 
+3,3V till +3,6V. 

9.6.2 MC74ACT14 
Matarspänningsintervallet för MC74ACT14 (se kapitel 9.2, Inverterande schmittrigger) ligger 
mellan +4,5V och +5,5V och typvärdet är enligt datablad +5,0V. På undersidan har en separat 
ledare dragits från +5V som förbinder 2,5"-ingångens ben 41 (+5V, kretslogik) och 42 (+5V, 
motor) och ett viahål till kretskortets ovansida. Från viahålets ovansida är ledaren dragen till 
MC74ACT14:s ben 14 (VCC). Fäst på denna anslutningspunkt är också kapacitansen C18 som 
förbinder jord. C18 fungerar gissningsvis som en avkopplingskondensator. 
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9.7 FASTBLOC® LE 

Figur 9-11 FASTBLOC® LE 

Produkten FASTBLOC® LE från Guidance Software är ett hårdvaruskrivskydd som monteras i en hållare 
för 5 ¼"-enheter. 

 
Konkurrenten Guidance Software marknadsför en produkt som går under namnet 
FASTBLOC® LE (Lab Edition) och som tidigare benämndes FastBloc® IDE. På tillverkarens 
hemsida finns en grafisk instruktion över hur äldre modeller av denna produkt skall uppgraderas. 
Dessa illustreras nedan i Figur 9-12 FastBloc-uppgradring, del 1 och Figur 9-13 FastBloc-
uppgradring, del 2. 
 
 

Figur 9-12 FastBloc-uppgradring, del 1 

Figuren visar innanmätet av FastBloc LE. Undersidan av kretskortet påminner starkt om det som sitter i 
Drive Lock. 
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Figur 9-13 FastBloc-uppgradring, del 2 

Figuren visar en detaljerad bild av ovansidan på FastBloc LE, samt hur ett PROM skall monteras. 

 
En närmare granskning av illustrationerna tyder på att kretskorten är desamma som för Image 
MASSter� Drive Lock, om än möjligen i modifierad form. För att reda ut hur det egentligen 
förhåller sig med likheterna mellan de två produkterna, ställdes frågan till Dave Morris vid 
Guidance Softwares tekniska support. Frågan besvaras (Figur 9-14 Guidance Software) med att 
FastBloc® IDE (numera FastBloc® LE) faktiskt tillverkas av Intelligent Computer Solutions 
(ICS), samma företag som står bakom Image MASSter� Drive Lock. Modifieringarna anses här 
inte tillräckligt stora för att betraktas som två olika produkter. Således dras slutsatsen att detta 
faktum endast kan betecknas som en avancerad form av bondfångeri, då FastBloc® LE säljs för 
ett betydligt dyrare pris än Image MASSter� Drive Lock. 
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Date: Fri, 14 Feb 2003 10:37:07 -0800 
From: Dave Morris <dave.morris@guidancesoftware.com> 
Subject: FastBloc IDE 
To: johbe750@student.liu.se 
Message-id: 
 <5DA785C92D04A546B09F992FBC25C55EEE0438@gs-
exch1.guidancesoftware.com> 
MIME-version: 1.0 
X-MIMEOLE: Produced By Microsoft Exchange V6.0.6249.0 
Content-type: multipart/mixed; boundary="----
_=_NextPart_001_01C2D458.13F083F6" 
Content-class: urn:content-classes:message 
Thread-topic: FastBloc IDE 
Thread-index: AcLUVwbDcEufBV+qSdSicnVVBny3eA== 
X-MS-Has-Attach: yes 
X-MS-TNEF-Correlator: 
Original-recipient: rfc822;johbe750@student.liu.se 
 
Hello Johnny Bengtsson: 
 
The FastBloc IDE is manufactured by ICS. 
 
The major differences come from input by Guidance Software: 
 
1. The unit is easily mounted in a PC 
2. The FastBloc is recognized by EnCase and shows in the 
Report that drive blocking was enabled during the acquisition. 
 
 
 
 
Thank you for contacting Guidance Software Inc. 
 
Please call or e-mail me if you have further questions. 
 
 
 
 
Dave Morris 
Tech Support 
Guidance Software, Inc. 
Phone   (626) 229-9191 x229 
Fax       (626) 229-9199 
dave.morris@encase.com  
dave.morris@guidancesoftware.com 
davidemile@go.com 
www.encase.com 

Figur 9-14 Guidance Software 

Guidance Software Tech Support besvarar frågan om FASTBLOC LE:s koppling till ICS. 
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9.8 Analys och kommentarer 
Att enbart undersöka kretskonstruktionen ger egentligen inget svar på hur hårddiskskrivskyddet i 
praktiken fungerar eller skyddsverkans omfattning. Det enda som säkert kan sägas är att 
elektronikkonstruktionen har byggts upp kring en FPGA (Xilinx Spartan-II, XC2SP15APC), vars 
programvara läses in seriellt från ett PROM (XC17S15A).  
 
I Drive Locks användarguide [ICS 2002a] hävdas att: 
 

Disk drive write operations exist in two categories: Command and Data. Drive Lock does not 
affect Command-write operations. The device has electronic circuitry that can distinguish between 
these two operations and effectively block only the data writes. This capability is guaranteed not to 
cause corruption to the data on the drive being blocked. 

 
På senare tid har en ny firmware (betecknad F/W v1.6) i form av ett PROM med omarbetad 
programvara släppts för uppgradering. Denna påstås skydda mot mer ovanliga ATA-
kommandon: �The Drive Lock Firmware Upgrade provides enhanced protection against drive media 
modification by filtering out additional but less common ATA device access commands.� Citatet stärker 
antagandet som görs i kapitel 8 (Hårddiskskrivskydd), alltså att en rigorös utredning av alla 
enskilda ATA-kommandons eventuella dataförändrande verkan måste göras vid utveckling av 
hårdvaruskrivskydd. 
 
Delar av kretskortets ledningsdragning löper under ytmonterade komponenter, något som 
försvårar en schematisk kartläggning av bussens signalflöde. Dock är vissa bussignaler helt 
genomdragna och förblir ogranskade � även väsentliga DD-signaler (Device data) som förmedlar 
beståndsdelar av ATA-kommandon. För att skrivskyddet verkligen skall blockera alla 
dataförändrande kommandon (här: Command-write operations), krävs en omfattande kartläggning av 
alla ATA-kommandons datakonserverande eller dataförändrande effekter under ATA-7 i enlighet 
med den diskussion som förs för HWB:er i kapitel 8.1.1 (Hårdvaruskrivskydd, HWB). 
 
Vissa signaler termineras i eller utgår från FPGA:n, resulterar detta i signalmässiga fördröjningar 
till följd av signalbehandlingen. Ett tänkbart scenario kan vara att skrivskyddet inte klarar av att 
stödja dataöverföring i de högre överföringsmodena, t ex ≥ Ultra DMA mode 3. 
 
Vidare hävdar ICS i användarguiden att Drive Lock stödjer ATA-7, �Can be used in both PIO and 
Ultra DMA modes up to ATA-7�. Anmärkningsvärt är att denna standard vid tiden för påståendet 
inte var fastslagen. Vidare påstås att: �Drive Lock will work equally well with legacy (old) drives as well as 
with the newest Ultra-DMA 100 and 133 drives.� Det kryptiska ickepåståendet uttalar således inget 
stöd för dataöverföring i Ultra DMA-133 med inkopplad Drive Lock � bara att ATA-enheterna 
på ATA-bussen tillåts stödja Ultra DMA mode 6. Tur det, för en nyare ATA-enhet skall 
signalmässigt alltid vara bakåtkompatibel med äldre ATA-enheter ner till ATA-3, vilket tydligt 
regleras i ATA-7. 
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Avläsning och disassemblering av programmet i PROM:et skulle förmodligen bringa större 
klarhet i hur FPGA:n arbetar. Metoden är emellertid inte möjlig för detta arbete, då varken 
utrustning eller tid finns tillgänglig. Arbetssättet är dessutom mycket tidskrävande. 
 
Som ett alternativ � eller komplement � till PROM-disassemblering kan en jämförelsestudie av 
ATA-bussens trafik före och efter hårddiskskrivskyddet också ge svar på vilka ATA-kommandon 
som blockeras. Här bör förslagsvis signaler som DD(7:0), DA(2:0), CS(1:0)-, DIOW-/STOP, 
DIOR-/HDMARDY-/HSTROBE och IORDY/DDMARDY/DSTROBE analyseras. En 
signalbeskrivning av dessa återfinns under kapitel 6.8. 
 
Jämförelsen skulle kräva två komponenter: ett speciellt utformat testprogram som kan skicka 
förutbestämd data � företrädesvis dataförändrande kommandon � genom gränssnittet; en lämplig 
bussansluten logikanalysator, alternativt ett flerkanaligt digitalt oscilloskop med hög 
samplingshastighet (≥ 200 Msampel/s). 
 
Konkurrenten FASTBLOC® LE (tidigare benämnd FASTBLOC ® IDE) tillverkas av Intelligent 
Computer Solutions, men som saluförs som en produkt från Guidance Software. Produkten är i 
stort sett identisk med Image MASSter� Drive Lock, bortsett från att FASTBLOC® LE är 
inkapslad i en låda som kan monteras på valfri 5 ¼"-plats i ett datorkabinett. Skrivskyddet har fått 
programvaran i PROM modifierad för att klonings- och analysprogrammet EnCase från 
Guidance Software skall kunna identifiera skrivskyddet. Ur skrivskyddsaspekt gör detta 
förmodligen ingen skillnad, trots det betydligt högre priset. 
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9.9 Kapitelsammanfattning 
 

• Image MASSter� Drive Lock är ett hårdvaruskrivskydd som påstås skydda både 2,5"- 
och 3,5"-enheter. 

 
• Hårdvaruskrivskyddet baseras på en FPGA-konstruktion (Xilinx, Spartan-II, XC2S15). 

Programvaran till FPGA:n läses varje gång in från ett PROM (XC17S15APC). 
 

• Skrivskyddets kretskonstruktion är svåranalyserad, eftersom rätt verktyg saknas för 
ändamålet. 

 
• Konkurrenten FASTBLOC® LE (Lab Edition), tidigare benämnd FastBloc® IDE, från 

Guidance Software är i stort sett identisk med Image MASSter� Drive Lock. FastBloc 
LE tillverkas dessutom av ICS. 
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10 Undersökande hårddiskkloningar 

Uppfyller hårdvaruskrivskydd kravet att skydda en lagringsenhet från dataförändringar? För att verifiera 
skrivskyddsförmågan hos ett godtyckligt hårdvaruskrivskydd utfördes en serie hårddiskkloningar med och utan 
skrivskydd. I undersökningen ingick hårdvaruskrivskydden Drive Lock, FastBloc Classic och FW-142AiV-
WP. 

10.1 Inledning och syfte 
Det anses allmänt känt att Microsoft Windows vid uppstart förändrar hårddiskinnehållet på den 
hårddisk operativsystemet är installerat, systemdisken. Denna vetskap kan med fördel användas 
för att undersöka ett hårdvaruskrivskydds (HWB) förmåga att skrivskydda en enhet. En 
förändringsstudie genom efterkontroll kan röja eventuell dataförändring på systemdisken. 
Utfallen, här skrivverkan, förutspås bli liktydiga oberoende valet av hårddisk. 
 
En alternativ metod till att låta Microsoft Windows utföra skrivoperationer, är att utveckla ett 
speciellt testprogram som skriver hårddiskdata direkt till hårddisken. Att använda Windows ger 
dock möjligheten att skapa och ta bort filer under ett filsystem på ett enkelt sätt. 

10.2 Förberedelser 
I försöken, som syftar till att upptäcka hårddiskförändringar vid operativsystemuppstart, 
monteras den tomma testdisken, en hårddisk betecknad QUANTUM LIGHTNING 365A 
(714 432 sektorer, CHS=976/12/61) i en testmaskin, varpå operativsystemet Microsoft Windows 
98 SE installeras. Av tidsbesparande skäl väljs en hårddisk med liten lagringskapacitet (här 365 
MB), för att reducera tiden för kloning och jämförande hashsummeringar. 
 
Därefter vidtas en fullständig skanning (system- och dataområden) av hårddiskens diskyta med 
det i operativsystemet levererade programmet ScanDisk (SCANDSKW.EXE), för att eventuellt 
upptäcka skadade kluster. Efter felfri skanning startas datorn om på nytt, operativsystemet läses 
in på nytt och därefter görs normalt avslut. 
 
Tre HWB:er ingår i undersökningen: Image MASSter� Drive Lock utvecklad av Intelligent 
Computer Solutions (ICS), FastBloc® Classic från Guidance Software och FW-142AiV-WP 
Bridge Board Application designad av IOI Technology Corporation. Den stora skillnaden mellan 
de tre HWB:erna är övergången mellan gränssnitten; gränssnittet in från hårddisk till HWB och 
gränssnittet ut från HWB till systemet. 
 

• Image MASSter� Drive Lock, som har ett renodlat ATA/ATA-gränssnitt (ATA/ATA), 
har säranalyserats och beskrivs närmare i kapitel 9. En stor fördel gentemot de andra två 
HWB:erna är att detta har anslutning för både 2,5" och 3,5"-enheter. 

 
• FastBloc® finns i flera olika utföranden, men varianten som här undersöks betecknas 

FastBloc® Classic och är förmodligen den äldsta skrivskyddsprodukten. Denna lösning 
använder ATA/SCSI-bryggan AEC-7720UW Ultra Wide SCSI-to-IDE Bridge som 
gränssnittsövergång. 
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• FW-142AiV-WP Bridge Board Application, som även säljs under namnet FireLink, är ett 

ATA/IEEE1394-skrivskydd som baseras på FireWire-kretsen OXFW911 från Oxford 
Semiconductor Ltd. Skrivskyddet köptes in efter att undersökningsprocessen startat. 
Därför har endast ett fåtal försök gjorts med detta. 

 
För att upptäcka eventuella HWB:ers operativsystemberoenden installeras två olika 
operativsystem under vilka hårddiskarna klonas: Microsoft Windows 2000 (SP3) och Red Hat 
Linux release 8.0 (Psyche), Kernel 2.4.18-14. 
 
Under Windows 2000 görs kloningen och hashsummeringen med analysprogrammet EnCase 
V3.22g från Guidance Software. För kloning under Red Hat Linux 8.0 används både dd (4.1.9) 
och dcfldd (1.0) och för hashsummering md5sum (2.0.21). 

10.3 Försöksplanering och genomförande 
Undersökningen som innefattar tre (två plus ett) olika HWB:er (Drive Lock, FastBloc och FW-
142AiV-WP) och två skilda operativsystemmiljöer (Windows 2000 och Red Hat Linux 8.0) består 
av flera försöksserier av kloningar. Varje försöksserie utgörs av en serie testsekvenser, vilka 
innefattar hårddiskkloningar i kombination med dataskrivning som syftar till att testa 
skrivskyddsverkan. 
 
En försöksserie består av följande moment: 

• Uppstart av testdiskens operativsystem (Windows 98 SE). Då operativsystemet genererar 
slumpvisa förändringar av hårddiskens innehåll vid varje uppstart, kan eventuella 
hårddiskförändringar indirekt påvisas. 

• Överflyttning av testdisken till en dedicerad analysdator för hårddiskkloning. 
• Körning av aktuell kombinatorisk testsekvens. 
• Återflyttning av testdisken till testdatorn för ny försöksserie. 

 
De kombinatoriska testsekvenserna är som följer: 
 
Testsekvens 1 och 2 

• Windows 2000/FastBloc 
• Linux/FastBloc 
• Windows 2000/Drive Lock 
• Linux/Drive Lock 
• Linux/oskyddad, dvs. oskyddad hårddiskkloning under Linux. 
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När FW-142AiV-WP anlände utökades testsekvensen med Windows 2000/FW-142AiV-WP och 
dubbla tester av Linux/FW-142AiV-WP efter Linux/oskyddad. 
 
Testsekvens 3 

• Windows 2000/FastBloc 
• Linux/FastBloc 
• Windows 2000/Drive Lock 
• Linux/Drive Lock 
• Linux/oskyddad 
• Windows 2000/FW-142AiV-WP 
• Linux/FW-142AiV-WP 
• Linux/FW-142AiV-WP 

 
Den sista testsekvensen kortades ner när resultaten från de andra försöken visade på HWB:ernas 
skrivskyddande förmåga. 
 
Testsekvens 4 

• Windows 2000/FW-142AiV-WP 
• Linux/FW-142AiV-WP 
• Linux/FastBloc 

 
För att förtydliga arbetsgången hos varje testsekvens beskrivs nedan vilka moment som inbegrips 
under respektive operativsystem. 
 
Under Windows 2000 sker följande: 

• Beräkning och undansparande av hashsumma (MD5) för testdisken. 
• Borttagning av den godtyckligt valda filen SCANDISK.LOG i syfte att testa 

skrivskyddsförmågan. 
• Beräkning och undansparande av hashsumma (MD5) för testdisken efter filborttagning. 
• Tillägg av en godtycklig fil, test.txt. 
• Beräkning och undansparande av hashsumma (MD5) för testdisken efter filtillägg. 
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Notera att oskyddad kloning med EnCase inte testas här. 
 
Under Linux/FastBloc och Linux/FW-142AiV-WP sker följande (exempel för FastBloc): 

• Kloning, dd (if=/dev/sda) utan tilläggsparametrar 
• Kloning, dd (if=/dev/sda) med tilläggsparametrarna 

conv=notrunc,noerror,sync 
• Kloning, ddcfldd (if=/dev/sda) utan tilläggsparametrar 
• Kloning, ddcfldd (if=/dev/sda) med tilläggsparametrarna 

conv=notrunc,noerror,sync 
• Test av skrivskydd 

! Montering av testdisken (mount /dev/sda /mnt/scsi/sda1) 
! Kataloglistning för ursprungligt kataloginnehåll 
! Borttagning av den godtyckligt valda filen SCANDISK.LOG 
! Kataloglistning efter filborttagning 
! Kloning efter filborttagning, dd (if=/dev/sda) utan tilläggsparametrar 
! Skapar ny fil, test.txt 
! Kataloglistning efter filtillägg 
! Kloning efter filtillägg, dd (if=/dev/sda) utan tilläggsparametrar 

• Hashsummering (MD5) av testdisken (md5sum /dev/sda) 
• Hashsummering (MD5) av alla hårddiskkloner 

 
Alla tester som körs under Linux är automatiserade genom skriptfiler. Under Linux/Drive Lock 
är momentet med skrivskyddstest borttaget, eftersom Drive Lock inte tillåter de testade 
skrivkommandona och avbryter således operationerna. Detta till skillnad från de två andra 
HWB:er som både simulerar borttagning och tillägg av filer. Av naturliga skäl görs inga 
diskskrivningsmoment för Linux/oskyddad, då operationerna högst sannolikt skulle förändra 
testdiskens innehåll. I syfte att undersöka hårdvaruskrivskydd prövas ej heller möjligheten att 
mjukvarumässigt skrivskydda testdisken med tilläggsparametern –r för monteringskommandot 
mount. 
 
För jämförbarhet beräknas i varje försöksserie hashsummorna för testdisken såväl som för 
hårddiskklonerna och här används hashfunktionen MD5. Under Windows 2000 beräknas 
hashsumman efter varje operation, bortsett från den inledande hashsummeringen för testdisken. 
Beräkningarna under Red Hat Linux sker när alla kloningsförsök i en försöksserie är utförda. 
  
För att testa skrivbarheten genom en HWB görs två skrivoperationer. Den ena tar bort 
SCANDISK.LOG, en godtyckligt vald fil i testdiskens rotkatalog skapad av Windows 98 SE. Den 
andra operationen skapar filen test.txt (9 byte) med ASCII-värdena 74h, 65h, 73h, 74h, 74h, 
65h, 78h, 74h, 0Ah (�testtext[NL]�). 
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Figur 10-1 test.txt 

Egenskaper för filen text.txt med godtyckligt innehåll. 

10.4 Resultat och kommentarer 
De beräknade hashsummorna är sammanställda i Appendix D och det är mot dessa som 
resonemanget nedan till stor del förs. 
 
Tidpunkterna för hashsummeringen under EnCase (Benämning och filnamn/.txt) anges i 
tolvtimmarsintervall enligt AM/PM, till skillnad från 24-timmarsintervallet i Linux (Benämning 
och filnamn/.log). 
 
I testsekvens 3 (Linux/FW-142AiV-WP, fl_3_021211_1528.log) fås en hashsumma som 
inte överensstämmer med de övriga resultaten, varför en omkörning av sekvensen görs 
(Linux/FW-142AiV-WP, fl_3_021211_1637.log) för att undersöka om dataförändring kan 
ha skett. Den senare testsekvensen tyder dock inte på detta. 
 
I övrigt överensstämde alla hashsummor med varandra inom samma testsekvens. 
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10.5 Analys och slutsatser 
Hårddiskens data förändras vid varje oskyddad omstart av testdiskens operativsystem. Detta 
bekräftas genom att hashsummorna skiljer sig från varandra i de olika försöksserierna. En slutsats 
är att Windows 98 SE kan startas i skrivskyddat läge och att det är operativsystemet som ger 
upphov till dataförändringarna på systemdisken. 
 
Oskyddade hårddiskkloningar är tillåtet under operativsystemet Linux, vilket bekräftas av att 
hashsummorna från testsekvenserna os_1_021210_1656.log, os_2_021211_1101.log 
och os_3_021211_1406.log överensstämmer med övriga hashsummor inom samma 
försöksserie. 
 
Inga slutsatser om begränsningar i hårddiskstorlekar och kloningshastigheter har dragits, eftersom 
studien endast syftar till att undersöka förändringar av hårddisksdata. 
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10.6 Kapitelsammanfattning 
 

• Försöken syftar till att upptäcka hårddiskförändringar vid operativsystemuppstart, här 
Windows 98 SE. Som testdisk används en liten hårddisk (365 MB) för att varje 
hårddiskkloning och hashsummering ta så liten tid som möjligt. 

 
• Tre hårdvaruskrivskydd finns med bland försöken: 

 
o Image MASSter� Drive Lock från Intelligent Computer Solutions 
o FastBloc® Classic från Guidance Software 
o FW-142AiV-WP Bridge Board Application från IOI Technology Corporation 

 
• Hårddiskkloning och hashsummering (MD5) sker i två olika miljöer: 

 
o Microsoft Windows 2000 (SP3) 

! EnCase V3.22g; kloning och hashsummering 
 

o Red Hat Linux release 8.0 (Psyche), Kernel 2.4.18-14 
! dd (4.1.9); kloning 
! dcfldd (1.0); kloning 
! md5sum (2.0.21).; hashsummering 

 
• Följande slutsatser drogs av försöken: 

 
o  Hårddiskens data förändras vid varje oskyddad omstart av testdiskens 

operativsystem. 
 

o Operativsystemet Windows 98 SE kan startas i skrivskyddat läge. 
 

o Operativsystemet Windows 98 SE ger upphov till dataförändringarna på 
systemdisken. 

 
o Oskyddade hårddiskkloningar är tillåtet under operativsystemet Linux. 

 
• Inga slutsatser om begränsningar i hårddiskstorlekar och kloningshastigheter har dragits, 

eftersom studien endast syftar till att undersöka förändringar av hårddisksdata. 
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11 Säkrare hantering av hårddiskkloner 

Detta kapitel syftar till att beskriva problematiken med hur bristfällig hantering av hårddiskkloner kan 
åsidosätta rättssäkerheten, samt ett eget förslag till säkrare hantering. 

11.1 Bakgrund 
Vid en hårddiskrelaterad IT-brottsundersökning klonas idag hårddiskar för åtminstone två syften: 
hårddiskanalys och arkivering. Då indirekt hårddiskanalys mestadels tillämpas är det viktigt att 
tillförlitliga hårddiskkloner skapas. Brister i hanteringen av dessa kan skapa problem. Förväxlingar 
av eller inkorrekthet i hårddiskkloner är exempel på situationer som kan få negativ verkan åt båda 
hållen; den misstänkte felaktigt kan lastas för gärningar denne inte har utfört; rättsväsendet kan 
bli ifrågasatt om dess hantering av hårddiskkloner inte är tillfredsställande nog. 

11.2 Frågeställning 
Således ställs frågan om och i så fall hur hårddiskkloner kan hanteras och arkiveras på ett såpass 
betryggande sätt att rättssäkerheten inte riskerar att äventyras. För att belysa problematiken ges en 
förutsättning och ett par exempel på besvärliga situationer. 

11.2.1 Förutsättning 
Antag att en godtycklig hårddisk K0 med storleken M klonas, varpå klonen K med storleken N 
erhålls. I K återges varje enskild sektor som en exakt bitvis avbildning av K0. Observera att 
lagringsstorlekarna M och N nödvändigtvis inte är lika stora. Innehållet i K verifieras därefter 
genom hashning med en hashfunktion av envägstyp, t ex MD5 (128 bitar) eller SHA-1 (160 
bitar). Om de resulterade hashsummorna hK0 och hK matchar varandra är det mycket sannolikt att 
K till filinnehåll såväl bitinnehåll i varje enskild sektor är identisk med K0. 
 
Samma procedur upprepas för hårddisken L0, även den med storlek M och där klonen L fås. Om 
kloningarna har utförts på likartat sätt antar både K och L storleken N, men kommer högst 
sannolikt att ge olika analysresultat om K0 och L0 i sig inte är identiska. 
 
När både K och L överensstämmer med K0 respektive L0 förkastas båda källorna, här genom att 
K0 och L0 återförs till brottsutredningen. 

11.2.2 Korrekt hashsumma? 
Om en ny hashsumma hK’ genereras för K och matchas mot det existerande hK, tyder detta endast 
på att K högst sannolikt överensstämde med innehållet i K0 vid kloningstillfället och att K torde 
vara intakt. Skiljer sig däremot hK och hK’ från varandra är K inte intakt och bör förkastas, särskilt 
om hårddisken K0 inte längre finns att tillgå för omkloning. 

11.2.3 Hårddiskklons korresponderande till hårddisk 
Antag att den intakta klonen K ånyo måste analyseras och att referensen K0 inte längre finns 
tillgänglig. Saknas evidens som binder K till K0 går det teoretisk sett inte att påvisa deras 
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samband, något som kan ifrågasätta innehållet i K. Exempel på evidens kan vara unik information 
om K0 som tillvaratagits i samband med hårddiskkloningen. 

11.2.4 Förväxling 
Ponera att klonen L av misstag väljs som underlag för utredningen � istället för K. Källorna K0 
och L0 som båda består av filer med likartat innehåll, klonades vid ungefär samma tidpunkt. 
Saknas klonspecifika stödanteckningar och unik evidens som binder någon av klonerna till en 
fysisk hårddisk är en förväxling svår att påvisa. Slutsatsen dras att både K och L kan ifrågasättas 
om referenserna K0 och L0 inte finns att tillgå. 

11.3 Lösningsförslag 
För att visa att hårddiskklonen K vid kloningstillfället korresponderade till hårddisken K0, föreslås 
att tre oberoende komponenter deltar i operationen: hårddiskklonen (K), unik diskinformation (I) 
samt en dokumentfil (D). 
 

• K är en hårddiskklon som erhålls genom kloning av hårddisken K0. 
• I är en specifik fil innehållande unik information om K0 och fås genom anrop av ATA-

kommandot IDENTIFY DEVICE (kommandokod ECh). 
• D är en godtycklig dokumentfil vars innehåll bör innehålla data om hårddiskklonen, t ex 

datum och klockslag för kloningstillfället, vem som klonat hårddisken och var, 
kloningsprogram som använts, ärendebeteckning, et cetera. 

 
Komponenterna K, I och D hashsummeras var för sig med en hashfunktion av envägstyp, varpå 
de korresponderade hashsummorna hK, hI och hD genereras. Ur dessa tre oberoende 
hashsummorna skapas slutligen det beroende s genom enkel XOR-operation (⊕), vilket får 
samma bitlängd som varje enskild hashsumma.  
 
Uppställningen blir således enligt Formel 11-1 Kontrollsummeberäkning: 

 

k 
 
 

F

F

 
D
n

8

s = hK ⊕ hI ⊕ hD = H(K) ⊕  H(I) ⊕ H(D) 
H = hashfunktion med mycket låg kollisionsris
 
ormel 11-1 Kontrollsummeberäkning 

ormeln uttrycker beroendet mellan kontrollsumman s och de tre oberoende komponenterna K, I och D. 

et beroende s kan endast återskapas om hK, hI och hD var för sig korrekt framräknas. Här bör 
oteras att metoden varken har verifierats eller testats praktiskt, utan skall ses som en modell. 
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11.4 Sammanfattning 
För att verifiera en hårddiskklons innehåll med dess originaldisk används vanligen en 
hashfunktion med mycket låg kollisionsrisk, vanligen omnämnd som one-way hash function, för att 
de praktiskt sett har en så låg kollisionsrisk. Hashsummorna från hårddisken och dess klon 
jämförs med varandra och vid överrensstämmande är det mycket sannolikt att de är identiska. I 
denna lösning mellanlagras en av de matchade hashsummorna. 
 
Ur autenticitetsaspekt kan en hårddiskklons härkomst inte avgöras enbart genom jämförelser av 
hashsummor. Det måste finnas evidens som binder hårddiskklonen till en fysisk hårddisk, 
exempelvis någon unik information som kännetecknar både hårddisken och hårddiskklonen. Här 
löses detta på två sätt: undansparande av informationen av ATA-kommandot IDENTIFY 
DEVICE (ECh) samt en dokumentfil som manuellt ifylls av personen som klonat hårddisken.  
 

• ATA-kommandot IDENTIFY DEVICE (ECh) genererar en 512 byte stor fil 
innehållande unik information om den aktuella ATA-hårddisken: serienummer, 
tillverkare, hårddiskprestanda, synbar lagringskapacitet et cetera. Binärfilens innehåll kan 
tolkas med ATA/ATAPI-gränssnittets öppna dokumentation, http://www.t13.org. 

 
• Dokumentfilen kan betraktas som ett slags digitala stödanteckningar för kloningstillfället, 

i syfte att ge ytterligare stöd för återblickning om oklarheter senare uppstår under 
utredningsprocessen. Filen rekommenderas ha ett standardiserat och framtidssäkrat 
dokumentformat och bör beskriva hårddisken och dess attribut; beteckning, vem som har 
klonat, kloningstillfället, kloningsutrustning osv. 

 
Både informationsfilen från ATA(ECh) och dokumentfilen hashsummeras, varpå även dessa 
hashsummor mellanlagras. Slutligen sammanbinder XOR-operationen de tre oberoende 
mellanlagrade hashsummorna, varpå en beroende kontrollsumma resulteras vilket således 
reducerar antalet filkomponenter. 
 

 

hD H(D) Dokumentfil (D) 

 s ⊕ hI 

hK 

H(I) 

H(K) 

Hårddiskspecifik 
informationsfil (I) 

Hårddiskklon (K) 

Figur 11-1 Flödesschema för konstrollsummeberäkning 

Figuren visar flödesdiagrammet för framräkning av kontrollsumman s, vilket sker genom mellanlagring av 
de genererade hashsummorna hK, hI och hD. Vid arkivering sparas s tillsammans med filerna K, I och D. 
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Vid kontroll autenticieras de tre oberoende filerna indirekt om den nya framräknade 
kontrollsumman s’ överensstämmer med den vid kloningstillfället skapade och undansparade 
kontrollsumman s. 
 
Slutligen: Går det då att försäkra sig mot misstag vid en IT-brottsundersökning? Förmodligen 
inte så länge människor är inblandade, men genom att förbättra rutinerna i hanteringen av 
hårddiskkloner kan risken minskas avsevärt. En stor begränsning återfinns i dagens 
hashfunktioner, då dessa inte garanterar total kollisionsfrihet. Däremot förhindrar den föreslagna 
metoden i större utsträckning misstag i hanteringen av hårddiskkloner och ökar på så sätt 
rättssäkerheten. 
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12 Slutsatser och diskussion 

12.1 Slutsatser 
En fundamental fråga att besvara � och som präglade arbetets upplägg � är om det kontinuerligt 
går att skrivskydda en hårddisk, men samtidigt tillåta ickeförstörande operationer. Frågan 
besvaras med JA, dock inte utan förbehåll. 
 
Arbetet omfattade en undersökning av hårddiskskrivskydd som jämförde olika 
skrivskyddsprinciper på en teoretisk nivå: hårdvaruskrivskydd, mjukvaruskrivskydd, 
hybridskrivskydd och byglingsskrivskydd. 
 
Den viktigaste slutsatsen som drogs, var att � oavsett valet av skrivskyddslösning � måste 
hårddiskkommandona i slutändan passera ATA-gränssnittet. Oberoendet från både system och 
lagringsenhet medger att endast ATA-gränssnittets oförvanskade signalflöde behövs avlyssnas. 
Om detta görs av ett seriekopplat skrivskydd kan detta agera på dataförändrande kommandon. 
 
Jämförelserna mellan de olika skrivskyddsprinciperna talar entydigt för att endast 
hårdvaruskrivskydd kan accepteras som pålitliga skrivskydd, då dessa uteslutande verkar på 
signalnivå � oberoende av värden (host) och dess operativsystem. 
 
Dessutom konstaterades att vid design av hårdvaruskrivskydd krävs en konsekvensutredning av 
ATA-protokollets samtliga kommandon, kartläggning av eventuella förmågor till 
dataförändringar. 

 91 



 

12.2 Diskussion 
Stor del av arbetet ägnades åt fördjupningsstudier av ATA-7, för det är här som många av svaren 
står att finna. För att omsätta de teoretiska kunskaperna om ATA-gränssnittet i praktisk handling 
påbörjades studier i programmering av x86-assembler, i syfte att utveckla ett testprogram för 
kommunikation med ATA-bussen. Programmeringen resulterade i idel programkod som kunde 
kommunicera med ATA-gränssnittet, både via BIOS-anrop och genom direktadressering av 
portar. All programkod har utelämnats ur rapporten med bedömningen att källkoden marginellt 
skulle bidra till arbetet. 
 
Den ursprungliga frågeställningen var: �Kan originaldiskens innehåll under vissa betingelser 
förändras trots användandet av olika hårdvarulösningar för skrivskydd?� De tänkbara 
avgränsningarna för arbetet sattes vid initialskedet då till att omfatta (citerat): 
 

• �Analys och experiment inriktas mot endast en hårdvarulösning.� 
 

• �Arbetet begränsas till att endast ta reda på hur man tekniskt har löst skrivskyddet i en 
produkt såsom till exempel FastBloc.� 

 
• �Arbetet kan begränsas genom att i experiment endast använda en hårddisk med ett litet 

lagringsutrymme.� 
 
Uppgiften syntes till en början vara ganska enkel, genom dess avgränsning. Detta ogrundade 
antagande visade sig senare vara mycket felaktigt. 
 
Avgränsningarna har varit ytterst sparsamma och bristfälligt formulerade. Konsekvensen blev att 
arbetet med tiden avsevärt utvidgades; från att endast undersöka ett hårdvaruskrivskydd, till 
ambitionen att konstruera ett eget dito � eller åtminstone ge förslag på en sådan konstruktion. 
Däremellan blandades assemblerprogrammering in, liksom funderingar på hur ett filsystem var 
uppbyggt. Till följd av detta granskades även hur hårddiskdata kan utplånas utan möjlighet till 
återkallelse. 
 
En annan fråga som tillkom under arbetes gång var hur ett filsystem fungerar, för det är ur ett 
sådant som mycket av informationen återkallas vid en forensisk IT-brottsundersökning. På 
testdisken för kloningsförsöken installerades Windows 98 SE. Detta operativsystem använder 
filsystemet FAT32 och således var det mest naturligt att sätta detta filsystem under luppen. Som 
följande utvikning av filsystem undersöktes även hur hårddiskdata utan återkallelse kan raderas. 
 
Vid efterforskningen av huruvida hashsummering är tillämpbart vid verifiering av hårddiskkloner, 
växte sakta idén fram om hur hårddiskkloner på ett säkrare sätt skulle kunna hanteras. I 
tankegångarna låg betoningen på hur hårddiskkloner praktiskt skulle kunna särskiljas genom en 
kombination av verifiering och autenticiering. Detta syftade till att på ett enkelt sätt öka både 
rättssäkerheten och inte minst trovärdigheten för dem som hanterar hårddiskkloner. 
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Appendix A Begreppsordlista 

ANSI®  American National Standards Institute, Inc., 
standardiseringsorganisation. 
 
Se även ATA 

användare  Person som nyttjar någonting. 
Här: Ofta synonymt med datoranvändare. 
 
Se även datoranvändare  

ATA  Advanced Technology Attachment Interface, en av ANSI antagen 
standard som beskriver ett gränssnitt för kommunikation mellan 
värdsystem och lagringsmedier, exempelvis hårddiskar och 
CompactFlash™. Standarden är under kontinuerlig revidering och dess 
fullständiga benämning är ATA/ATAPI-x, där x anger 
revisionsversionen. 
 
Se även ANSI; ATAPI; EIDE; IDE 
Länk: http://www.t13.org 

ATAPI  AT Attachment Packet Interface, gränssnittsstandard med stöd för 
paketdatakommunikation. 
 
Se även ATA 

CFTT  Computer Forensics Tool Testing Project, ett projekt som syftar till att 
utvärdera och standardisera forensiska datorverktyg. Projektet lyder 
under NIST. Till denna grupp hör även ett inofficiellt diskussionsforum 
under http://groups.yahoo.com. 
 
Se även NIST 
Länk: Computer Forensics Tool Testing (CFTT) Project Web Site 
http://www.cftt.nist.gov/ 

CHS  Cylinder, Head, Sector, en fysisk positionsbenämning som ersatts av 
LBA. Betecknas även C/H/S. 
 
Se även LBA 

CLB  Configurable Logic Block, konfigurerbara enheter i en FPGA. 
 
Se även FPGA 

CLB Slice  En CLB består av parvis sammansatta logiska celler (LC) och benämns 
CLB Slice. 
 
Se även CLB; FPGA; LC 

CMOS  Complementary MOS 
 
Se även MOS 

CPU  Central Processing Unit, huvudprocessorn i ett datorsystem. 
CRC  Cyclical Redundancy Check, en kontrollsummemetod som används i 

samband med Ultra DMA-överföring. 
data  Här: Binära värdemängder som inte nödvändigtvis uppbär information. 

 
Se även information 
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dataförändrande 
kommando 

 modifying command, här: en diskoperation som inte uppfyller villkoren 
för ett datakonserverande kommando. Exempel på sådana är 
kommandon av konfigurerande karaktär, eller vars effekt resulterar i 
tillägg, förändring eller borttagning av hårddiskdata. 
 
Se även datakonserverande kommando 

datakonserverande 
kommando 

 non-modifying command, här: en diskoperation som läser eller 
inhämtar information från eller om en lagringsenhet, utan att tillägga, 
förändra eller ta bort data från lagringsenheten. 
 
Se även dataförändrande kommando 

datoranvändare  En person som på något sätt nyttjar en dator eller ett datorsystem. 
Även kallad användare. 
 
Se även användare 

deklassificering  Utplåning av hårddiskdata genom dataöverskrivning av antingen nollor, 
ettor, slumpvist binärt mönster eller olika kombinationer av dessa. 

DIP  Dual Inline Package, ett förpackningssätt för integrerad kretsar. Benen 
är parallellt uppradade i två rader utanpå kretsen och hålmonteras i 
regel. 

DLL  Delay-Locked Loops, i FPGA:n inbyggda kretsar vars uppgift bl.a. är att 
med kort tidsfördröjning distribuera klockpulser genom FPGA:n. 
 
Se även FPGA 

DMA  Direct Memory Access, ett dataöverföringssätt som sker mellan 
lagringsenhet och värd utan inblandning av huvudprocessorn. 
 
Se även ATA; PIO 

dynamisk fil  Underdefinition av dynamisk hårddiskdata. 
 
Se även dynamisk hårddiskdata 

dynamisk hårddiskdata  Här: En specifik och avgränsad mängd data som, på en till ett system 
monterad hårddisk, innehållsmässigt eller allokeringsmässigt förändras 
under systemets drift. 
 
Se även konserverad hårddiskdata 

EDIF  Electronic Design Interchange Format, ett standardiserat filformat för 
överföring av en design till en FPGA. 
 
Se även FPGA 

EEPROM; E2PROM  Electrically Erasable PROM, elektroniskt raderbart PROM. 
 
Se även PROM 

EIDE  Enhanced IDE, synonymt med ATA-2, en efterföljande men föråldrad 
version till ATA-1 (IDE). 
 
Se även ATA; IDE 

Fast ATA  Konkurrerande standard baserad på ATA-2 (EIDE), framdriven av 
hårddisktillverkaren Seagate. 
 
Se även EIDE; IDE 

FAT  File Allocation Table, filallokeringstabell. Ett samlingsnamn för 
filsystemen FAT12, FAT16, VFAT (Virtual FAT) och FAT32. Dessa 
filsystem används idag av bl.a. operativsystemen MS-DOS och 
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Windows från Microsoft. 
 
Se även filsystem 

fil  Ett samlat data- och/eller informationsinnehåll med godtycklig storlek 
och godtyckligt innehåll. 
 
Se även ickefil; tom fil 

filallokeringstabell  Svensk översättning av engelskans File Allocation Table. 
 
Se även FAT 

filfragment  Här: Ansamlade informations- och datamängder. 
filsystem  Ett systemmässigt beskrivningssätt för hur filer och filkataloger skall 

lagras på ett lagringsmedium. FAT, NTFS och ext2/3fs är exempel på 
sådana. 
 
Se även FAT 

Filuppsättning  Här: En samling av filer, ofta underordnade i en eller flera 
katalogstrukturer. 

forensisk hårddiskklon  Här: Duplikatet måste kunna uppvisa en identisk likhet med originalet. 
Detta för att vara användbart som bevisunderlag vid en rättslig process. 
 
Se även hårddiskklon; klon 

forensisk underökning  Brottsundersökning 
FPGA  Field Programmable Gate Array, en omprogrammerbar generell 

hårdvarukrets. 
GUID  Global Unique Identifier, ett slags metadata. Akronymen är använd av 

flera programvaror, t ex Real Player. 
 
Se även metadata 

hashning  Se hashsummering 
hashsumma  Resultatet av en hashsummering, vilket även benämns hash number 

eller message digest. 
 
Se hashsummering 

hashsummering  Genom en matematisk algoritm kan en hashsumma, ett slags 
kontrollsumma eller binärt fingeravtryck, beräknas utifrån ett godtyckligt 
elektroniskt meddelande som en binär- eller ASCII-fil. I forensiska och 
kryptografiska sammanhang används algoritmer som är av envägstyp, 
vilket innebär att det inte går att återskapa ursprungskällan ur 
hashsumman, som här oftast 64 bitar lång eller längre. 
 
Se även MD5; SHA-1  

HDL  Hardware Description Language, ett syntaktiskt beskrivningssätt på 
vilket en hårdvaruarkitektur är uppbyggd. 
 
Se även Verilog® HDL; VHDL 

HPA  Host Protected Area, i ATA-protokollet definierad funktion för att 
reservera ett godtyckligt lagringsutrymme. 

HWB  Hardware Write Blocker Device, hårdvaruskrivskydd. 
 
Se även SWB; WB 

hårddiskklon  En exakt hårddiskavbildning. 
 
Se även hårddiskkopia 
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hårddiskkopia  En kopia av en hårddisk. Katalogstrukturer och filers exakta innehåll är 
avbildade, men nödvändigtvis inte information som borttagna filer eller 
klusters inbördes ordning. 
 
Se även hårddiskklon; säkerhetskopia 

ickefil  En ickefil representerar komplementet till en fil, t ex en borttagen fil eller 
filfragment. 
 
Se även fil 

ickeförstörande operation  Här: Diskoperation som bibehåller all hårddiskdata intakt även efter 
exekvering. 

IDE  Integrated Drive Electronics, i dag föråldrat industristandardgränssnitt 
för datalagring på bl.a. hårddiskar. Utgjorde grunden till ATA-
protokollet, även benämnd ATA-1. Vanlig synonym till ATA och 
förekommer i termer som IDE-gränssnitt eller IDE-hårddiskar. 
 
Se även ATA; EIDE 

IDE-kabel  Benämning för kabel som används av ATA-bussen. 
IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 

standardiseringskommitté. 
information  Här: Kunskapsbärande data för någon eller någonting. 

 
Se även data 

IOB  Input/Output Block, gränssnittsblock i en FPGA. 
 
Se även FPGA 

katalogträd  En hårddisk är ofta strukturerat i rotkatalog, filkataloger och eventuellt 
även underkataloger. Filer är inordnade i någon av dessa 
katalognivåer. Ett katalogträd kan sägas beskriva hårddiskens 
hierarkiska struktur. 

klon  En exakt avbildning av något. 
 
Se även hårddiskklon; kopia 

konserverad fil  Underdefinition av konserverad hårddiskdata. 
 
Se även konserverad hårddiskdata 

konserverad 
hårddiskdata 

 Här: En specifik och avgränsad mängd data som, på en till ett system 
monterad hårddisk, innehållsmässigt såväl allokeringsmässigt bevaras 
intakt under systemets drift. 
 
Se även dynamisk hårddiskdata 

kopia  En avbildning av något. 
 
Se även hårddiskkopia; klon 

källdisk  Här: Den hårddisk som utgör källan för hårddiskklonen. 
LBA  Logical Block Adress, logisk blockadress eller logisk blockadressering. 

Ett adresseringssätt för att peka ut viss eller vissa sektorer på en 
hårddisk. 
 
Se även CHS 

LC  Logic Cell, beståndsenhet i en CLB. 
 
Se även CLB; FPGA 
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LSB  Least Significant Bit, minst signifikanta (värdemässiga) bit 
Den bit i ett binärt tal som är av det lägsta värdet. 
 
Exempel: 1001 0101 
 Fetstilade LSB motsvarar decimalvärdet 1. 
 
Se även MSB 

LUT  Look-Up Table, i LC integrerad tabellslagningsfunktion 
 
Se även LUT 

MD5  Message-Digest Algorithm, algoritm som genererar en 128-bitars 
hashsumma. MD5 dokumenteras i RFC 1321. 
 
Se även: hashsummering; RFC; SHA-1 

message-digest  Ett slags binärt fingeravtryck, beräknat utifrån en binär källa genom en 
hashfunktion. 
 
Se även hashsummering  

metadata  Data eller information om data eller information, vilket huvudsakligen 
infogas i filer som kräver information om dessa, t ex HTML-dokument. 

MOS  Metal Oxide Semiconductor 
MSB  Most Significant Bit, mest signifikanta (värdemässiga) bit 

Den bit i ett binärt tal som är av det största värdet. 
 
Exempel: 1001 0101 
 Fetstilade MSB motsvarar decimalvärdet 128. 
 
Se även LSB 

NISPOM  National Industrial Security Program Operating Manual, annan 
beteckning för US DoD 5220.22-M. 

NIST  National Institute of Standards and Technology, standardiseringsgrupp 
som lyder under U.S. Department of Commerce. 

NSA  National Security Agency 
objekt  Här: Av analysprogram skapade filer med helt eller delvis fullständigt 

innehåll. Objekt kan t ex utgöras av länkar, oallokerat lagringsutrymme 
och fildubbletter. 

one-way hash function  Se hashsummering 
OTP  One-Time Programmable, något (här: läsbar minneskrets) som kan 

programmeras vid ett tillfälle. 
 
Se även PROM 

PAR  Placement and Routing, en algoritmuppsättning som optimerar 
resursutnyttjande vid exempelvis en FPGA-design. 
 
Se även FPGA  

Parallellt ATA  Parallel ATA, parallellt ATA. 
 
Se även PATA 

PATA eller P-ATA  Parallel ATA, förtydligande av parallellt ATA som oftast endast 
betecknas ATA. 
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Se även ATA; SATA 
PIO  Programmed Input/Output, en typ av dataöverföring som används av 

ATA och där CPU:n aktivt tar del vid överföringen.  
  
Se även ATA; DMA 

PROM  Programmable ROM, ett OTP ROM. 
 
Se även OTP; ROM 

QFP  Quad Flat Pack, ett sätt att förpacka integrerade kretsar. En QFP är till 
utseendet kvadratisk med benen jämnt fördelade på alla fyra sidor. 

RAM  Random Access Memory, generell beteckning på flyktigt arbetsminne, 
vilket används som temporärt lagringsminne. Går under olika 
benämningar, beroende på minnesarkitekturen. 

RFC  Request for Comments, ett slags öppen standardiseringsforum. Varje 
publicerad RFC ges ett RFC-nummer. 

RKP  Rikskriminalpolisen, även benämnd Rikskriminalen. Brottsutredande 
nationell polisiär enhet underordnad Rikspolisstyrelsen. 

ROM  Read Only Memory, ett läsbart men inte skrivbart minne. 
 
Se även PROM 

SATA eller S-ATA  Serial ATA, seriell dataöverföring som specificeras i ATA-protokollet. 
 
Se även ATA; PATA 

SCSI  Small Computer System Interface, en seriell gränssnittstyp för 
lagringsenheter. 

Seriellt ATA  Serial ATA 
 
Se även SATA 

SHA-1  Secure Hash Algoritm, en algoritm som genererar en 160-bitar lång 
hashsumma, betecknad FIPS PUB 180-1 och framtagen av NIST och 
NSA. 
 
Se även hashsummering; MD5; NIST 

SKL  Statens kriminaltekniska laboratorium, (National Laboratory of Forensic 
Science). 
Fristående civil brottsutredande enhet underordnad Rikspolisstyrelsen. 
 
Länk: http://www.skl.police.se/ 

SWB  Hard Drive Software Write Block Tool, mjukvaruskrivskydd. 
 
Se även HWB; WB 

säkerhetskopia  En kopierad uppsättning av synliga och dolda filer bevarade i 
underordnade katalogstrukturer. 
 
Se även hårddiskkopia 

tempfil  Här: Kortform av temporär fil. 
 
Se även temporär fil 

temporär fil  Här: Av operativsystemet eller programvara tillfälligt skapad fil för 
mellanlagring av temporär information. 
 
Även benämnd tempfil 

tom fil  En tom fil är en fil med lagringsmässigt storleksinnehåll på noll byte. 
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Se även fil 
Transfer mode  Ett transfer mode specificerar olika minimala och maximala tidsintervall 

för signaler som kommunicerar i det fysiska ATA-gränssnittet. 
UDMA  Ultra DMA, dataöverföringssätt som är snabbare än traditionell DMA. 

 
Se även DMA 

Verilog® HDL  Ett IEEE-standardiserat (IEEE Std 1364) programspråk för att kunna 
beskriva en hårdvarudesign. Ett konkurrerande HDL-språk till VHDL. 
 
Se även HDL; VHDL 

VHDL  VHSIC HDL, ett IEEE-standardiserat (IEEE Std 1076) programspråk för 
att kunna beskriva en hårdvarudesign. Ett konkurrerande HDL-språk till 
Verilog® HDL. 
 
Se även HDL; Verilog® HDL; VHSIC 

VHSIC  Very High Speed Integrated Circuits 
 
Se även VHDL 

virtuellt RAM  Hårddisken kan på ett program- eller systemmässigt sätt utgöra en del 
av systemets totala arbetsminne. Resultatet av detta är att systemet 
tror sig ha ett större arbetsminne än i realiteten. 
 
Se även RAM 

WB  Write Blocker, skrivskydd (eg. skrivblockerare). 
 
Se även HWB; SWB 
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Appendix B FAT 

Boot Sector and BPB Structure 
Name Offset 

(byte) 
Size 
(bytes) 

Description 

BS_jmpBoot 0 3 Jump instruction to boot code. This field has two allowed forms: 
jmpBoot[0] = 0xEB, jmpBoot[1] = 0x??, jmpBoot[2] = 0x90  
and 
jmpBoot[0] = 0xE9, jmpBoot[1] = 0x??, jmpBoot[2] = 0x?? 
 
0x?? indicates that any 8-bit value is allowed in that byte. What this 
forms is a three-byte Intel x86 unconditional branch (jump) 
instruction that jumps to the start of the operating system bootstrap 
code. This code typically occupies the rest of sector 0 of the volume 
following the BPB and possibly other sectors. Either of these forms is 
acceptable. JmpBoot[0] = 0xEB is the more frequently used format. 

BS_OEMName 3 8 �MSWIN4.1� There are many misconceptions about this field. It is 
only a name string. Microsoft operating systems don�t pay any 
attention to this field. Some FAT drivers do. This is the reason that 
the indicated string, �MSWIN4.1�, is the recommended setting, 
because it is the setting least likely to cause compatibility problems. If 
you want to put something else in here, that is your option, but the 
result may be that some FAT drivers might not recognize the volume. 
Typically this is some indication of what system formatted the 
volume. 

BPB_BytsPerSec 11 2 Count of bytes per sector. This value may take on only the following 
values: 512, 1024, 2048 or 4096. If maximum compatibility with old 
implementations is desired, only the value 512 should be used. There 
is a lot of FAT code in the world that is basically �hard wired� to 512 
bytes per sector and doesn�t bother to check this field to make sure it 
is 512. Microsoft operating systems will properly support 1024, 2048, 
and 4096. 
 
Note: Do not misinterpret these statements about maximum 
compatibility. If the media being recorded has a physical sector size 
N, you must use N and this must still be less than or equal to 4096. 
Maximum compatibility is achieved by only using media with specific 
sector sizes. 

BPB_SecPerClus 13 1 Number of sectors per allocation unit. This value must be a power of 
2 that is greater than 0. The legal values are 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 
128. Note however, that a value should never be used that results in a 
�bytes per cluster� value (BPB_BytsPerSec * BPB_SecPerClus) 
greater than 32K (32 * 1024). There is a misconception that values 
greater than this are OK. Values that cause a cluster size greater than 
32K bytes do not work properly; do not try to define one. Some 
versions of some systems allow 64K bytes per cluster value. Many 
application setup programs will not work correctly on such a FAT 
volume. 

BPB_RsvdSecCnt 14 2 Number of reserved sectors in the Reserved region of the volume 
starting at the first sector of the volume. This field must not be 0. For 
FAT12 and FAT16 volumes, this value should never be anything 
other than 1. For FAT32 volumes, this value is typically 32. There is a 
lot of FAT code in the world �hard wired� to 1 reserved sector for 
FAT12 and FAT16 volumes and that doesn�t bother to check this 
field to make sure it is 1. Microsoft operating systems will properly 
support any non-zero value in this field. 
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BPB_NumFATs 16 1 The count of FAT data structures on the volume. This field should 
always contain the value 2 for any FAT volume of any type. Although 
any value greater than or equal to 1 is perfectly valid, many software 
programs and a few operating systems� FAT file system drivers may 
not function properly if the value is something other than 2. All 
Microsoft file system drivers will support a value other than 2, but it is 
still highly recommended that no value other than 2 be used in this 
field.  
 
The reason the standard value for this field is 2 is to provide redun-
dancy for the FAT data structure so that if a sector goes bad in one of 
the FATs, that data is not lost because it is duplicated in the other 
FAT. On non-disk-based media, such as FLASH memory cards, 
where such redundancy is a useless feature, a value of 1 may be used 
to save the space that a second copy of the FAT uses, but some FAT 
file system drivers might not recognize such a volume properly. 

BPB_RootEntCnt 17 2 For FAT12 and FAT16 volumes, this field contains the count of 32-
byte directory entries in the root directory. For FAT32 volumes, this 
field must be set to 0. For FAT12 and FAT16 volumes, this value 
should always specify a count that when multiplied by 32 results in an 
even multiple of BPB_BytsPerSec. For maximum compatibility, 
FAT16 volumes should use the value 512. 

BPB_TotSec16 19 2 This field is the old 16-bit total count of sectors on the volume. This 
count includes the count of all sectors in all four regions of the 
volume. This field can be 0; if it is 0, then BPB_TotSec32 must be 
non-zero. For FAT32 volumes, this field must be 0. For FAT12 and 
FAT16 volumes, this field contains the sector count, and 
BPB_TotSec32 is 0 if the total sector count �fits� (is less than 
0x10000). 

BPB_Media 21 1 0xF8 is the standard value for �fixed� (non-removable) media. For 
removable media, 0xF0 is frequently used. The legal values for this 
field are 0xF0, 0xF8, 0xF9, 0xFA, 0xFB, 0xFC, 0xFD, 0xFE, and 
0xFF. The only other important point is that whatever value is put in 
here must also be put in the low byte of the FAT[0] entry. This dates 
back to the old MS-DOS 1.x media determination noted earlier and is 
no longer usually used for anything. 

BPB_FATSz16 22 2 This field is the FAT12/FAT16 16-bit count of sectors occupied by 
ONE FAT. On FAT32 volumes this field must be 0, and 
BPB_FATSz32 contains the FAT size count. 

BPB_SecPerTrk 24 2 Sectors per track for interrupt 0x13. This field is only relevant for 
media that have a geometry (volume is broken down into tracks by 
multiple heads and cylinders) and are visible on interrupt 0x13. This 
field contains the �sectors per track� geometry value.  

BPB_NumHeads 26 2 Number of heads for interrupt 0x13. This field is relevant as discussed 
earlier for BPB_SecPerTrk. This field contains the one based �count 
of heads�. For example, on a 1.44 MB 3.5-inch floppy drive this value 
is 2. 

BPB_HiddSec 28 4 Count of hidden sectors preceding the partition that contains this 
FAT volume. This field is generally only relevant for media visible on 
interrupt 0x13. This field should always be zero on media that are not 
partitioned. Exactly what value is appropriate is operating system 
specific. 

BPB_TotSec32  32 4 This field is the new 32-bit total count of sectors on the volume. This 
count includes the count of all sectors in all four regions of the 
volume. This field can be 0; if it is 0, then BPB_TotSec16 must be 
non-zero. For FAT32 volumes, this field must be non-zero. For 
FAT12/FAT16 volumes, this field contains the sector count if 
BPB_TotSec16 is 0 (count is greater than or equal to 0x10000). 

 
FAT12 and FAT16 Structure Starting at Offset 36 
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Name Offset 
(byte) 

Size 
(bytes) 

Description 

BS_DrvNum 36 1 Int 0x13 drive number (e.g. 0x80). This field supports MS-DOS 
bootstrap and is set to the INT 0x13 drive number of the media (0x00 
for floppy disks, 0x80 for hard disks).  
NOTE: This field is actually operating system specific. 

BS_Reserved1 37 1 Reserved (used by Windows NT). Code that formats FAT volumes 
should always set this byte to 0. 

BS_BootSig 38 1 Extended boot signature (0x29). This is a signature byte that indicates 
that the following three fields in the boot sector are present. 

BS_VolID 39 4 Volume serial number. This field, together with BS_VolLab, supports 
volume tracking on removable media. These values allow FAT file 
system drivers to detect that the wrong disk is inserted in a removable 
drive. This ID is usually generated by simply combining the current 
date and time into a 32-bit value. 

BS_VolLab 43 11 Volume label. This field matches the 11-byte volume label recorded in 
the root directory.  
NOTE: FAT file system drivers should make sure that they update 
this field when the volume label file in the root directory has its name 
changed or created. The setting for this field when there is no volume 
label is the string �NO NAME    �. 

BS_FilSysType 54 8 One of the strings �FAT12   �, �FAT16   �, or �FAT     �.  
NOTE: Many people think that the string in this field has something 
to do with the determination of what type of FAT�FAT12, FAT16, 
or FAT32�that the volume has. This is not true. You will note from 
its name that this field is not actually part of the BPB. This string is 
informational only and is not used by Microsoft file system drivers to 
determine FAT type because it is frequently not set correctly or is not 
present. See the FAT Type Determination section of this document. 
This string should be set based on the FAT type though, because 
some non-Microsoft FAT file system drivers do look at it. 

 
FAT32 Structure Starting at Offset 36 
Name Offset 

(byte) 
Size 
(bytes) 

Description 

BPB_FATSz32 36 4 This field is only defined for FAT32 media and does not exist on FAT12 
and FAT16 media. This field is the FAT32 32-bit count of sectors 
occupied by ONE FAT. BPB_FATSz16 must be 0.  

BPB_ExtFlags 40 2 This field is only defined for FAT32 media and does not exist on FAT12 
and FAT16 media. 
Bits 0-3 -- Zero-based number of active FAT. Only valid if mirroring is 

disabled. 
Bits 4-6 -- Reserved. 
Bit      7 -- 0 means the FAT is mirrored at runtime into all FATs. 
 -- 1 means only one FAT is active; it is the one referenced 

in bits 0-3. 
Bits 8-15  -- Reserved. 

BPB_FSVer 42 2 This field is only defined for FAT32 media and does not exist on 
FAT12 and FAT16 media. High byte is major revision number. Low 
byte is minor revision number. This is the version number of the 
FAT32 volume. This supports the ability to extend the FAT32 media 
type in the future without worrying about old FAT32 drivers 
mounting the volume. This document defines the version to 0:0.  If 
this field is non-zero, back-level Windows versions will not mount the 
volume.  
NOTE:  Disk utilities should respect this field and not operate on 
volumes with a higher major or minor version number than that for 
which they were designed. FAT32 file system drivers must check this 
field and not mount the volume if it does not contain a version 
number that was defined at the time the driver was written. 
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BPB_RootClus 44 4 This field is only defined for FAT32 media and does not exist on 
FAT12 and FAT16 media. This is set to the cluster number of the 
first cluster of the root directory, usually 2 but not required to be 2.  
NOTE:  Disk utilities that change the location of the root directory 
should make every effort to place the first cluster of the root directory 
in the first non-bad cluster on the drive (i.e., in cluster 2, unless it�s 
marked bad). This is specified so that disk repair utilities can easily 
find the root directory if this field accidentally gets zeroed.  

BPB_FSInfo 48 2 This field is only defined for FAT32 media and does not exist on FAT12 
and FAT16 media. Sector number of FSINFO structure in the reserved 
area of the FAT32 volume. Usually 1.   
NOTE: There will be a copy of the FSINFO structure in BackupBoot, 
but only the copy pointed to by this field will be kept up to date (i.e., 
both the primary and backup boot record will point to the same FSINFO 
sector). 

BPB_BkBootSec 50 2 This field is only defined for FAT32 media and does not exist on 
FAT12 and FAT16 media. If non-zero, indicates the sector number in 
the reserved area of the volume of a copy of the boot record. Usually 
6. No value other than 6 is recommended. 

BPB_Reserved 52 12 This field is only defined for FAT32 media and does not exist on 
FAT12 and FAT16 media. Reserved for future expansion. Code that 
formats FAT32 volumes should always set all of the bytes of this field 
to 0. 

BS_DrvNum 64 1 This field has the same definition as it does for FAT12 and FAT16 
media. The only difference for FAT32 media is that the field is at a 
different offset in the boot sector. 

BS_Reserved1 65 1 This field has the same definition as it does for FAT12 and FAT16 
media. The only difference for FAT32 media is that the field is at a 
different offset in the boot sector. 

BS_BootSig 66 1 This field has the same definition as it does for FAT12 and FAT16 
media. The only difference for FAT32 media is that the field is at a 
different offset in the boot sector. 

BS_VolID 67 4 This field has the same definition as it does for FAT12 and FAT16 
media. The only difference for FAT32 media is that the field is at a 
different offset in the boot sector. 

BS_VolLab 71 11 This field has the same definition as it does for FAT12 and FAT16 
media. The only difference for FAT32 media is that the field is at a 
different offset in the boot sector. 

BS_FilSysType 82 8 Always set to the string �FAT32   �.  Please see the note for this 
field in the FAT12/FAT16 section earlier. This field has nothing to 
do with FAT type determination. 
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Appendix C Klassade ATA-kommandon 

ATA-kommando Hex Binärt Protokolltyp 
Uppskaddad 

påverkan 
NOP 00h 00000000 ND N 

CFA REQUEST EXTENDED ERROR  03h 00000011 ND N 
DEVICE RESET  08h 00001000 DR C 

READ SECTOR(S) 20h 00100000 PI N 
READ SECTOR(S) EXT 24h 00100100 PI N 

READ DMA EXT 25h 00100101 DM N 
READ DMA QUEUED EXT 26h 00100110 DMQ N 

READ NATIVE MAX ADDRESS EXT 27h 00100111 ND N 
READ MULTIPLE EXT 29h 00101001 PI N 
READ STREAM DMA 2Ah 00101010 DM N 
READ STREAM PIO 2Bh 00101011 PI N 

READ LOG EXT 2Fh 00101111 PI N 
WRITE SECTOR(S) 30h 00110000 PO M 

WRITE SECTOR(S) EXT 34h 00110100 PO M 
WRITE DMA EXT 35h 00110101 DM M 

WRITE DMA QUEUED EXT 36h 00110110 DMQ M 
SET MAX ADDRESS EXT 37h 00110111 ND C 

CFA WRITE SECTORS WITHOUT ERASE 38h 00111000 PO M 
WRITE MULTIPLE EXT 39h 00111001 PO M 
WRITE STREAM DMA 3Ah 00111010 DM M 
WRITE STREAM PIO 3Bh 00111011 PO M 

WRITE DMA FUA EXT 3Dh 00111101 DM M 
WRITE DMA QUEUED FUA EXT 3Eh 00111110 DMQ M 

WRITE LOG EXT 3Fh 00111111 PO M 
READ VERIFY SECTOR(S) 40h 01000000 ND N 

READ VERIFY SECTOR(S) EXT 42h 01000010 ND N 
CONFIGURE STREAM 51h 01010001 ND C 

CFA TRANSLATE SECTOR 87h 10000111 PI N 
EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC 90h 10010000 DD N 

DOWNLOAD MICROCODE 92h 10010010 PO M 
PACKET A0h 10100000 P N 

IDENTIFY PACKET DEVICE A1h 10100001 PI N 
SERVICE A2h 10100010 P/DMQ C 

SMART DISABLE OPERATIONS B0h 10110000 ND C 
SMART ENABLE/DISABLE AUTOSAVE B0h 10110000 ND C 

SMART ENABLE OPERATIONS B0h 10110000 ND C 
SMART EXECUTE OFF_LINE IMMEDIATE B0h 10110000 ND C 

SMART READ DATA B0h 10110000 PI C 
SMART READ LOG  B0h 10110000 PI C 

SMART RETURN STATUS B0h 10110000 ND C 
SMART WRITE LOG  B0h 10110000 PO C 

DEVICE CONFIGURATION FREEZE LOCK B1h 10110001 ND C 
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ATA-kommando Hex Binärt Protokolltyp 
Uppskaddad 

påverkan 
DEVICE CONFIGURATION RESTORE B1h 10110001 ND C 

DEVICE CONFIGURATION SET B1h 10110001 PO C 
DEVICE CONFIGURATION IDENTIFY B1h 10110001 PI N 

CFA ERASE SECTORS C0h 11000000 ND M 
READ MULTIPLE C4h 11000100 PI N 

WRITE MULTIPLE C5h 11000101 PO M 
SET MULTIPLE MODE C6h 11000110 ND C 

READ DMA QUEUED C7h 11000111 DMQ N 
READ DMA C8h 11001000 DM N 

WRITE DMA CAh 11001010 DM M 
WRITE DMA QUEUED CCh 11001100 DMQ M 

CFA WRITE MULTIPLE WITHOUT ERASE CDh 11001101 PO M 
WRITE MULTIPLE FUA EXT CEh 11001110 PO M 
CHECK MEDIA CARD TYPE D1h 11010001 ND N 

GET MEDIA STATUS DAh 11011010 ND N 
MEDIA LOCK DEh 11011110 ND N 

MEDIA UNLOCK DFh 11011111 ND N 
STANDBY IMMEDIATE E0h 11100000 ND N 

IDLE IMMEDIATE E1h 11100001 ND N 
STANDBY E2h 11100010 ND N 

IDLE E3h 11100011 ND N 
READ BUFFER E4h 11100100 PI N 

CHECK POWER MODE E5h 11100101 ND N 
SLEEP E6h 11100110 ND C 

FLUSH CACHE E7h 11100111 ND M 
WRITE BUFFER E8h 11101000 PO M 

FLUSH CACHE EXT EAh 11101010 ND M 
IDENTIFY DEVICE ECh 11101100 PI N 

MEDIA EJECT EDh 11101101 ND N 
SET FEATURES EFh 11101111 ND C 

SECURITY SET PASSWORD F1h 11110001 PO M 
SECURITY UNLOCK F2h 11110010 PO C 

SECURITY ERASE PREPARE F3h 11110011 ND C 
SECURITY ERASE UNIT F4h 11110100 PO M 

SECURITY FREEZE LOCK F5h 11110101 ND M 
SECURITY DISABLE PASSWORD F6h 11110110 PO C 

READ NATIVE MAX ADDRESS F8h 11111000 ND N 
SET MAX ADDRESS F9h 11111001 ND C 

SET MAX SET PASSWORD F9h 11111001 ND C 
SET MAX LOCK F9h 11111001 ND C 

SET MAX UNLOCK F9h 11111001 ND C 
SET MAX FREEZE LOCK F9h 11111001 ND C 

 
C = datakonserverande effekt M = datamodifierande effekt N = opåverkande effekt 
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Appendix D Testsammanställning 

FastBloc, omstart 1 
md5_EnCase_fb_1.1.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 

6F17E85388376F400E22F19DB6747100 
Completed on: 12/10/02 02:31:16 
Elapsed time: 0:02:11 

md5_EnCase_fb_1.2.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 
6F17E85388376F400E22F19DB6747100 
Completed on: 12/10/02 02:35:41 
Elapsed time: 0:02:11 

md5_EnCase_fb_1.3.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 
6F17E85388376F400E22F19DB6747100 
Completed on: 12/10/02 02:38:55 
Elapsed time: 0:02:11 

fb_1_021210_1509.log 6f17e85388376f400e22f19db6747100  /dev/sda 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dd_fb_1.1.img 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dd_fb_1.2.img 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dd_fb_1.3.img 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dd_fb_1.4.img 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dcfldd_fb_1.1.img 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dcfldd_fb_1.2.img 
 
tis dec 10 15:09:11 CET 2002 

DriveLock, omstart 1 
md5_EnCase_dl_1.1.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 

6F17E85388376F400E22F19DB6747100 
Completed on: 12/10/02 03:27:02 
Elapsed time: 0:03:39 

md5_EnCase_dl_1.2.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 
6F17E85388376F400E22F19DB6747100 
Completed on: 12/10/02 03:31:15 
Elapsed time: 0:03:41 

md5_EnCase_dl_1.3.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 
6F17E85388376F400E22F19DB6747100 
Completed on: 12/10/02 03:35:45 
Elapsed time: 0:03:41 

dl_1_021210_1628.log 6f17e85388376f400e22f19db6747100  /dev/hdc 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dd_dl_1.1.img 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dd_dl_1.2.img 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dcfldd_dl_1.1.img 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dcfldd_dl_1.2.img 
 
tis dec 10 16:28:07 CET 2002 

Oskyddad, omstart 1 
os_1_021210_1656.log 6f17e85388376f400e22f19db6747100  /dev/hdc 

6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dd_os_1.1.img 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dd_os_1.2.img 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dcfldd_os_1.1.img 
6f17e85388376f400e22f19db6747100  /test/dcfldd_os_1.2.img 
 
tis dec 10 16:56:00 CET 2002 
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FastBloc, omstart 2 
md5_EnCase_fb_2.1.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 

9EBCE5834463AB2F223E98E9DD4A5FF7 
Completed on: 12/11/02 09:21:12 
Elapsed time: 0:02:11 

md5_EnCase_fb_2.2.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 
9EBCE5834463AB2F223E98E9DD4A5FF7 
Completed on: 12/11/02 09:25:15 
Elapsed time: 0:02:11 

md5_EnCase_fb_2.3.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 
9EBCE5834463AB2F223E98E9DD4A5FF7 
Completed on: 12/11/02 09:28:08 
Elapsed time: 0:02:11 

fb_2_021211_0954.log 9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /dev/sda 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dd_fb_2.1.img 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dd_fb_2.2.img 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dd_fb_2.3.img 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dd_fb_2.4.img 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dcfldd_fb_2.1.img 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dcfldd_fb_2.2.img 
 
ons dec 11 09:54:53 CET 2002 

DriveLock, omstart 2 
md5_EnCase_dl_2.1.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 

9EBCE5834463AB2F223E98E9DD4A5FF7 
Completed on: 12/11/02 10:11:02 
Elapsed time: 0:03:37 

md5_EnCase_dl_2.2.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 
9EBCE5834463AB2F223E98E9DD4A5FF7 
Completed on: 12/11/02 10:15:19 
Elapsed time: 0:03:37 

md5_EnCase_dl_2.3.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 
9EBCE5834463AB2F223E98E9DD4A5FF7 
Completed on: 12/11/02 10:19:44 
Elapsed time: 0:03:37 

dl_2_021211_1044.log 9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /dev/hdc 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dd_dl_2.1.img 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dd_dl_2.2.img 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dcfldd_dl_2.1.img 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dcfldd_dl_2.2.img 
 
ons dec 11 10:44:01 CET 2002 

Oskyddad, omstart 2 
os_2_021211_1101.log 9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /dev/hdc 

9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dd_os_2.1.img 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dd_os_2.2.img 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dcfldd_os_2.1.img 
9ebce5834463ab2f223e98e9dd4a5ff7  /test/dcfldd_os_2.2.img 
 
ons dec 11 11:01:32 CET 2002 
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FastBloc, omstart 3 
md5_EnCase_fb_3.1.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 

5ED9EABF3995235F1625249C995423AD 
Completed on: 12/11/02 12:34:52 
Elapsed time: 0:02:12 

md5_EnCase_fb_3.2.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 
5ED9EABF3995235F1625249C995423AD 
Completed on: 12/11/02 12:38:52 
Elapsed time: 0:02:11 

md5_EnCase_fb_3.3.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 
5ED9EABF3995235F1625249C995423AD 
Completed on: 12/11/02 12:41:33 
Elapsed time: 0:02:11 

fb_3_021211_1303.log 5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /dev/sda 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_fb_3.1.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_fb_3.2.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_fb_3.3.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_fb_3.4.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dcfldd_fb_3.1.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dcfldd_fb_3.2.img 
 
ons dec 11 13:03:09 CET 2002 

DriveLock, omstart 3 
md5_EnCase_dl_3.1.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 

5ED9EABF3995235F1625249C995423AD 
Completed on: 12/11/02 01:12:40 
Elapsed time: 0:03:37 

md5_EnCase_dl_3.2.txt 
 

The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 
5ED9EABF3995235F1625249C995423AD 
Completed on: 12/11/02 01:17:05 
Elapsed time: 0:03:37 

md5_EnCase_dl_3.3.txt The hash value of 1 from sector 0 to 714431 is: 
5ED9EABF3995235F1625249C995423AD 
Completed on: 12/11/02 01:34:06 
Elapsed time: 0:03:37 

dl_3_021211_1350.log 5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /dev/hdc 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_dl_3.1.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_dl_3.2.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dcfldd_dl_3.1.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dcfldd_dl_3.2.img 
 
ons dec 11 13:50:00 CET 2002 

Oskyddad, omstart 3 
os_3_021211_1406.log 5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /dev/hdc 

5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_os_3.1.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_os_3.2.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dcfldd_os_3.1.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dcfldd_os_3.2.img 
 
ons dec 11 14:06:00 CET 2002 
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FireLink, omstart 3 
md5_EnCase_fl_3.1.txt The hash value of 2 from sector 0 to 714431 is: 

5ED9EABF3995235F1625249C995423AD 
Completed on: 12/11/02 02:38:01 
Elapsed time: 0:02:11 

fl_3_021211_1528.log 5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /dev/sda 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_fl_3.1.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_fl_3.2.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_fl_3.3.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_fl_3.4.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dcfldd_fl_3.1.img 
cab05bdfd844eb63a047421cd665b118  /test/dcfldd_fl_3.2.img 
 
ons dec 11 15:28:39 CET 2002 

fl_3_021211_1637.log 5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /dev/sda 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_fl_3.1.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_fl_3.2.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_fl_3.3.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dd_fl_3.4.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dcfldd_fl_3.1.img 
5ed9eabf3995235f1625249c995423ad  /test/dcfldd_fl_3.2.img 
 
ons dec 11 16:37:46 CET 2002 

 
 
FireLink, omstart 4 
md5_EnCase_fl_4.txt The hash value of 2 from sector 0 to 714431 is: 

0ED3E2DBEA5704ABC1D840169FFDC14F 
Completed on: 12/12/02 10:03:57 
Elapsed time: 0:02:12 

fl_4_021212_1025.log 0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /dev/sda 
0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /test/dd_fl_4.1.img 
0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /test/dd_fl_4.2.img 
0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /test/dd_fl_4.3.img 
0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /test/dd_fl_4.4.img 
0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /test/dcfldd_fl_4.1.img 
0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /test/dcfldd_fl_4.2.img 
 
tor dec 12 10:25:50 CET 2002 

FastBloc, omstart 4 
fb_4_021212_1053.log 0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /dev/sda 

0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /test/dd_fb_4.1.img 
0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /test/dd_fb_4.2.img 
0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /test/dd_fb_4.3.img 
0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /test/dd_fb_4.4.img 
0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /test/dcfldd_fb_4.1.img 
0ed3e2dbea5704abc1d840169ffdc14f  /test/dcfldd_fb_4.2.img 
 
tor dec 12 10:53:10 CET 2002 
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Appendix E Image MASSter™ Drive Lock 

 

 
Figur 13-1 Ovansidan av Drive Lock 

Figuren visar ovansidan av kretskortet i Drive Lock. 

Foto: Marcus Andrae, SKL 
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Figur 13-2 Undersidan av Drive Lock 

Figuren visar undersidan av kretskortet i Drive Lock. 

Foto: Marcus Andrae, SKL 
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Figur 13-3 Drive Lock, produktblad 1 

Produktblad för Image MASSter™ Drive Lock från Intelligent Computer Solutions, sidan 1. 
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Figur 13-4 Drive Lock, produktblad 2 

Produktblad för Image MASSter™ Drive Lock från Intelligent Computer Solutions, sidan 2. 
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Appendix F FastBloc™ Classic 

 
Figur 13-5 FastBloc, produktblad 1 

Produktblad för FastBloc™ Classic från Guidance Software, sidan 1. 
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Figur 13-6 FastBloc, produktblad 1 

Produktblad för FastBloc™ Classic från Guidance Software, sidan 2. 
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Appendix G FW-142AiV-WP 

 

 

 
Figur 13-7 FW-142AiV-WP 

Figurerna ovan visar hårdvaruskrivskyddet FW-142AiV-WP Bridge Board Application (FireLink) från IOI 
Technology Corporation.
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