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Sammanfattning 

Detta arbete har genomförts i samarbete med Försvarsmakten och behandlar vilka möjligheter 

som finns för forensiska undersökningar av e-boksläsaren Amazon Kindle. I arbetets 

litteraturstudie beskrivs hur tidigare forskning inom ämnet är kraftigt begränsad. Arbetet 

syftar därför till att besvara hur data kan extraheras från en Kindle, vilka data av forensiskt 

intresse en Kindle kan innehålla, var denna information lagras och om detta skiljer sig åt 

mellan olika modeller och firmware-versioner samt om det är nog att undersöka endast den 

del av minnet som är tillgänglig för användaren eller om ytterligare privilegier för att komma 

åt hela minnesarean bör införskaffas. 

   För att göra detta fylls tre olika modeller av Kindles med information. Därefter tas avbilder 

på dem, dels på endast användarpartitionen och dels på dess fullständiga minnesarea efter att 

en privilegie-eskalering har utförts. Inhämtad data analyseras och resultatet presenteras. 

   Resultatet visar att information av forensiskt intresse så som anteckningar, besökta 

webbsidor och dokument kan återfinnas, varför det finns ett värde i att utföra forensiska 

undersökningar på Amazon Kindles. Skillnader råder mellan vilken information som kan 

återfinnas och var den lagras på de olika enheterna. Enheterna har fyra partitioner varav 

endast en kan kommas åt utan privilegie-eskalering, varför det finns en fördel med att inhämta 

avbilder av hela minnesarean. 

   Utöver ovanstående presenteras en metod för att förbipassera en enhets kodlås och 

därigenom få fullständig åtkomst till den även om den är låst.  



Abstract 

This work have been done in cooperation with the Swedish Armed Forces (Försvarsmakten) 

and presents what possibilities there are for forensic investigations of the e-book reader 

Amazon Kindle. In its literature study it is described how previous research in the field is very 

limited. The work is therefore aiming to answer what data of forensic interest a Kindle can 

contain and how it can be extracted, where this information is stored and if this differs 

between different models and firmware versions, as well as if it's enough to investigate only 

the part of the memory that is available for the user or if further privileges to reach the whole 

memory area needs to be obtained. 

   To do this, three different models of Kindles is filled with information. After that data 

images are taken off them, first on only the user partition and then on the whole memory area 

after a privilege escalation have been performed. Gathered data is analyzed and the result is 

presented. 

   The result shows that information of forensic interest such as notes, visited web sites and 

documents can be found and there is therefore a value in performing forensic investigations 

on Amazon Kindles. There is a difference between what information that can be found and 

where it's stored on the different units. The units have four partitions of which only one is 

accessible without privilege escalation. Because of this there is an advantage of obtaining 

images of the whole memory area. 

   In addition to the above a method for bypassing the device code of a unit and thereby 

getting complete access to it even though it is locked is presented.  
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Begreppslista 

Ord   Betydelse 

Arkivfil Fil/filer som paketerats ihop till en fil och (oftast) 

komprimerats. 

 

dd Programvara för att kopiera rådata. Ett vanligt 

användningsområde är kloning av hårddiskar och 

filsystem. 

 

Chip-off Det minneschip där enhetens data lagras avlägsnas 

fysiskt från enheten och läses av med en chip-läsare. 

 

Diskussionstråd  Plats på ett forum där ett specifikt ämne diskuteras. 

 

FAQ Frequently Asked Question(s). Frågor som ofta ställs 

samt svar på dessa. 

 

Firmware En mjukvara som är programmerad i en enhets 

hårdvara, så som dess Read Only- eller flash-minne, 

och styr dess uppträdande och funktioner. 

 

Fjärråtkomstmjukvara En mjukvara för att kunna ansluta från en enhet till 

en annan och styra denna. 

 

Forum Mötesplats (här på internet) där personer möts för att 

föra diskussioner. 

 

Hex-editor Typ av programvara som låter användaren läsa och 

redigera filers binära data. 

 

Inkrementell uppdatering En metod som innebär att endast de ändringar som 

gjorts sedan föregående version installeras i det 



 

 

befintliga systemet, istället för att hela systemet 

installeras på nytt med ändringarna inkluderade. 

 

Jailbreak Ett sätt att komma förbi mjukvarubegränsningar som 

exempelvis gör att endast viss, av systemet godkänd, 

mjukvara kan installeras. 

 

Netcat Programvara för att läsa till eller från en 

nätverksanslutning. 

 

RNDIS Ett protokoll som tillhandahåller en virtuell 

nätverkslänk över USB. 

 

Root Root är inom Unix-världen det administratörskonto 

som har fullständiga rättigheter i systemet. Ordet root 

används också för att benämna den högsta nivån i ett 

filträd. 

 

Skrivblockerare En hård- eller mjukvara som förhindrar att 

skrivningar sker till den enhet som är ansluten till 

den. Används inom forensiken i syfte att förhindra 

förändringar i bevismaterial. 

 

SSH   Fjärråtkomstmjukvara med krypterad förbindelse. 

 

Telnet   Fjärråtkomstmjukvara utan krypterad förbindelse. 

 

Terminal Även kallat terminalfönster. Används för att 

kommunicera med ett program eller med 

operativsystemet via textbaserade kommandon. 

 

UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter. En 

hårdvara som omvandlar parallell data till seriell data 

och vice versa. Vid seriell överföring skickas varje 



 

 

bit i en byte i en serie efter varandra. Vid parallell 

överföring skickas samtliga bitar i byten samtidigt. 

En UART tar en byte i ena änden och överför den bit 

för bit i en serie till det seriella gränssnittet och i den 

andra läggs serien ihop till en hel byte till det 

parallella gränssnittet. 
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1. Introduktion 

1.1 Motivation 

Mobila enheter blir en allt större del av våra liv i takt med att vår vardag digitaliseras. Detta 

gäller inte enbart för privatpersoner utan även för företag och myndigheter så som 

Försvarsmakten. Mobiltelefoner och surfplattor har blivit minst lika självklara delar i en 

forensisk utredning som en dator. Även annan teknisk utrustning så som GPS-enheter och 

smarta klockor är föremål för forensiskt intresse. Bland alla dessa digitala enheter med 

potentiella bevis verkar dock en ha hamnat i skymundan; e-boksläsaren. 

   Den enhet som framför allt förknippas med e-boksläsare är Amazons Kindle. Det finns inga 

officiella siffror tillgängliga på hur många Kindle-enheter som har sålts men Forbes gjorde i 

början av 2014 uppskattningen att cirka 30 miljoner Kindle e-boksläsare var i bruk [1]. Detta 

torde göra Kindle till en enhet som är av intresse att utföra forensiska undersökningar på, men 

trots detta förefaller det vara ett relativt outforskat ämne. I den litteraturstudie som gjorts inför 

detta arbete och som presenteras i 2.1 framgår att diverse bloggare har undersökt de tre första 

generationerna, vilket visar på ett intresse kring ämnet. Det enda funna publicerade arbete 

som inriktar sig på Amazon Kindle ur ett forensiskt perspektiv undersökte tredje 

generationens Kindle och publicerades 2011.  

   Sedan dess har ytterligare fyra generationer lanserats. När det gäller undersökningar av 

dessa har det i ett examensarbete [2] undersökts huruvida filer som läggs på femte 

generationen Kindles USB-masslagringsenhet och därefter raderas kan återskapas. I övrigt 

saknas forskning och kunskap om hur forensiska undersökningar bör utföras på dessa fyra 

generationer och vilka typer av data av forensiskt intresse de kan innehålla. Det skulle 

exempelvis kunna vara dokument som kan kopplas till en utredning, webbhistorik, 

anteckningar och inloggningsuppgifter till konton. Motivationen till detta arbete är att bidra 

med kunskap till hur några av dessa Kindle-enheter kan undersökas för att på så vis vara till 

hjälp vid utredningar där de förekommer. 

 

1.2 Problemformulering 

Trots att Amazon Kindles brukas av ett stort antal människor världen över verkar det till synes 

saknas kunskap om hur de undersöks. Kanske beror detta på ett tankesätt att e-boksläsare inte 

innehåller data av intresse, eller så undersöks endast filerna på den användarpartition som 

fungerar som USB-masslagringsenhet, utan kunskap om vad som kan eftersökas och vilka 

platser som är av särskilt intresse. 
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   Det ter sig dock som att en enhet vars huvudsakliga syfte är att tillhandahålla ett sätt att läsa 

elektroniska dokument på bör vara av intresse både på grund av möjligheten att innehålla rena 

bevis men även som en del av en profilering av dess brukare. 

   Om det existerar en kunskapslucka kring vilka typer av data denna populära e-boksläsare 

kan innehålla samt hur en undersökning av den genomförs riskeras alltså tänkbart 

bevismaterial att förbises. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att undersöka vilken slags information en e-boksläsare av typen 

Amazon Kindle kan innehålla och hur denna kan inhämtas och undersökas. Resultatet av hur 

inhämtningen sker och var de data som anses vara av forensiskt intresse hittas kan ses som en 

vägledning för hur en forensisk undersökning av en Amazon Kindle kan gå till. Det syftar 

också till att belysa att även andra tekniska enheter än de mest vanligt förekommande så som 

mobiltelefoner, surfplattor och datorer kan innehålla information som är av intresse i en 

utredning. 

   Rapporten vill också ta reda på om det kan anses vara tillräckligt att undersöka den del av 

en Kindles minne som som standard är tillgängligt för användaren, eller om det är nödvändigt 

att tillgodogöra sig hela enhetens minne genom att installera mjukvara som gör det möjligt att 

ansluta till den med root-privilegier. Utifrån detta har följande frågeställningar identifierats: 

 Hur kan data extraheras från en Kindle? 

 Vilken information av forensiskt intresse kan en Amazon Kindle innehålla? 

 Var på enheten lagras dessa data? 

 Skiljer sig de data som kan vara av intresse samt var den lagras mellan olika 

generationer av Kindles och dess olika firmware-versioner? 

 Kan det anses vara nog att vid en undersökning endast undersöka användarminnet 

eller bör hela enhetens minne undersökas? 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet avser att undersöka Amazons e-boksläsare med så kallad e-ink-skärm, det vill säga en 

skärm med elektroniskt bläck. Dessa använder ett operativsystem som i grunden är Linux. Det 

avser alltså inte att undersöka Amazons Kindle-version kallad Fire som är att betrakta som en 

”surfplatta” snarare än en ren e-boksläsare. Fire använder sig av ett operativsystem med grund 
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från Android, vilket innebär att de metoder, programvaror och tidigare forskning kring 

Android i stor grad är tillämplig även på Fire. 

   Utöver ovanstående avgränsningar bör tilläggas att endast ett antal modeller av Kindle-

enheter och firmware-versioner finns tillgängliga, varför det inte är möjligt att undersöka om 

de slutsatser som dras är tillämpliga på samtliga modeller och firmware-versioner. Slutligen 

bör nämnas att ingen skrivblockerare kommer att användas vid anslutningen mellan dator och 

Kindle, vilket får anses vara olämpligt att inte ha i en skarp undersökning. 

 

1.5 Forskningsansats 

Utifrån vilka behov och förutsättningar som finns för detta arbete har en metodik för att ta 

fram en undersökningsmall för digitala enheter utvecklats. Denna kommer att appliceras på de 

undersökta enheterna. Metoden har National Institute of Standards and Technologys (NIST) 

metodik för test av forensiska verktyg [3] i åtanke och som grund. NIST:s metodik för test av 

forensiska verktyg består av Forensic Requirements Categories, Forensic Requirements 

Specification, Test Assertions, Test Cases, Test Method och Test Results Reporting. Den 

metodik som utvecklats utifrån denna består av sju steg och har anpassats för att istället vara 

tillämplig vid framtagande av en mall för undersökningar av digitala enheter. Metodförloppet 

framgår av figur 1 samt efterföljande beskrivningar. 

 

Figur 1. Metodförlopp för framtagande av en undersökningsmall för digitala enheter. 
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1) Identifiera data av forensiskt intresse 

Här undersöks vilka typer av data enheten kan innehålla som kan vara av forensiskt 

intresse. Detta kan göras genom att gå igenom enhetens instruktionsbok, själv 

undersöka vilka funktioner den har och gå igenom litteratur i ämnet. 

 

2) Identifiera testdata 

Utifrån vilka typer av data som enheten kan innehålla bestäms data som skall läggas in 

på enheten. Är en av enhetens funktioner exempelvis att den har en webbläsare kan det 

vara lämpligt att bestämma att ett antal webbsidor besöks. Här kan också beslutas om 

delar av inlagd data skall raderas från enheten. 

 

3) Upprätta forensiska analyskategorier 

Här bestäms vilka typer av analyser som skall utföras. Exempel på dessa kan vara 

filanalys för att undersöka var testdata har lagrats och filåterställning för att undersöka 

om och hur raderad data kan återfinnas. 

 

4) Upprätta testfall 

Testfallet blir att utföra en analys på den eller de inhämtade avbilder/na för att se hur 

stor del av testdatan som kan återfinnas. Det är även möjligt att upprätta olika testfall 

för att exempelvis jämföra två olika testprocedurer mot varandra. Denna del beskriver 

då de olika testfallen. 

 

5) Upprätta en avbildningsprocess 

Här bestäms hur den undersökta enhetens minne skall kopieras för att i nästa steg 

kunna utföra en analys på kopian. Hur anslutningen till enheten sker och vilka verktyg 

och övrig utrustning som krävs för att kunna genomföra steget. 

 

6) Analysera avbilder 

Hur analysen av inhämtad data skall gå till. Här kan proceduren antingen beskrivas i 

generella termer eller mer ingående med precis vilka programvaror som skall 

användas. 

 

7) Rapportera testresultat 
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Hur resultatet av testet skall presenteras. Exempelvis i tabellform, i grafer, diagram 

och om olika testfall skall ställas mot varandra. 

 

Metodiken passar väl in på det arbete som skall utföras då varje steg i processen angrips i tur 

och ordning och sammantaget bildar en kedja från tom enhet till forensisk analys av de data 

som lagts in samt presentation av resultatet. Processkedjan i sig adresserar inte hur upptäckter 

längs arbetets gång som kan ge upphov till ett övervägande om att ändra tidigare steg kan 

hanteras. Det bör dock i ett sådant fall vara möjligt att gå tillbaka och omvärdera ett tidigare 

steg och styra om inriktningen utifrån detta. 

   Tanken bakom denna metodik är att resultatet av de steg som genomförs skall kunna 

besvara frågeställningarna om vilken information av forensiskt intresse enheterna kan 

innehålla och hur den extraheras, var information lagras samt om informationen och dess 

lagringsplatser skiljer sig åt mellan olika generationer och firmware-versioner. Utifrån det 

skall det också vara möjligt att avgöra av vilken vikt det är att undersöka enheterna 

fullständiga minne eller om det är nog med endast användarminnet.  
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2. Bakgrund 

Amazons Kindle släpptes 2007 [4] och har sedan dess blivit den enhet som främst förknippas 

med e-boksläsare. Det som gör Kindle och andra e-boksläsare unika är att dess svartvita 

skärm visar innehållet på ett sätt som är mycket likt att titta på ett vanligt papper. Detta 

uppnås genom att skärmen precis som tryckt material använder bläck, men skärmen visar 

bläckpartiklarna elektroniskt vilket gör det möjligt att byta ut var på skärmen bläck skall vara 

synligt och därmed ändra vad som visas på skärmen. 

   Kindle såldes till en början enbart i USA, men 2009 meddelade Amazon att den skulle börja 

säljas till ytterligare 100 länder [5]. Branschorganet Svensk bokhandel meddelande att 

Sverige var ett av dessa [6]. Tre år senare, 2012, utökades antalet länder till 175 [7]. 

   Amazon har slagit sig in och tagit stora marknadsandelar när det gäller såväl fysiska som 

digitala böcker i flertalet länder, men trots att Kindles har sålts i Sverige sedan 2009 har 

Amazon själva inte sålt svenska böcker. Detta ser ut att kunna ändras då det 2014 blev klart 

att Amazon tecknat avtal med Bokrondellen [8], som fungerar som en länk mellan förlag och 

bokhandlare med information om utgivning, priser och lager från samtliga svenska förlag [9]. 

Detta innebär enligt Bokrondellen att Amazon kan börja sälja svenska böcker [10]. Om 

Amazon lyckas ta stora marknadsandelar även i Sverige på samma sätt som de gjort i andra 

länder torde detta innebära att en dramatisk ökning av antalet Kindle-enheter kan komma att 

ske i Sverige, då de är starkt knutna till Amazons affär. 

 

2.1 Litteraturstudie 

Det forensiska området för mobila enheter kan ses som ett underområde inom digital forensik. 

Detta underområde består av införskaffande och analysering av bevis på enheter så som 

mobiltelefoner och surfplattor, men även rena läsplattor så som Amazon Kindle. Den 

vetenskapliga litteraturen diskuterar ofta Apples operativsystem iOS [11] [12] [13] [14] som 

används av iPhone och iPad samt enheter som använder operativsystemet Android [15] [16] 

[17] [18] på grund av deras betydelse i utredningar. 

   Amazons svar på Apples iPad och de olika Android-surfplattor som finns tillgängliga på 

marknaden hette vid introduktionen Kindle Fire men bytte senare namn till endast Fire och 

särskildes därmed från de rena e-boksläsarna kallade Kindle. Fires funktionalitet, 

användningsområde och skärm är att jämföra med exempelvis iPad, till skillnad från Kindle 

vars huvudsakliga syfte är visa böcker, tidningar och andra dokument på sin skärm av 

elektroniskt bläck. 
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   Iqbal et al. [19] kunde i sin undersökning konstatera att den då nya Kindle Fires 

operativsystem, som bygger på Android, skiljer sig från övriga Kindle-enheter, men att de 

forensiska metoder som krävs är de samma för alla digitala enheter; en avbildningsprocess 

behöver utvecklas och denna följs av en analysprocess. De beskriver hur denna process 

genomförs genom att utnyttja en säkerhetsbrist i operativsystemet och skapa en komplett 

avbild av dess minne med hjälp av programmet dd. De analyserar sedan denna och identifierar 

platser av forensiskt intresse. 

   En andra generation av Fire släpptes och därefter fick den tredje generationen namnet Fire 

HD. Denna undersöktes 2013 av Iqbal et al. [20]. De konstaterade att den publicerade 

forskning som finns att tillgå om Kindle-enheterna är mycket begränsad och identifierade 

behovet av att undersöka den nya modellen Fire HD. De använde sig av två olika metoder för 

att inhämta enhetens minne. Den första metoden innehöll att skapa en så kallad fabrikskabel 

som tillät dem att skriva över boot-partitionen med en egen avbild och därmed kunna starta 

upp i ett läge som tillät dem att överföra enhetens minne till en dator. Den andra utnyttjade en 

tidigare känd mjukvarubrist som tillät dem att utföra en privilegie-eskalering och därmed få 

root-behörighet. De presenterar även platser där data av forensiskt intresse finns lagrad. 

   När det gäller e-boksläsaren Kindle är den vetenskapliga litteraturen om möjligt än mer 

begränsad. De undersökningar som finns dokumenterade har till större delen utförts av 

enskilda individer som postat sina resultat på sina egna bloggar eller hemsidor, utan någon 

kritisk granskning från någon utomstående innan publicering. Dessa undersökningar visar 

dock på ett intresse kring ämnet och på vilka tänkbara möjligheter och metoder som finns. 

   Redan 2007, det vill säga samma år som Kindle gjorde sitt intåg på marknaden, redovisade 

Igor Skochinsky på sin blogg för hur han tillverkade en kabel för att koppla in sig till en tom 

port på första generationen Kindles baksida och därigenom fick åtkomst till dess konsol och 

på så vis kunde dumpa ut enhetens minne [21] [22]. Han hittar en partition med 

operativsystemet, en med enhetens standardinnehåll för att kunna utföra en 

fabriksåterställning, en partition med användardata och en partition som är synlig för 

användaren som USB-masslagringsenhet. Han extraherar även en lista över ett antal dolda 

kommandon som var tänkta att användas av Amazon vid felsökning. 

   Två år senare, när Kindle 2 släppts, upptäckte Jesse Vincent [23] att denna lista med dolda 

kommandon utökats på den nya modellen, bland annat med kommandot "usbNetwork" som 

möjliggjorde att en nätverksanslutning kunde upprättas mellan Kindlens och datorns USB-

port. Han kom även fram till att enhetens version av Busybox, ett program som innehåller 

flera små verktyg för Unix-system i en enda körbar fil, saknade fjärranslutningsprogrammet 
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Telnet. Genom att placera en version av Busybox innehållandes även detta kunde han dock 

ansluta till enheten [24]. Han rapporterade senare samma år [25] att Amazon genom en 

firmwareuppdatering sett till att endast signerade firmwareuppdateringar godkändes, vilket 

tog bort möjligheten att installera tredjepartsmjukvaror som ej var godkända av Amazon. 

   Aaron Hughes såg 2009 möjligheten för en Kindle att vara källa till forensiskt material när 

han på sin blogg redovisade för hur en Kindle 2 med 3G kunde aktivera loggning för att spara 

GPS-koordinater till de mobilmaster som enheten varit uppkopplad till [26]. Författaren 

konstaterar dock att användningsområdet är begränsat då det aktivt måste aktiveras av 

användaren och att det råder tveksamheter kring om funktionaliteten finns kvar i de senare 

firmware-versionerna för Kindle 2. 

   I en blogg skriven av Allyn Scott [27] gavs 2011 en första forensisk överblick av en tredje 

generationens Kindle. Han beskriver värdet för enheter likt Kindles som källa till bevis vid 

utredningar. De tekniska komponenterna i en tredje generationens Kindle beskrivs. En avbild 

av användarminnet tas och där hittas böcker, dokument, musik och användarinställningar. 

Enheten jailbreakas därefter för att möjliggöra att egen mjukvara kan installeras och därmed 

komma runt den begränsning som Amazon införde två år tidigare. Scott konstaterar att 

kommandot usbNetwork är borta till tredje generationen och han installerar därför denna 

funktionalitet i efterhand. Efter att detta är gjort ansluter han med Telnet till enheten och hittar 

på operativsystemets partition bland annat cookies och information om använda trådlösa 

nätverk. 

   Samma år testade även Marcus Thompson en tredje generationens Kindle i en mer ingående 

rapport som endast postades på hans blogg [28]. Privilegie-eskalering utfördes med hjälp av 

ett jailbreak, USBNetwork installerades och avbilder togs med hjälp av dd. Han lyckades 

dock aldrig avbilda den största av de tre partitioner som finns tillgängliga utöver USB-

masslagringspartitionen. Var användardata och statistik av intresse kunde hittas presenterades 

i tabeller. Enheten återställdes och en ny undersökning gjordes vilken visade att många spår 

av tidigare information på enheten kunde återfinnas. 

   Det första funna publicerade arbetet utfördes av Peter Hannay [29] och även det inriktade 

sig på undersökning av den tredje generationens Kindle. Här extraherades samtliga fyra 

partitioner genom privilegie-eskalering utfört med hjälp av jailbreak. Det beskrivs hur denna 

procedur går till och hur avbilderna inhämtas. Var data av intresse hittats visas. En del av de 

data som eftersöktes av Thompson men som inte hittades presenteras här var den sparas. 

   2014 utförde Thompson tester på samtliga av femte generationens Kindle-enheter i sitt 

masterexamensarbete [2]. Han undersökte huruvida filer som placeras på enhetens USB-
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masslagringspartition kan återskapas och finner att de flesta enheter har ett snitt för lyckade 

återskapningar på strax över 80 %. Procentsatsen dras dock ner kraftigt av att 0 % av de txt-

filer som är med i testet kan återskapas. Någon privilegie-eskalering för att komma åt 

operativsystemets partitioner utfördes ej och data från dessa är alltså inte en del av arbetet. 

   Det finns i skrivande stund inga publicerade forskningsresultat som rör första, andra, fjärde, 

sjätte eller sjunde generationens Kindles. Det finns inte heller någon publicerad forskning som 

inkluderar femte generations resterande partitioner utöver användarpartitionen som Thompson 

undersökt i [2].  
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3. Utrustning och metod 

3.1 Utrustning 

Kindle-enheter delas in i olika generationer efter när de lanserades. Vid de tillfällen flera olika 

modeller har lanserats samtidigt räknas dessa till samma generation, vilket innebär att flera 

modeller kan tillhöra samma generation. En fullständig modellförteckning innehållande 

samtliga modeller som vid arbetets genomförande fanns tillgängliga hittas i bilaga B. Denna 

bilaga kan också användas för att identifiera vilken modell som inhämtats för undersökning i 

en utredning. 

   De enheter som kommer att undersökas i arbetet är Kindle 4, Kindle Paperwhite 1 samt 

Kindle Paperwhite 2. Anledningen till att just dessa modeller har valts är att det enda tidigare 

funna publicerade arbetet [29] undersöker en Kindle av generation 3. Det förefaller därför 

lämpligt att ta vid efter detta arbete och undersöka en enhet ur vardera generationen 4, 5 och 

6. Paperwhite 2 är dessutom, tillsammans med de två modellerna i generation 7, en av de 

modeller som säljs vid detta arbetes genomförande och är därmed i högsta grad aktuell. Detta 

innebär också att den fortfarande får nya firmware-uppdateringar med jämna mellanrum och 

därmed använder sig av Amazons senaste mjukvaruteknik. 

   För att inhämta data används FTK Imager för Windows på standardenheten och Netcat samt 

dd för Max OS X på enheten med root-privilegier. För att få root-privilegier på enheterna 

installeras JailBreak och programvaran USBNetwork som inkluderar Telnet och SSH som 

medger möjligheten att ansluta till med fjärranslutning. För att undersöka möjligheten att 

ansluta till enheten med root-privilegier även från andra operativsystem så genomförs en 

anslutning även från Linux och Windows. 

   Den forensiska undersökningen sker i Windows med hjälp av AccessData Forensic Tool 

Kit. För att öppna databaser utvunna ur enheten används DB Browser for SQLite och för att 

kontrollera avbilderna i HEX-läsare används HxD – Hexeditor. En fullständig förteckning 

över enheter och programvaror som kommer att användas i denna rapport listas nedan: 

 

 Kindle 4 (Generation 4) 

 Kindle Paperwhite 1 (Generation 5) 

 Kindle Paperwhite 2 (Generation 6) 

 

 Dator med Linux Ubuntu 14.04 

 Dator med Mac OS X 10.10 
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 Dator med Windows 8.1 

 

 In-Circuit USB-A UART Bridge CP2104 

 

 AccessData FTK Imager 3.3.0.5 (Windows) 

 AccessData Forensic Tool Kit 5.6.0.101 (Windows) 

 DB Browser for SQLite 3.4.0 (Windows) 

 HxD Hexeditor 1.7.7 (Windows) 

 

 Netcat (förinstallerat i såväl OS X som på Kindle) 

 dd (förinstallerat i såväl OS X som på Kindle) 

 PuTTY 0.64 (Windows) 

 

 JailBreak v1.8.N (för Kindle 4) 

 JailBreak v1.14.N (för Kindle Paperwhite) 

 USBNetwork v0.55.N (för Kindle 4) 

 USBNetwork v0.18.N (för Kindle Paperwhite) 

 

3.2 Metod 

3.2.1 Data av forensiskt intresse 

Följande typer av data som kan anses vara av forensiskt intresse har identifierats genom att gå 

igenom enheterna samt dess instruktionsböcker: 

 Böcker, tidningar samt PDF och textfiler kan läggas till och läsas av enheten 

 

 Filer kan läggas till på den partition som fungerar som USB-masslagringsenhet 

 Webbsidor kan besökas 

 Webbsidor kan sparas som bokmärken 

 

 Ord i böcker och dokument kan slås upp i en ordlista 

 Bokmärken kan läggas till i böcker och dokument 

 Anteckningar kan göras i böcker och dokument 

 Understrykningar kan göras i böcker och dokument 
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 Från sökfältet kan sökningar göras antingen i alla dokument, all text (ej på Kindle 4), i 

Kindle Store, i ordlistan eller på Wikipedia 

 

 Ett Facebook-konto kan lagras 

 Ett Twitter-konto kan lagras 

 

 För att kunna använda Amazons butik och vissa av ovanstående funktioner måste 

enheten registreras på en användare med konto hos Amazon 

 En mailadress kan skapas för enheten dit filer kan mailas och då per automatik sparas 

på enheten 

 Personlig information kan läggas till i form av valfri text 

 

 Trådlösa nätverks som ansluts till sparas 

 

 Enheten kan ha ett kodlås 

 

 Saker som kan läggas till ovan kan också tas bort 

 

 Enheten har ett serienummer 

 Enheten har en firmware-version 

 

3.2.2 Testdata 

Utifrån de funktioner som identifierats i föregående rubrik fylls enheten med data. För att 

även undersöka möjligheten att återskapa raderad data så raderas en del av det som läggs till.  

Allt detta sker i den ordning som anges nedan. En fullständig förteckning över den 

information som läggs in hittas i bilaga A. Dessa testdata läggs in direkt på enheten, bortsett 

från de filer som placeras på enhetens USB-masslagringspartition som kopieras dit från en 

dator. 

 

Trådlösa nätverk, enhetsnamn och personlig information 

 Två trådlösa nätverk läggs till 

 Enheten ges ett namn 
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 Personlig information läggs till i ett textfält 

 

Böcker och tidningar 

 5 böcker läggs till 

 2 tidningar läggs till 

 

Filer placeras på enhetens USB-masslagringspartition och raderas 

 Två filer vardera av typerna jpg, pdf, txt och docx 

 

Webb 

 Fyra webbsidor besöks 

 Fyra webbsidor sparas i favoriter varav två av dem raderas 

 

Ordlista, bokmärken, anteckningar och understrykningar 

 Tre ord slås upp i ordlistan 

 Fyra bokmärken sätts ut i böcker varav två av dem raderas 

 Två anteckningar görs varav den ena raderas 

 Fyra understrykningar görs varav två av dem raderas 

 

Sökningar utförs 

 I My Items 

 I All text (Ej tillgängligt på Kindle 4) 

 I Kindle Store 

 I Dictionary 

 I Wikipedia 

 

Konton läggs till 

 Amazon 

 Facebook 

 Twitter 

 

Kodlås: 

 Ett kodlås sätts 
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 En kodledtråd sätts (Endast tillgängligt på Kindle 4) 

 

3.2.3 Forensiska analyskategorier 

Utifrån de data som enheten fylls med upprättas två analyskategorier: 

 Filanalys 

Försöka finna de data som fortfarande är aktuell på enheten. 

 

 Filåterställning 

Försöka finna de data som har raderats från enheten.  

 

Utifrån resultaten i dessa två kategorier kan en slutsats dras om någon av de två 

inhämtningsmetoderna har en fördel gentemot den andra. 

 

3.2.4 Testfall 

För att kunna jämföra skillnaden mellan en icke modifierad enhet och en som har fått ett 

jailbreak installerat för att få tillgång till hela minnesarean upprättas två stycken testfall: 

 Standardenhet 

Det första testar vilka data, både raderad och kvarvarande, som kan hittas på en enhet 

som ej har modifierats för att få utökade privilegier och därmed tillgång till samtliga 

av enhetens partitioner. Endast den partition som agerar USB-masslagringsenhet är 

tillgänglig. 

 

 Med privilegie-eskalering 

Det andra testar vilka data, både raderad och kvarvarande, som kan hittas när åtkomst 

har fåtts till systemet med root-privilegier genom ett så kallat jailbreak. 

 

3.2.5 Avbildningsprocess 

De enheter som kommer undersökas är en Kindle 4 samt Kindle Paperwhite 1 och Kindle 

Paperwhite 2. Då två testfall har upprättats kommer två olika avbildningsprocesser utföras. 

Inhämtningen av data på standardenheten sker med AccessData FTK Imager på en dator med 

Windows 8.1. Till den andra avbildningsprocessen installeras ett så kallat jailbreak för att få 

åtkomst till hela minnesarean och därmed möjlighet att skapa avbilder av dem. Inhämtning av 
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hela enhetens minne sker från en dator med Mac OS X 10.10 med hjälp av programvarorna 

Netcat och dd. 

 

3.2.6 Analysprocess 

Den forensiska undersökningen sker på Windows-datorn med hjälp av AccessData Forensic 

Tool Kit. I programmet kan filträdet i de inhämtade avbilderna gås igenom och 

strängsökningar kan göras för att hitta de testdata som lagts in på enheterna. 

   För att öppna databaser utvunna ur enheten och läsa dess innehåll används DB Browser for 

SQLite. För att även kunna undersöka avbilderna i en hex-läsare används HxD Hexeditor. 

 

3.2.7 Testresultat 

För att rapportera resultatet beslutas att vad de olika partionerna innehåller och vilka filer som 

innehåller eftersökt data kommer att listas. Om även andra data av intresse hittas kommer 

även dessa att listas. Syftet med detta är att filer som är av forensiskt intresse enkelt skall 

kunna identifieras på en enhet vid en undersökning. 

   För att jämföra de två testfallen kommer resultaten av vilka data som hittats med de olika 

metoderna att listas i en jämförande tabell.  
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4. Inhämtning av data 

Inhämtningen av data sker först på en icke modifierad enhet, som i detta arbete kallas för 

standardenhet. Som standard finns en partition tillgänglig som fungerar som USB-

masslagringsenhet när enheten ansluts till en dator. Här kan användaren själv flytta över filer 

så som böcker och dokument, men även övriga filer även om enheten inte kan läsa dess 

innehåll. Dess funktionalitet kan liknas med den som ett USB-minne har när det ansluts till en 

dator. 

   När de data som är möjliga att inhämta på en icke modifierad enhet har tillgodogjorts i form 

av en avbild så sker ytterligare en inhämtning där ett så kallat jailbreak installeras för att ge 

möjligheten att ansluta till enheten med root-privilegier via en fjärranslutning. På så vis 

möjliggörs att en avbildning av enheternas fullständiga minnesarea kan göras, istället för 

enbart den del som fungerar som USB-masslagringsenhet och som är tillgänglig på en icke 

modifierad enhet. 

 

4.1 Standardenhet 

När en Kindle ansluts till en dators USB-port visas den som en USB-masslagringsenhet i 

datorns filhanterare. Enheten kan då inte användas till något annat än att hantera filer på. För 

att kunna använda Kindle när den är ansluten till en dator högerklickar man på enheten och 

väljer därefter att mata ut den. Vid inhämtning av avbilden skall den dock inte vara utmatad. 

För att utföra avbildningsprocessen i FTK Imager väljs följande: 

 Arkivera 

 Skapa diskbild… 

 Fysisk enhet (Kindlen väljs i listan) 

 Slutför 

  

Därefter väljs Lägg till > Rå (dd). I nästa bild kan information om fallet fyllas i om så önskas 

och i sista steget väljs var filen skall sparas i Bilddestinationsmapp samt dess namn i 

Bildens filnamn. Sedan väljs Slutför och slutligen Starta. 

   När processen är slutförd finns nu en sparad fil med det namn som valdes i Bildens filnamn 

på den plats som valdes i Bilddestinationsmapp. Denna innehåller en avbild av den del av 

Kindlens filsystem som fungerar som USB-masslagringsenhet. Detta förfarande är samma för 

samtliga testade enheter. 
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4.2 Enhet med root-privilegier 

4.2.1 Innebörden av ett jailbreak 

Att utföra ett så kallat jailbreak innebär att en sårbarhet i enhetens operativsystem utnyttjas för 

att kunna installera mjukvara som tillverkaren själv inte har godkänt. I Kindles fall finns inte 

någon möjlighet att installera applikationer och det enda sätt att ändra dess mjukvara är 

genom att uppdatera dess firmware. På grund av detta är det också via 

uppdateringsmekanismen som installation av tredjeparts-programvaror sker. 

   En firmware-uppdatering kan ske på två sätt; trådlöst per automatik eller genom att en 

uppdatering placeras på enhetens USB-masslagringspartition. Om enheten är ansluten till 

internet och en senare version än den som är installerad finns tillgänglig laddas denna hem per 

automatik och installeras nästa gång enheten inte används. Uppdateringsfiler kan också laddas 

hem från Amazons supportsida och därefter placeras i root på enhetens USB-

masslagringspartition. 

   Hannay [29] beskriver hur firmware-uppdateringar är signerade med Amazons privata 

nyckel  och verifieras med Amazons publika nyckel som finns förinstallerad på varje Kindle. 

Syftet med detta är att endast mjukvara som kommer från Amazon skall kunna installeras. Är 

mjukvaran inte signerad med denna nyckel nekas installationen, se figur 2.  

 

Figur 2. Om mjukvara ej har en privat nyckel som passar med en publik på enheten nekas installationen. 

 

Amazons publika nyckel har i arbetets senare analysdel av de inhämtade avbilderna kunnat 

konstateras befinna sig i /etc/uks på enheterna. Genom att utnyttja en sårbarhet i 

operativsystemet placerar jailbreaket en egen publik nyckel på denna plats. 

Tredjepartsmjukvaror använder denna nyckels privata nyckel för att bli verifierade som 
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legitima firmware-uppdateringar, trots att de i själva verket installerar en egen mjukvara, se 

figur 3. 

 

Figur 3. När jailbreaket har placerat en ny publik nyckel på enheten godkänns installation av tredjepartsmjukvara som har 

motsvarande privata nyckel. 

 

Jailbreakets enda funktion och modifiering av enheten är alltså att placera en ny nyckel i 

/etc/uks. Vinsten med att denna nyckel placeras på enheterna är för en forensisk undersökning 

att en tredjepartsmjukvara kallad USBNetwork nu kan installeras. USBNetwork är ett paket 

som utöver att möjliggöra nätverk över USB även installerar ett antal mindre program på 

enheten så som en Telnet- och SSH-server. Detta möjliggör att en fjärranslutning kan 

upprättas via enhetens USB-gränssnitt. På så vis kan avbilder tas av dess fullständiga minne. 

   Viktigt att notera är att metoden alltså kräver att data skrivs till enheten, vilket kan få till 

följd att tidigare raderad data som ännu finns kvar på enheten kan komma att skrivas över. 

Även om datamängden som skrivs är liten är det ändå fråga om att en modifiering sker av 

enhetens innehåll. En avvägning bör göras utifrån rapportens resultat av de olika metoderna, 

för att komma fram till om denna modifiering bör ske. Ett sätt som möjliggör att läsa all data 

utan att modifiera den är att använda så kallad chip off-teknik. Detta är dock en teknik som 

hamnar utanför detta arbetets spann. 

 

4.2.2 Installation av jailbreak – Kindle 4 

Den gemensamma nämnaren för den grupp personer som utvecklar jailbreak för Kindle 

verkar till synes vara att de publicerar dem på ett forum för e-boksläsare vid namn 

MobileRead. Då enheten som jailbreaket skall installeras på är en Kindle 4 väljs den 

diskussionstråd i forumet som behandlar jailbreak till just denna [30]. Från trådens första 
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inlägg laddas arkivfilen kindle-k4-jailbreak-1.8.N.zip hem. I filen README i arkivet 

beskrivs hur installationsprocessen går till. Denna process presenteras här. Från arkivet 

kopieras följande över till root när enheten är monterad som USB-masslagringsenhet: 

 data.tar.gz 

 ENABLE_DIAGS 

 diagnostic_logs (hela katalogen och dess innehåll) 

 keys (hela katalogen och dess innehåll) 

 

Därefter kopplas enheten från datorn och startas om genom att gå till: 

 Menu 

 Settings 

 Menu 

 Restart 

 

Enheten startar därefter upp i Diagnosläge. Som kan ses i figur 4 väljs där: 

 D) Exit, Reboot or Disable Diags 

 R) Reboot System 

 Q) To continue 

 

Figur 4. De tre steg som utförs för att starta om Kindle 4 i diagnosläge. 

 

Enheten startar då åter igen om och efter en stund visas en skärm med texten ”Jailbreak!”, se 

figur 5. När enheten startat upp har även en ny bok med namnet ”You are jailbroken” 

tillkommit. 
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Figur 5. Jailbreak installerat på Kindle 4. 

 

4.2.3 Installation och aktivering av fjärråtkomst – Kindle 4 

För att ansluta till enheten mappas dess USB-micro-B-port om till en USB-nätverksenhet. 

Istället för att tolkas som ett gränssnitt för filöverföring blir det alltså en nätverksenhet som 

den dator som kabelns USB A är kopplad till kan ansluta till med hjälp av en 

fjärråtkomstmjukvara. 

   För att aktivera möjligheten att ställa om USB-porten till USB-nätverksport hämtas 

programmet USBNetwork hem genom att arkivfilen kindle-usbnetwork-0.55.N-k4.rar 

hämtas från [31]. Från arkivet kopieras Update_usbnetwork_0.55.N_k4_install.bin till root 

på USB-partitionen. Därefter kopplas enheten bort från datorn och uppdateringen installeras 

genom: 

 Menu 

 Settings 

 Menu 

 Update your Kindle 

 OK 
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När enheten startar upp igen aktiveras USBNetwork genom att, så som visas i figur 6, i 

enhetens sökfunktion skriva in följande följt av Enter efter varje kommando: 

 ;debugOn 

 ~usbNetwork 

 ;debugOff 

 

 

Figur 6. USBNetwork aktiveras på Kindle 4. 

 

Enheten kan därefter anslutas till en dator. När USBNetworks funktionalitet inte längre är 

önskvärd, till exempel när inhämtningen av data är slutförd, skrivs åter igen följande in följt 

av Enter efter varje kommando: 

 ;debugOn 

 ~usbNetwork 

 ;debugOff 

 

4.2.4 Installation av jailbreak – Kindle Paperwhite 

Till Kindle Paperwhite finns ett jailbreak som fungerar på både första och andra versionen så 

länge firmware-versionen är lägre än 5.6 [32]. Dessa är placerade i arkivfilen kindle-

jailbreak-1.14.N.zip. 
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   I detta arkiv finns ytterligare ett arkiv, kindle-5.4-jailbreak.zip. Innehållet i detta arkiv 

extraheras direkt till root i Kindlens USB-partition.  Detta kan utläsas i den medföljande filen 

README.txt som innehåller instruktioner om installationen och en mindre FAQ. 

   När filerna har placerats på enheten matas den ut och sladden tas ur. Därefter väljs på 

enheten: 

 Menu 

 Settings 

 Menu 

 Update your Kindle 

 OK 

 

Värt att notera är att detta är samma procedur som när en uppdatering av enhetens firmware 

görs, med skillnaden att det nu är jailbreak-filerna som läggs i USB-partitionens root-katalog 

istället för en firmware-fil. Den normala uppdateringsproceduren där händelseförloppet visas 

och som avslutas med att enheten startas om visas dock inte, utan istället visas texten ”**** 

JAILBREAK ****” nederst på skärmen när installationen är klar, se figur 7. 

 

Figur 7. Kindle Paperwhite när jailbreak-installationen är genomförd. 
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4.2.5 Installation och aktivering av fjärråtkomst – Kindle Paperwhite 

För att aktivera möjligheten att ställa om USB-porten till USB-nätverksport används den 

andra arkivfilen från [32], kindle-usbnet-0.18.N.zip. Arkivet innehåller programfiler för 

USBNetwork till olika versioner av Kindle samt instruktioner för hur det används. Beroende 

på vilken version av Paperwhite som USBNetwork skall installeras på läggs någon av 

följande filer i root på enhetens USB-masslagringsutrymme: 

 Paperwhite 1: Update_usbnet_0.18.N_install_touch_pw.bin 

 Paperwhite 2: Update_usbnet_0.18.N_install_pw2_kt2_kv.bin 

 

Därefter matas enheten ut och kabeln kopplas bort. Installationen sker sedan på samma sätt 

som under tidigare rubrik, det vill säga: 

 Menu 

 Settings 

 Menu 

 Update your Kindle 

 OK 

 

Här sker dock installationen på samma sätt som den vanliga uppdateringsproceduren, vilket 

innebär att en indikator som visar förloppet visas följt av att enheten startar om, se figur 8. 
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Figur 8. Kindle Paperwhite startar om efter installation av USBNetwork. 

 

När enheten har startat upp igen är USBNetwork färdigt att användas. USBNetwork startas 

genom att från enhetens startsida öppna sökfunktionen genom att trycka på ikonen som 

illustreras av ett förstoringsglas. I sökfältet skrivs kommandot ;un in följt Enter, se figur 9. 

Därefter ansluts enheten till datorn. 

 

Figur 9. USBNetwork aktiveras på Kindle Paperwhite. 
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När USBNetworks funktionalitet inte längre är önskvärd, till exempel när inhämtningen av 

data är slutförd, avslutas det genom att åter igen skriva in kommandot un; följt av Enter. 

Enheten är därefter klar för att matas ut och kopplas bort från datorn. 

 

4.2.6 Fjärranslutning till enheten 

4.2.6.1 Från OS X 

På enheten märks ingen skillnad gentemot före kommandot ;un kördes. På den dator som 

enheten är ansluten till finns dock en ny nätverksenhet i form av en RNDIS/Ethernet 

Gadget-enhet, det vill säga en virtuell nätverkslänk över USB. I Mac OS X konfigureras 

nätverksgränssnittet från Nätverksinställningar genom att det ges IP-adressen 

192.168.15.201 och nätmasken 255.255.0.0, se figur 10. 

 

 

Figur 10. Inställning av USB-nätverksgränssnittet i OS X. 
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När detta är gjort är samtliga installationer och konfigureringar gjorda för att kunna ansluta 

till Kindlen genom en fjärranslutning. Från en terminal ansluts till enheten med antingen 

Telnet eller SSH. IP-adressen för att ansluta till en Kindle är som standard 192.168.15.244, 

vilket kan utläsas av USBNetworks manual och Hannay [29]. För att ansluta till den körs då 

något av följande kommando, beroende på önskat protokoll: 

 ssh root@192.168.15.244 

 telnet 192.168.15.244 

 

Vid försök med WiFi aktiverat på enheten upptäcks att endast Telnet fungerar. När det 

däremot avaktiverades fungerade endast SSH. När SSH används efterfrågas ett lösenord. 

Detta kan lämnas blankt och godkännas med Enter. När anslutningen är etablerad visas en 

välkomst-bild som kan ses i figur 11. Notera att standardinställningen vid anslutningen är att 

endast läsåtkomst finns, vilket är lämpligt ur en forensisk synvinkel då skrivningar vill 

undvikas för att inte skriva över data av intresse. 

 

 

 

4.2.6.2 Från Linux 

När USBNetwork har aktiverats genom att köra kommandot ;un på enheten kopplas den in 

till datorn. Därefter konfigureras USB-nätverksanslutningen med ifconfig usb0 

Figur 5. Anslutningen upprättad i OS X. Figur 10. Anslutningen upprättad via Telnet i OS X. Figur 11. Anslutning upprättad via Telnet i OS X. 
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192.168.15.201, vilket ställer in ett nätverksgränssnitt med denna IP-adress. För att 

ansluta till enheten används därefter något av följande kommando beroende på vilket 

protokoll som önskas för fjärranslutningen: 

 ssh root@192.168.15.244 

 telnet 192.168.15.244 

 

Om SSH används efterfrågas ett lösenord. Detta lämnas blankt. När fjärrsessionen avslutats 

stängs USB-nätverksgränssnittet ner igen med ifconfig usb0 down. Hela förfarandet 

kan ses i figur 12. 

 

Figur 12. Konfiguration och anslutning till enhet via SSH i Linux. 

 

4.2.6.3 Från Windows 

När USBNetwork har aktiverats genom att köra kommandot ;un på enheten kopplas den in 

till datorn. Drivrutiner för USB Ethernet/RNDIS Gadget installeras automatiskt. Därefter görs 

inställningar i Kontrollpanelen > Nätverk och Internet > Nätverksanslutningar. Här skall 

nu finns en USB Ethernet/RNDIS Gadget-anslutning, se figur 13.  
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Figur 13. USB Ethernet/RNDIS Gadget-anslutning markerad. 

 

Denna högerklickas på och sedan väljs Egenskaper. I rullistan väljs Internet Protocol 

Version 4 (TCP/IPv4) och därefter trycks det på Egenskaper. Här skrivs följande uppgifter 

in: 

 IP-adress: 192.168.15.201 

 Nätmask: 255.255.255.0 

 

Därefter väljs OK. För att kunna ansluta till enheten krävs en terminal för fjärranslutningar, så 

som exempelvis PuTTY eller WinSCP. Här används PuTTY [33]. I fältet för Host Name (or 

IP adress) skrivs 192.168.15.244 in, anslutningstypen väljs till Telnet och sedan väljs 

Open, se figur 14. 
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Figur 14. Konfigurering i PuTTY. 

 

En fjärranslutning öppnas då till enheten. Om SSH används fås frågan om vilken användare 

man vill logga in som. Här skrivs root in och på den följande frågan om lösenord lämnas 

detta blankt, se figur 15. 

 

Figur 15. Anslutning till enhet från PuTTY genom SSH. 
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Värt att notera är att både Telnet och SSH fungerar vid försök med enheten i flygläge på 

respektive av och ansluten till trådlöst nätverk. 

 

4.2.7 Kopiering av en enhets partitioner 

Förfarandet för att kopiera en enhets partitioner är likadant på samtliga enheter. För att veta 

vilka partitioner som finns på enheten kan kommandot fdisk –l användas för att lista 

dessa, se figur 16. På samtliga undersökta enheter har antalet partitioner och benämningarna 

på dem varit de samma. 

 

 

Figur 16. Enhetens partitioner visas med hjälp av fdisk. 

 

Fullständiga avbilder av dessa hämtas med hjälp av Netcat och dd. Detta sker genom att den 

dator som Kindlen är ansluten till startar en Netcat-lyssnare i en ny terminal och därefter 

skickar Kindlen avbilder av sina partitioner. Detta görs här på port 4444 med följande 

kommandon, i denna ordning: 

 

Datorns terminal: 

nc –l 4444|dd of=mmcblk0p1.bin 

 

Terminal ansluten till Kindle: 

dd if=/dev/mmcblk0p1|nc 192.168.15.201 4444 
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Innebörden av detta blir att Kindlen skickar den första partitionen till port 4444 på datorns IP-

adress med hjälp av Netcat. Datorn i sin tur lyssnar på all inkommande trafik på port 4444 och 

skickar denna till programmet dd som sparar datan i filen mmcblk0p1.bin.  

   När filöverföringen är klar visas detta i de båda terminalerna, se figur 17. För att verifiera att 

filen har sparats kan kommandot ls användas på datorns terminal för att lista filerna i den 

aktuella katalogen. 

 

 

Figur 17. En lyssnare startas på datorns terminal till höger, filen skickas till datorn på Kindlens terminal till vänster och när 

överföringen är klar verifieras att filen sparats på datorns terminal. 

 

För att skicka de tre återstående partitionerna återupprepas proceduren med den skillnaden att 

mmcblk0p1 byts ut mot mmcblk0p2, 3 och slutligen 4. Om denna uppdelning i filer inte anses 

önskvärd kan hela minnet föras över på en gång genom att endast använda mmcblk0. På 

samma sätt som de olika partitionerna visades på enheten kan nu detta göras på denna fil, se 

figur 18. 

 

 

Figur 18. Partitionerna i en inhämtad avbild visas. 
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Om en uppdelning anses önskvärd i ett senare skede kan filen delas upp per partition. Av 

värdena i figur 18 kan utläsas att partition 1 då extraheras med dd if=mmcblk0.bin 

of=mmcblk0p1.bin skip=65536 count=716800. 

   Noteras bör att det även är möjligt att använda andra Linux-kommandon direkt i enhetens 

terminal, så som till exempel cd för att byta katalog, ls för att lista filer i den aktuella 

katalogen och cat för att visa innehållet i en fil, se figur 19. 

 

 

Figur 19. Version av Linuxkärna på enheten visas med hjälp av cat. 

 

4.2.8 Anslutning till och avbildning av Paperwhite 2 med firmware-version 5.6 

Till firmware-version 5.6 och uppåt finns i skrivande stund inget jailbreak som endast kräver 

åtkomst till mjukvaran, då den säkerhetsbrist som tidigare användes har åtgärdats av Amazon. 

Av de modeller som ingår i detta arbete finns denna firmware-version endast till Kindle 

Paperwhite 2. Vid försök att installera jailbreaket på Paperwhite 2 med dessa firmware-

versioner kan installationen inte påbörjas, då jailbreak-filen inte accepteras som en firmware-

fil. 

   Istället har ett antal personer på forumet MobileRead uppmärksammat möjligheten att 

installera JailBreak v1.14.N via ett seriellt gränssnitt på enheternas moderkort som ger 

tillgång till en terminal [34] [35]. De återger beskrivningar för vilka anslutningar på 

moderkortet som skall användas och vilka inställningar som behöver göras. Syftet med att 

skapa en möjlighet att nå en terminal för dessa personer är att kunna installera ett jailbreak 

och därmed tredjepartsmjukvaror så som egna läsare, redigerare och filhanterare. För en 

forensisk undersökning är dock vinningen med ett jailbreak att just kunna få tillgång till en 

terminal och därmed skapa avbilder av enhetens minnesarea. Då terminalåtkomst fås direkt 

via det seriella gränssnittet blir en installation av jailbreak och USBNetwork därför 

överflödigt för en forensisk undersökning. 
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   Den metod som används i [34] och [35] för att ansluta sig till enhetens seriella gränssnitt 

kan användas, men istället för att installera ett jailbreak och USBNetwork och därefter utföra 

inhämtningen av data på samma sätt som med tidigare firmware-versioner föreslås här en 

alternativ metod. Denna metod går ut på att en avbild först tas av den fjärde partitionen, det 

vill säga USB-masslagringspartitionen, så som beskrivs i 4.1. Därefter skapas anslutningen till 

enhetens seriella gränssnitt och övriga partitioner överförs till partition 4. Då denna redan har 

avbildats föreligger inga hinder för att skriva data till den. 

   För att få åtkomst till det seriella gränssnittet måste enheten öppnas upp. Detta görs genom 

att försiktigt ta bort frontpanelen med en plastskalpell och därefter skruva bort skärmen från 

enhetens bakstycke.  Skärmen är fäst med 11 stycken skruvar, vars positioner är markerade i 

figur 20.  

 

Figur 20. Positioner på de skruvar som fäster skärmen i bakstycket på en Paperwhite 2. 

 

Enhetens övriga komponenter är fastskruvade på skärmens baksida. För att kunna 

kommunicera med enheten används en brygga från UART, det vill säga en omvandlare 

mellan seriell och parallell data, till USB. På så vis kan enheten kopplas in till en dator via 

USB och kommunikation kan ske mellan dem. I detta arbete har en USB-A UART Bridge 

CP2104 från In-Circuit [36] använts. Innan inkopplingen kan ske kopplas batteriet bort med 

tre skruvar, se figur 21. 
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Figur 21. De tre skruvar som fäster batteriet markerade med röda pilar. 

 

Efter att batteriet har avlägsnats löds kablar mellan enheten och UART-bryggan enligt 

schemat i figur 22, som visar en förstorad bild av den intressanta delen av moderkortet med 

dess lödpunkter tillsammans med UART-bryggan. 
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Figur 22. Förstoring av hur lödning till det seriella gränssnittet skall utföras. 

 

När detta har utförts ser resultatet ut enligt figur 23. 

 

Figur 23. UART-bryggan ansluten till det seriella gränssnittet på moderkortet på Paperwhite 2. 
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När lödningen är gjord kan batteriet kopplas in igen och UART-bryggan kopplas in till 

datorns USB-port. I detta arbete användes Windows 8.1 och drivrutinen installerades då per 

automatik. När den är installerad finns en ny enhet kallad Silicon Labs CP210x USB to 

UART Bridge (COM4) under Portar (COM och LPT) i Datorhanteraren. COM4 kan vara 

utbytt mot en annan siffra beroende på vilka övriga enheter som är anslutna till datorn. 

   För att ställa in bryggan väljs Egenskaper och därefter Portinställningar. Här fylls 

följande information i: 

 Bitar per sekund: 115000 

 Databitar: 8 

 Paritet: Ingen 

 Stoppbitar: 2 

 Flödesreglering: Ingen 

 

När detta är gjort görs samma inställningar i PuTTY och därefter kan anslutningen öppnas. 

Enheten startas därefter upp och när detta sker visas en startlogg i det terminalfönster som nu 

är anslutet till det seriella gränssnittet. Uppstarten avbryts genom att i terminalfönstret trycka 

på valfri tangent upprepade gånger tills uppstarten stannar av. Därefter startas enheten upp i 

diagnostikläge genom att skriva bootm 0xE41000. Att just denna adress leder till 

diagnostikläget kan ses i uppstartsloggen. 

Inställningar för konton har i den senare analysen hittats i [root]/etc/shadow i både partition 1 

och 2, det vill säga partitionerna för standard- respektive diagnostikläge. I dessa filer har 

kunnat konstateras att root tillåts logga in i diagnostikläge men inte i standardläge, vilket är 

anledningen till att uppstarten ändras. 

   Lösenordet till root kan fås fram på [37], då lösenordet sätts på varje enhet genom en 

algoritm som inkluderar dess serienummer. I arbetets analysdel har serienumret hittats på 

enheternas fjärde partition. 

   När inloggningen har skett med lösenordet från föregående stycke är det nu möjligt att börja 

skapa avbilderna. För att kunna lägga dem på fjärde partitionen krävs det att denna är 

monterad som USB-masslagringsenhet. Detta görs genom att välja U) USB device mode på 

den meny som visas på enhetens skärm när den är startad i diagnostikläge, se figur 24.  
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Figur 24. Kindle Paperwhite 2 i diagnostikläge. 

 

Detta medför att partitionen monteras i /mnt/us och det är då möjligt att läsa och skriva till 

den via terminalen. För att skapa avbilder av de tre kvarstående partitionerna körs följande 

kommandon: 

 dd if=/mnt/us/mmcblk0p1.bin of=/dev/mmcblk0p1 

 dd if=/mnt/us/mmcblk0p2.bin of=/dev/mmcblk0p2 

 dd if=/mnt/us/mmcblk0p3.bin of=/dev/mmcblk0p3 

 

Detta skapar avbilder av enheternas tre resterande partitioner och placerar dem på USB-

masslagringspartitionen. Det är därefter möjligt att kopiera över dessa tre filer från USB-

masslagringspartitionen till datorn som analysen skall genomföras på. 

 

4.2.9 Förbipassering av kodlås 

När en enhet har ett kodlås aktiverat går den inte att använda utan att detta anges. Den 

monteras inte heller som USB-masslagringsenhet. Med andra ord omöjliggörs undersökningar 
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både via inhämtningar av minnesareor såväl som en fysisk undersökning när användaren har 

ett kodlås. 

   Vid jämförelser mellan avbilder inhämtade från enheterna när först kodlås var avaktiverat 

och därefter aktiverat upptäcks att den enda förändringen på Kindle 4 finns i 

[root]/java/prefs/DevicePassword.pw. I figur 25 visas DevicePassword.pw när inget kodlås 

är satt ovan och när lösenordet 1234 med ledtråden etttvatrefyra är satt under. 

 

Figur 25. Jämförelse mellan DevicePassword.pw när kodlås inte är respektive är aktiverat på Kindle 4. 

 

På Kindle Paperwhite skiljer sig två filer mellan enheterna när ett kodlås är satt gentemot när 

det inte är det. Dessa är placerade i [root]/system på tredje partitionen. Den ena, userpasswd, 

innehåller kodlåset hashat och den andra, userpasswdenabled, är en tom fil. I figur 26 kan 

skillnaden ses mellan en enhet med (till vänster) respektive utan (till höger) kodlås. 
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Figur 26. Innehållet i [root]/system på partition tre på Paperwhite när kodlås är respektive inte är aktiverat. 

 

Genom att använda metoden för anslutning via det seriella gränssnittet i föregående rubrik har 

kodlåset på Kindle Paperwhite 2 med framgång kunnat förbipasseras. Den tredje partitionen, 

/dev/mmcblk0p3, är monterad som /var/local i såväl main- som diagnostikläge. När enheten 

har startats upp i diagnostikläge via den seriella anslutningen enligt föregående rubrik raderas 

de två lösenordsfilerna med följande kommandon: 

 rm /var/local/system/userpasswd 

 rm /var/local/system/userpasswdenabled 

  

Det är även möjligt att endast radera passwordenabled. Detta möjliggör att ta sig förbi 

kodlåset utan att ta bort filen där koden finns. I så fall är det dock troligt att problem kan 

uppstå när ett kodlås skall sättas i samband med aktivering om userpasswd redan finns och 

innehåller en hash. När undersökningen är klar är det därför lämpligt att placera en ny tom fil 

vid namn userpasswdenabled om endast denna tagits bort för att passera kodlåset. Detta kan 

göras med kommandot touch /var/local/system/userpasswdenabled. 
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   Noteras bör att för att få fram root-lösenordet som krävs för att logga in och radera filerna 

måste enhetens USB-masslagringspartition först monteras så att en avbild kan tas av denna. 

Detta eftersom resultatet av analysen av inhämtad data som presenteras i senare kapitel visar 

att enhetens serienummer finns att finna där. Som framgår av föregående rubrik krävs 

serienumret för att beräkna root-lösenordet. Enheten monteras som USB-masslagringsenhet 

genom att välja U) USB device mode på den meny som visas på enhetens skärm när den är 

startad i diagnostikläge, se 4.2.8.  
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5. Analys av inhämtad data 

Två nya fall skapas i Forensic Tool Kit för varje undersökt firmware-version för respektive 

enhet; ett för den avbild som inhämtats på standardenheten och ett för de avbilder som 

inhämtats när enheten fått root-privilegier. I båda fallen gås filstrukturen igenom i jakt på filer 

som till synes förefaller vara av intresse, se figur 27. 

 
Figur 27. Respektive partition gås igenom fil för fil i Forensic Toolkit. 

 

Utöver detta används indexsökningen med sökord hämtade från de data som har lagts in på 

enheten, se figur 28. På så vis hittas i vilken eller vilka filer som resultat fås. Denna fil 

undersöks närmare för att konstatera om detta är den fil som hanterar lagring av just den typ 

av data som eftersöktes. Vid de tillfällen som data finns i det ej allokerade utrymmet framgår 

även detta av sökningen. 
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Figur 28. Sökhistoriken i Amazons butik hittas i Kindle 4 efter en indexsökning på en av de sökta strängarna. 

 

När undersökningen av de olika avbilderna sker i såväl FTK som i FTK Imager upptäcks att 

programmen inte hanterar den fjärde partitionen om nc –l 4444|dd 

of=mmcblk0.bin använts, det vill säga om samtliga partitioner har dumpats till en och 

samma fil. De känner inte igen filsystemet. Om samtliga partitioner dumpas till en och samma 

fil kan det alltså vara nödvändigt att även dumpa den fjärde partitionen separat med nc –l 

4444|dd of=mmcblk0p4.bin alternativt med FTK Imager när enheten är monterad som 

USB-masslagringsenhet, för att säkerställa att undersökningen kan utföras så smidigt som 

möjligt.  
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6. Resultat 

6.1 Kindle 4 

På Kindle 4 har endast firmware-version 4.1.2 kunnat testas, då detta var den version som var 

installerad på enheten vid köp. Övriga versioner finns endast tillgängliga från Amazon i form 

av inkrementella uppdateringar och det har därmed inte varit möjligt att nedgradera till någon 

av dessa. I tabellerna 1, 2 och 3 visas var information av forensiskt intresse har hittats. 

 

Partition 1 – ext3 – 350 MB 

Den partition som innehåller operativsystemets filer och som enheten startar upp på. 

 

Tabell 1. Data av intresse på partition 1 på Kindle 4 

Fil Beskrivning 

[root]/etc/prettyversion.txt Firmware-version. 

[root]/etc/uks Publika nycklar, däribland den utvecklingsnyckel som 

jailbreaket installerar. 

 

Partition 2 – ext3 – 64 MB 

Återställnings- samt diagnospartition för enheten. Det är möjligt att starta upp enheten på 

denna partition istället för den första och innehållet är i stor utsträckning den samma på båda, 

bortsett från att inga användardata sparas här. Syftet med denna partition är högst troligen att 

kunna utföra felsökningar på en enhet som inte startar upp på den första huvudpartitionen. 

Inget av forensiskt intresse har hittats här. 

 

Partition 3 – ext3 – 64 MB (/var/local) 

Innehåller användarinställningar för enheten. Denna partition är monterad under /var/local. 

Vid undersökning av de inhämtade avbilderna är alltså /var/local i root-filsystemet tom och 

dessa filer hittas istället i partition 3. 

 

Tabell 2. Data av intresse på partition 3 på Kindle 4 

Fil Beskrivning 

[root]/browser/cookies Cookies. 

[root]/java/prefs/browser/bookmarks_wv Bokmärken. 

[root]/java/prefs/com.amazon.ebook.booklet. Här finns den personliga informationen 



44 

 

home/com.amazon.ebook.booklet.home.prefs som lades i. 

[root]/java/prefs/reginfo Namn på registrerad användare, namn på 

enhet samt enhetens e-postadress. 

[root]/log/netlog_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx.

gz 

Nätverksloggar. Här hittas bland annat 

MD5-hashade nätverksnamn som anslutits 

till. 

[root]/log/wpa_supplicant_xxxxxxxx_xxxxxxx

xxxxxxx.gz 

Komprimerade loggfiler med detaljerade 

nätverkshändelser så som när nätverk 

ansluts till, handskakningar mm. 

[root]/store/recent-history-

cache/browse_history 

Böcker mm som har tittats på i Kindle 

Store. 

[root]/store/recent-history-

cache/search_history 

Sökhistorik i Kindle Store. 

[root]/system/wifid.conf Sparade nätverksanslutningar (krypterad). 

[root]/java/prefs/DevicePassword.pw Innehåller lösenordshash och –ledtråd om 

sådana finns. 

 

Partition 4 – FAT32 – 1400 MB (/mnt/us) 

Här sparas alla böcker och övriga dokument. När enheten är monterad som en USB-

masslagringsenhet är det denna partition som syns i datorns filhanterare. Denna partition är då 

monterad under /mnt/us. Vid undersökning av de inhämtade avbilderna är alltså /mnt/us i 

root-filsystemet tom och dessa filer hittas istället i partition 4. 

 

Tabell 3. Data av intresse på partition 4 på Kindle 4 

Fil Beskrivning 

[root]/.Trashes Vissa raderade filer hamnar här. 

[root]/documents Böcker, tidningar, dokument. 

[root]/documents/My Clippings.txt Understrukna ord (även raderade), 

anteckningar (även raderade), bokmärken 

(även raderade), sådant som postats till 

Twitter. 

[root]/system/com.amazon.ebook.booklet.

reader/reader.pref 

Senast lästa bok. 
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I det ej allokerade utrymmet i partition 4 hittas även följande information om enheten. 

Information som är unik för den undersökta enheten har bytts ut mot [BORTTAGET]: 

<!–Info   

<DeviceSettingInfo SOFTWARE_VERSION=”1.0.6.210” 

CHANGE_NUMBER=”” 

serialNumber=”[BORTTAGET]” 

pcbId=”[BORTTAGET]” macAddress=”[BORTTAGET]” 

manufacturingCode=”[BORTTAGET]” EINK_PANEL_ID=”[BORTTAGET]” 

 

EINK_WAVEFORM=”[BORTTAGET]” BATTERY_VENDOR=”MCNAIR”  

 

BATTERY_MODEL=”515-1058-xx” BATTERY_CAPACITY=”59” 

BATTERY_LMD=”871” />  
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6.2 Kindle Paperwhite 

I analyserna av de inhämtade avbilderna från första och andra versionen av Paperwhite 

framgår att den information som är av intresse lagras på samma platser på båda modellerna. 

Resultaten av analyserna av de båda modellernas olika firmware-versioner har därför slagits 

samman till en gemensam del. 

   I tabellerna 4, 5 och 6 visas var information av forensiskt intresse har hittats. Inhämtning av 

avbilder och analys av dem har skett på och kan därmed anses vara tillämpligt för följande 

firmware-versioner på Paperwhite 1: 

 5.3.0 

 5.3.3 

 5.3.4 

 5.3.5 

 5.3.6 

 5.3.8 

 5.3.9 

 5.4.4 

 5.4.4.1 

 5.4.4.2 

 

5.2.0 och 5.3.1 har ej undersökts då dessa ej har kunnat hittas hos Amazon. 

 

Paperwhite 2: 

 5.4.2 

 5.4.3 

 5.4.3.1 

 5.4.3.2 

 5.4.5 

 5.4.5.1 

 5.6.1 

 5.6.1.0.2 

 5.6.1.0.6 

 

5.4.0, 5.4.2.1 och 5.6.1.0.4 har ej undersökts då dessa ej har kunnat hittas hos Amazon. 
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Partition 1 – ext3 – 350 MB 

Den partition som innehåller operativsystemets filer och som enheten startar upp på. 

 

Tabell 4. Data av intresse på partition 1 på Paperwhite 

Fil Beskrivning 

[root]/etc/prettyversion.txt Firmware-version. 

[root]/etc/uks Publika nycklar, däribland den utvecklingsnyckel som 

jailbreaket installerar. 

 

Partition 2 – ext3 – 64 MB 

Återställnings- samt diagnospartition för enheten. Det är möjligt att starta upp enheten på 

denna partition istället för den första och innehållet är i stor utsträckning den samma på båda, 

bortsett från att inga användardata sparas här. Syftet med denna partition är högst troligen att 

kunna utföra felsökningar på en enhet som inte startar upp på den första huvudpartitionen. 

Inget av forensiskt intresse har hittats här. 

 

Partition 3 – ext3 – 64 MB (/var/local) 

Innehåller användarinställningar för enheten. Denna partition är monterad under /var/local. 

Vid undersökning av de inhämtade avbilderna är alltså /var/local i root-filsystemet tom och 

dessa filer hittas istället i partition 3. 

 

Tabell 5. Data av intresse på partition 3 på Paperwhite 

Fil Beskrivning 

[root]/cc.db Databas över samtliga böcker, 

dokument, tidningar. När de senast 

användes mm. 

[root]/wsync.db Saker som har synkroniserats med 

Amazons molntjänst, så som uppslagna 

ord. 

[root]/java/prefs/reginfo Namn på registrerad användare, namn 

på enhet samt enhetens e-postadress. 

[root]/java/prefs/com.amazon.ebook.framework/ Bland annat den tidszon som är inställd 
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prefs på enheten. Notera att ingen 

användarinställning för tidszon hittats i 

enheten, varför detta kan vara av 

begränsat värde. 

[root]/java/prefs/com.lab126.booklet.settings.pre

ferences 

Här finns den personliga informationen 

som lades in samt tidpunkt för när den 

lades in. 

[root]/log/netlog_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx.gz Nätverksloggar. Här hittas bland annat 

MD5-hashade nätverksnamn som 

anslutits till. 

[root]/log/wpa_supplicant_xxxxxxxx_xxxxxxxxx

xxxxx.gz 

Komprimerade loggfiler med 

detaljerade nätverkshändelser så som 

när nätverk ansluts till, handskakningar 

mm. 

[root]/system/userpasswd 

(Finns endast om kodlås är aktiverat) 

Enhetens kodlås hashat. 

[root]/system/userpasswdenabled 

(Finns endast om kodlås är aktiverat) 

Fil som är närvarande om kodlås är 

aktiverat på enheten. 

[root]/system/wifid.conf Sparade nätverksanslutningar 

(krypterad). 

 

Partition 4 – FAT32 – 1400 MB (/mnt/us) 

Här sparas alla böcker och övriga dokument. När enheten är monterad som en USB-

masslagringsenhet är det denna partition som syns i datorns filhanterare. Denna partition är då 

monterad under /mnt/us. Vid undersökning av de inhämtade avbilderna är alltså /mnt/us i 

root-filsystemet tom och dessa filer hittas istället i partition 4. 

 

Tabell 6. Data av intresse på partition 4 på Paperwhite 

Fil Beskrivning 

[root]/active_content_sandbox/browser/resou

rce/LocalStorage/file_0.localstorage 

 

Databasfil innehållandes senast besökta 

URL, besökshistorik samt bokmärken. 

Även de raderade bokmärkena hittas i 

filen, även om de inte visas när databasen 
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öppnas. 

[root]/active_content_sandbox/store/resource/

LocalStorage/https_www.amazon.com_0.loca

lstorage 

Logg för Kindle Store, däribland 

sökningar som gjorts.  

[root]/documents Böcker, tidningar, dokument. 

[root]/documents/My Clippings.txt Bokmärken i böckerna, understrukna ord 

och anteckningar. Även raderade 

anteckningar finns att finna här. 

[root]/system/version.txt Firmware-version. 

[root]/system/vocabulary/vocab.db 

(På Paperwhite 1 finns denna endast i firmware-

version 5.4.4.2) 

Ord som slagits upp i ordlistan. 

 

På den fjärde partitionens ej allokerade utrymme finns den enda funna skillnaden mellan 

vilken information som kan hittas på respektive version av Paperwhite. På första versionen 

hittas följande information om enheten. Information som är unik för den undersökta enheten 

har bytts ut mot [BORTTAGET]: 

<!–Info   

<DeviceSettingInfo SOFTWARE_VERSION=”1.9.389.174700” 

CHANGE_NUMBER=”019-diags-celeste-DVT_yoshime3-174700” 

serialNumber=”[BORTTAGET]”  

 

pcbId=”[BORTTAGET]” macAddress=”[BORTTAGET]” 

manufacturingCode=”[BORTTAGET]” EINK_PANEL_ID=”[BORTTAGET]” 

EINK_WAVEFORM=”[BORTTAGET]”  

 

BATTERY_VENDOR=”MCNAIR” BATTERY_MODEL=”58-000008” 

BATTERY_CAPACITY=”68” BATTERY_LMD=”1415” 

Customer_Software_Version=”015- 

 

juno_303_yoshime3-181203” /> 
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På andra versionen saknas denna information och i analysen hittas den inte heller någon 

annanstans. Serienumret hittas dock på fjärde partitionens ej allokerade utrymme i form av en 

sträng i formatet "dsn":"90D4XXXXXXXXXXXX". Siffra 5-16 i serienumret har här bytts ut 

mot X.  
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6.3 Gemensamma resultat och jämförelser 

När inhämtad data har analyserats kan det konstateras att den undersökning som gjordes av 

Hannay [29] på tredje generationens Kindle inte kan anses vara tillämplig på senare modeller. 

I hans undersökning av tredje generationen beskrivs partition två som den partition som 

innehåller /var/local och partition 3 beskrivs som tom. Även de filer som lagrar olika typer av 

data har i stor utsträckning ändrats. 

   När det gäller skillnader mellan de tre olika modeller som undersökts i detta arbete så 

existerar skillnader, men då främst mellan Kindle 4 och de två Paperwhite-enheterna. De 

sistnämnda är i det närmast identiska sett till var de lagrar information av forensiskt intresse. 

Den enda skillnad som hittats dem emellan gäller att den enhetsinformation som finns lagrad 

på första versionens fjärde partition saknas på andra versionen. Serienumret hittas trots detta, 

men däremot inte MAC-adressen. 

   Paperwhite-enheterna använder sig i stor utsträckning av databas-baserad lagring till 

skillnad från Kindle 4. Denna skillnad existerar exempelvis i hur de lagrar favoritwebbsidor. I 

resultatet återspeglas detta i form av att raderade favoriter har kunnat återskapas på 

Paperwhite-enheterna men inte på Kindle 4. 

   I tabell 7 presenteras vilka data som har hittats på de olika enheterna, såväl utan som med 

root-privilegier. Som kunnat konstateras för respektive enhet så skiljer de sig åt mellan vilken 

information de lagrar och hur den lagras, vilket återspeglas i jämförelsen mellan dem. Den 

information som hittats i partition 4 är möjlig att få fram på såväl en standardenhet som på en 

enhet med root-privilegier, men den information som finns på de tre andra partitionerna kan 

endast hittas efter att enheterna fått root-privilegier. I tabellen framgår att detta gör skillnad i 

mängden funnen information. 

   Noterbart är att det ej har kunnat hittas spår av varken det Facebook- eller Twitter-konto 

som lades in. När dessa ställs in från inställningsmenyn skickas användaren vidare till en 

webbsida hos Amazon som hanterar de sociala medier som enheten är knuten till. Det är 

därför fullt möjligt att inga spår av kontona sparas direkt på enheterna. 
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Tabell 7. Jämförande tabell av vilken information som hittats på de olika enheterna utan respektive med root-privilegier 

Typ av information Hittat på 

Kindle 4 – 

standard 

Hittat på 

Kindle 4 – 

root 

Hittat på 

Kindle 

Paper-

white 1 – 

standard 

Hittat på 

Kindle 

Paper-

white 1 – 

root 

Hittat på 

Kindle 

Paper-

white 2 – 

standard 

Hittat på 

Kindle 

Paper-

white 2 – 

root 

Trådlösa nätverk  X 

(krypterat) 

 X 

(krypterat) 

 X 

(krypterat) 

Personlig 

information 

 X  X  X 

Böcker X X X X X X 

Tidningar X X X X X X 

Raderade filer Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis Delvis 

Besökta webbsidor X X X X X X 

Favoriter X X X X X X 

Favoriter – raderade   X X X X 

Uppslagna ord   X (Endast 

firmware-

version 

5.4.4.2) 

X (Endast 

firmware-

version 

5.4.4.2) 

X X 

Bokmärken X X X X X X 

Bokmärken – 

raderade 

X X X X X X 

Anteckningar X X X X X X 

Anteckningar – 

raderade 

X X X X X X 

Understrykningar X X X X X X 

Understrykningar – 

raderade 

X X X X X X 

Sökning i My items       

Sökning i All text       

Sökning i Kindle 

Store 

 X X X X X 
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Sökningar i 

Dictionary 

      

Sökning i Wikipedia       

Amazon-konto  X  X  X 

Facebook-konto       

Twitter-konto       

Kodlås  X (hashat)  X (hashat)  X (hashat) 

Kodledtråd  X Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 

Namn på enhet  X  X  X 

Firmware-version  X X X  X 

Serienummer X X X X X X 

MAC-adress X X X X   

Nätverksloggar  X  X  X 

 

6.3.1 Raderade filer 

När det gäller de raderade filer som placerades på USB-masslagringspartitionen så kan spår 

av dem hittas i samtliga fall. Txt-filerna är dock i samtliga fall skadade till den utsträckningen 

att de inte kan återställas till läsbara filer. De övriga filerna av typen docx, PDF och jpg kan 

oftast återställas, men även för dessa fallerar återställningen uppskattningsvis 30 procent av 

tillfällena. 

   När undersökningen börjar kan de återställas i större utsträckning men ju mer data som 

skrivits till enheten, främst i form av de olika firmware-uppdateringar som placeras på dem 

för att möjliggöra undersökningar av samtliga versioner, så blir det allt svårare. Firmware-

filerna raderas per automatik efter att de har installerats, men enheterna förefaller vara mindre 

benägna att skriva över dessa än annan information. 

   I Thompsons [2] undersökningar kunde på de flesta undersökta enheterna av femte 

generationens Kindles strax över 80 procent av de raderade filerna återställas, med ett snitt 

som sänktes av att inga txt-filer kunde återställas. Samtliga böcker och PDF-filer återställdes 

dock. När hans undersökningar påbörjades var dock enheterna helt tomma. Detta tyder på att 

det finns goda möjligheter att återställa data på en relativt tom enhet, men att det blir svårare i 

takt med att mängden data som skrivits till dem ökar. 
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7. Diskussion 

7.1 Kindles betydelse i en forensisk undersökning 

Det har under arbetets gång blivit tydligt att även en e-bokläsare, i det här fallet Amazons 

Kindle, kan vara en källa till bevismaterial. De kan innehålla information om besökta 

webbsidor, dokument och anteckningar som kan vara relaterade till det brott som utreds. Den 

information de innehåller kan också ses som en del av en gärningsmannaprofilering. De har 

också visat sig innehålla information om enhetens ägare, som skulle kunna vara en viktig del i 

en utredning om en Kindle hittas i en brottsplats närhet. 

   Det blir dock uppenbart att en Kindle inte innehåller samma mängd personlig data som 

andra mobila enheter så som mobiltelefoner och surfplattor. Med det sagt är det problematiskt 

att värdera digitala enheter mot varandra, då det inte i förväg går att veta vilken eller vilka 

enheter som innehåller data som är av betydelse i en viss utredning innan undersökningarna 

har utförts. Det är fullt tänkbart att en beslagtagen mobiltelefon inte ger någon information av 

intresse i en viss utredning, medan avgörande bevisning hittas i en Kindle och vice versa. 

   Med ovanstående i beaktning ter det sig som att samtliga digitala enheter bör tas i beaktande 

när beslut tas om vilka enheter som skall undersökas och hur noggrant. För att kunna göra ett 

sådant avvägande är det viktigt att kunskap finns om och att forskning görs på alla digitala 

enheter som användare själva kan styra över dess innehåll i. En förhoppning är att läsaren av 

detta arbete får kunskap om vilken information en Kindle kan innehålla och utifrån det kan 

bedöma vilken betydelse den skulle kunna ha i en utredning. 

 

7.2 Metod för inhämtning av data 

För att extrahera data från en tredje generations Kindle installerade Hannay [29] ett jailbreak 

och programmet USBNetwork, för att därefter kunna fjärransluta till enheten och extrahera 

data med hjälp av Netcat och dd. Det har kunnat konstateras att denna metod är tillämplig 

även på de tre enheter ur generation fyra, fem och sex som undersökts i detta arbete. 

Undantaget från detta är Paperwhite 2 med firmware-version 5.6 och uppåt, som diskuteras i 

7.2.1. 

   När enheterna har fått ett jailbreak och avbilder har kunnat skapas av deras fullständiga 

minnen har en mycket stor del av den eftersöka informationen kunnat hittas. Detta visar på 

goda möjligheter för forensiska undersökningar av Kindles. Om däremot endast den partition 

som fungerar som USB-masslagringsenhet och som är tillgänglig som standard avbildas kan 

inte undersökningen ses som komplett, då information kommer att utebli. Med detta i åtanke 

är det rimligt att dra slutsatsen att dess fullständiga minne bör avbildas om en undersökning 
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ska kunna anses vara utförd på ett sätt som inte lämnar utrymme för tvivel om att tänkbart 

bevismaterial har missats. För att kunna utföra en sådan undersökning krävs dock kunskap om 

hur åtkomst kan fås till hela minnesarean och på vilka platser det är av särskild vikt att söka 

efter information, vilket visar på betydelsen av detta arbete. 

   När det gäller nackdelar kring att bereda sig åtkomst till hela minnesarean är det 

ofrånkomligt att sådana kommer att existera. För att kunna utföra undersökningen på detta vis 

krävs att data skrivs till enheten och att den därmed modifieras, vilket medför att raderad data 

riskerar att skrivas över. Det bör dock nämnas att det är en mycket liten mängd data som 

skrivs och att det är relativt enkelt att konstatera att denna tillkommit efter undersökningens 

början. 

   Här står dock forensiken inför en utmaning om vad som kan anses vara acceptabelt vid en 

undersökning och inför frågan kring i vilken utsträckning målen helgar medlen. Om 

alternativet är att data som skulle kunna vara av intresse riskerar att gå förlorad är det 

måhända rimligt att acceptera en viss modifikation av den undersökta enheten. Noteras bör att 

liknande metoder som detta arbete använt sig av har använts i tidigare forskning för såväl iOS 

[11] [13], Android [15] [16] och Kindle Fire [19] [20] i fråga om att modifiering av enheterna 

har skett för att tillgodogöra sig åtkomst till dess minne via ett jailbreak, eller via rootning 

som förfarandet oftast kallas på Android-enheter. 

   I undersökningar av Kindles är en tänkbar lösning att först ta en avbild av USB-

masslagringspartitionen med FTK Imager eller liknande mjukvara enligt 4.1, följt av att 

därefter utföra de steg som krävs för att inhämta avbilder av de tre resterande partitionerna. På 

så vis riskerar inga data att gå förlorade eller modifieras som annars inte hade utelämnats helt. 

 

7.2.1 Inhämtning via seriellt gränssnitt 

En annan metod som presenterats i arbetet är att tillgodogöra sig åtkomst till en enhets 

fullständiga minnesarea genom en anslutning till dess seriella gränssnitt. Detta har i arbetet 

utförts på en Paperwhite 2, av den anledningen att ingen annan teknik för att skapa avbilder av 

samtliga partitioner på firmware-versioner efter 5.6 har kunnat hittas. Metoden används för att 

kunna installera ett jailbreak och därefter tredjepartsmjukvaror på dessa versioner, men i detta 

arbete har det visats hur tekniken på ett fördelaktigt sätt istället kan användas för att inhämta 

avbilder av samtliga partitioner, utan att data skrivs till någon partition som inte redan 

avbildats. På denna punkt har metoden en klar fördel gentemot den som använts i övriga fall. 

Den uppenbara nackdelen är att en förutsättning för att kunna använda den är att enheten 

öppnas upp och att lödning utförs på dess moderkort. 
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   I detta arbete har tekniken använts på en Paperwhite 2, men det får anses vara troligt att ett 

seriellt gränssnitt finns tillgängligt även på andra modeller. Som synes i modellförteckningen i 

bilaga B använder de tre modeller som i skrivande stund säljs, Paperwhite 2 ur generation 6 

samt Kindle 7 samt Kindle Voyage ur generation 7, firmware-versioner från 5.6 och uppåt i 

sina senaste uppdateringar. Det är oklart när eller om någon teknik för att tillgodogöra sig 

root-privilegier på dessa, och troligen kommande, enheter på ett sätt som endast kräver 

mjukvarumässig hantering kommer att utvecklas. Det är därför av vikt att även denna teknik 

lyfts fram i arbetet, då det är möjligt att det är den enda möjligheten som kommer finnas 

tillgänglig för att inhämta avbilder på samtliga partitioner av dessa och kommande modeller, 

chip-off ej inkluderat. 

 

7.3 Skillnader mellan olika versioner 

Utifrån de data som har inhämtats kan det konstateras att det finns skillnader mellan olika 

versioner. Det går alltså inte att applicera en generell mall för var eftersökt data kan hittas på 

en Kindle, utan detta måste undersökas från modell till modell för att få en fullständig bild. 

Med andra ord så går det inte att dra några slutsatser eller göra några närmare spekulationer 

kring de övriga enheter som inte har undersökts i detta arbete. 

   Vad som däremot kan konstateras är att det föreligger omfattande skillnader mellan de 

modeller som undersökts och den tredje generationens Kindle som 2011 undersöktes av 

Hannay [29]. Även om de data som kan hittas i mångt och mycket är den samma så är den 

placerad på andra platser och de olika partitionerna utnyttjas inte på det sätt som de gör på de 

enheter som testats i detta arbete. Framför allt så skiljer de sig åt genom att tredje 

generationens Kindles andra partition innehåller /var/local, istället för partition tre som i fallet 

med de enheter som undersökts här, samt att partition 3 är tom och inte förefaller användas 

alls. 

   Mellan de olika firmware-versionerna har dock endast en skillnad kunnat konstateras. 

Denna består i att Kindle Paperwhite 1 till firmware-version 5.4.4.2 har börjat lagra uppslagna 

ord. Det förefaller alltså som att det är nog att ha kunskap om respektive modell, men utan att 

behöva lägga någon större vikt vid vilken firmware-version som används. På Kindle 4 kunde 

endast en version testas vilket gör det svårt att uttala sig om detta tankesätt är tillämpligt även 

på den, men det verkar rimligt att anta att inga större skillnader föreligger, även om det bör tas 

i beaktning att möjligheten finns. 
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7.4 Förbipassering av kodlås 

Ett ständigt problem när det gäller undersökningar av digitala enheter är att de kan vara 

utrustade med någon form av lösenord. Om så är fallet på en Kindle fås ingen åtkomst till den, 

varken direkt på enheten eller när den ansluts till en dator. Att besitta en kunskap om hur 

avbilder kan inhämtas och vilka platser som är av särskilt intresse i analysen av dem är därför 

inte mycket värt om enheten som skall undersökas är låst. 

   Med ovan i åtanke är det därför av stor betydelse att det under arbetets gång även har 

upptäckts ett sätt att förbipassera kodlåset på ett sätt som inte bara möjliggör att avbilder av 

minnesarean kan inhämtas, utan även möjliggör att en undersökning kan ske fysiskt på 

enheten efter att låset tagits bort. Metoden har endast testats på Paperwhite 2, då detta är den 

enda av enheterna som har öppnats upp för att skapa en anslutning till det seriella gränssnittet, 

vilket är ett krav. Det är dock rimligt att anta att metoden kan tillämpas även på andra enheter.  
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8. Slutsatser 

Data kan extraheras från de tre modeller av Amazon Kindle som undersökts genom 

installation av ett jailbreak och en programvara som tillåter fjärråtkomst via dess USB-

gränssnitt, följt av att avbilder skickas till den undersökande datorn med hjälp av Netcat och 

dd. På Paperwhite 2 med firmware-version 5.6 och uppåt är detta dock ej möjligt och därför 

har en metod för att extrahera enhetens partitioner via ett seriellt gränssnitt presenterats. Det 

är även möjligt att ta en avbild på endast en av enhetens partitioner genom en 

diskavbildningsprogramvara, så som FTK Imager som har använts i detta arbete. 

   Arbetet visar att en Amazon Kindle kan innehålla information som är av forensiskt intresse, 

i form av anteckningar, webbsidehistorik och dokument. Utöver detta innehåller de 

undersökta modellerna omfattande nätverksloggar och kan dessutom brukas som USB-

masslagringsenhet, vilket innebär att vilka filer som helst kan läggas på dem. 

   Samtliga enheter har varit uppdelade i fyra partitioner, som är av skiftande forensiskt 

intresse. Den första systempartitionen innehåller inte något av större intresse mer än enhetens 

firmware-version. Den andra partitionen, som även den är bootbar, fungerar som 

återställnings- och diagnospartition och har inte innehållit någon information som varit av 

intresse för en undersökning i de analyser som gjorts. Den tredje partitionen innehåller bland 

annat loggar, sparade krypterade nätverk, information om enhetens användare samt 

lösenordsinformation. Den fjärde partitionen fungerar som USB-masslagringsenhet när 

enheterna ansluts till en dator och är därmed tillgänglig för användaren utan att någon 

privilegie-eskalering utförs. Det är här som samtliga böcker, tidningar och dokument lagras, 

men även anteckningar som gjorts och sådant som strukits under eller slagits upp i ordlistan. I 

fjärde partitionens ej allokerade utrymme finns information om enheten så som serienummer 

och MAC-adress, bortsett från Paperwhite 2 där endast serienumret kunnat hittas. 

   Undersökningarna har visat att det finns såväl skillnader som likheter mellan var data finns 

lagrad och vilka data som kan återfinnas på de olika enheterna. Utöver skillnaderna mellan 

fjärde, femte och sjätte generationens enheter som undersökts i detta arbete kan det även 

konstateras att dessa i sin tur skiljer sig mot tidigare undersökning gjord på tredje 

generationen. Detta i kombination med de användardata som finns på enheterna gör att de inte 

bör hanteras som vanliga USB-minnen utan det bör tas i beaktning att det är enheter med 

operativsystem som lagrar data på specifika platser. Det är alltså viktigt att veta var de data 

som är av intresse finnas lagrade och att ha kunskap om vilka förutsättningar som finns för de 

olika enheterna. 
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   När det gäller huruvida det är tillräckligt med en analys på endast det minne som är 

tillgängligt för användaren eller om en avbild bör tas på det fullständiga minnet genom att 

skapa åtkomst med root-privilegier, så måste en avvägning göras. Att skriva till en enhet som 

en undersökning skall genomföras på är aldrig önskvärt om det går att undvika. Klart är dock 

att man går miste om vissa delar och att det är en resultatmässig skillnad mellan de olika 

metoderna. 

 

8.1 Generella slutsatser 

Den forskningsansats som har använts i arbetet för att kunna tillämpa en metod för att 

undersöka vilka typer av data en Kindle kan innehålla och var denna information lagras bör 

kunna tillämpas även på andra ännu outforskade mobila enheter. På så vis kan mallar skapas 

för hur en enhets minne inhämtas, var data bör eftersökas, vilka platser som är av särskilt 

intresse och vilken typ av information som troligen inte kommer kunna hittas. En malls syfte 

kan alltså bli att fungera som en standardisering för hur just den specifika enheten bör 

undersökas. 

 

8.2 Framtida forskning 

Med tanke på att de olika modeller som har undersökts skiljer sig åt sinsemellan går det inte 

att dra några slutsatser kring övriga modeller. I detta arbete har en modell ur vardera 

generationen 4, 5 och 6 undersökts. Tredje generationen har undersökts i ett tidigare 

publicerat arbete [29]. Övriga modeller har ännu ej undersökts vilket vore av intresse för att 

skapa en komplett kunskapsbank om Amazon Kindle. Det vore även av intresse att undersöka 

de olika modellernas 3G-versioner, främst för att se om någon form av loggar över vilka 

mobila master som enheten varit ansluten till existerar. 

   Utöver ovanstående vore det av intresse att undersöka hur och om andra modeller kan 

anslutas till med det seriella gränssnitt som i detta arbete anslöts till på en Kindle Paperwhite 

2. Detta är främst intressant på de två modeller som ingår i senaste generationen då någon 

annan metod för att tillgodogöra sig hela minnesarean på dessa inte har hittats, men även på 

andra modeller för att kunna bidra med information om hur kodlåset kan förbipasseras på 

dessa. 

   Kring de upptäckter som gjorts i detta arbete lämnas några saker obesvarade. Exempelvis 

vore det intressant att undersöka möjligheterna att dekryptera den fil som innehåller sparad 

information om trådlösa nätverk samt den fil som innehåller kodlåset. Även om det går att 
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passera så är det tänkbart att den kod som används kan ha använts till andra digitala enheter 

som är en del av utredningen. Vidare vore det värdefullt att ytterligare undersöka 

möjligheterna att hitta spår av det Facebook- och Twitter-konto som lades in.  
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10. Bilagor 

Bilageförteckning 

Bilaga A. Testdata 

Bilaga B. Modellförteckning 

 



BILAGA A. Sid. 1 

 

Bilaga A. Testdata 

Följande filer och information har lagts in på enheterna före undersökningen: 

 

Följande trådlösa nätverk läggs till: 

 Snigeln WPA2-Personal 

 Haren WPA2-Personal 

 

Enheterna ges följande namn: 

 Thomas’s Kindle (Kindle Paperwhite 1) 

 Thomas’ 2. Kindle (Kindle 4) 

 Thomas’ 3. Kindle (Kindle Paperwhite 2) 

 

I Personal Info läggs följande text till: 

 This is some personal information 

 

Följande böcker läggs till: 

 Sigge Eklund – Det är 1988 och har precis börjat snöa 

 Micael Dahlén - Monster 

 Ernest Hemingway - Death in the Afternoon 

 Ernest Hemingway - The Sun Also Rises 

 Herman Melville - Moby Dick, or, the wale 

 

Följande tidningsprenumerationer läggs till: 

 The Telegraph 

 The Wise 

 

Följande filer läggs på enhetens USB-partition och raderas: 

 IMG_5314.jpg  Bild på fågel  

 IMG_5315.jpg  Bild på fågel 

 TA-213.pdf  PDF-dokument om värmesystem 

 TA_Stalldon.pdf  PDF-dokument om värmesystem 

 LICENSE.txt  Textdokument med licensinformation 

 junk.txt  Textdokument med diverse tecken 
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 Thesis presentations.docx Word-dokument om examensarbete 

 notes.docx  Word-dokument med diverse anteckningar 

 

Följande webbsidor besöks: 

 www.omni.se 

 www.gp.se 

 www.kalender.se 

 www.tyngre.se 

 

Favoriter: 

 www.kalender.se läggs till 

 www.omni.se läggs till 

 www.gp.se läggs till och därefter raderas 

 www.tyngre.se läggs till och därefter raderas 

 

Följande ord slås upp i ordlistan: 

Ord   Bok 

 emotion  Ernest Hemingway - Death in the Afternoon 

 purely  Ernest Hemingway - Death in the Afternoon 

 against  Herman Melville - Moby Dick, or, the wale 

 

Två bokmärken vardera sätts ut på sidor i följande böcker, varav det ena raderas: 

 Sigge Eklund – Det är 1988 och har precis börjat snöa 

 Micael Dahlén - Monster 

 

Följande anteckningar görs: 

Ord   Bok 

 Here is a note  Herman Melville - Moby Dick, or, the wale 

 This is a deleted note Ernest Hemingway - The Sun Also Rises (raderades) 

 

Följande understrykningar görs: 

Ord   Bok 

 against  Herman Melville - Moby Dick, or, the wale 
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 Gertrud Stein  Ernest Hemingway - Death in the Afternoon 

 978-91-43-50419-4  Sigge Eklund – Det är 1988 och har precis börjat 

snöa (raderas) 

 marionettmästare  Micael Dahlén – Monster (raderas) 

 

Följande sökningar görs: 

 I My Items: ”death” 

 I All text: “pistol” (Ej tillgängligt på Kindle 4) 

 I Kindle Store: ”corbusier” 

 I Dictionary: “cyanide” 

 I Wikipedia: “petrol bomb” 

 

Följande konto läggs till: 

 Amazon 

 Facebook 

 Twitter 

 

Följande kodlås sätts: 

 1234 

 

Följande kodledtråd sätts (Endast tillgängligt på Kindle 4): 

 etttvatrefyra
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Bilaga B. Modellförteckning 
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1. Modeller 

Genom att undersöka Kindles operativsystems källkodsfiler [1] kan konstateras att 

operativsystemet använder Linuxkärnan 2.6 fram till och med generation 5. Generation 6 och 

7 använder sig istället av 3.0. Övrig information hämtad från respektive modells 

användarhandbok [2]. Det mest effektiva sättet att identifiera vilken modell som inhämtats för 

undersökning är troligen att titta på den modellkod som står skriven på enhetens baksida, 

exempelvis EY21 för en Paperwhite 1. 

 

1.1 Generation 1 

1.1.1 Kindle 1 (endast USA) 

Modellkod: D00111 

Introducerad: November 2007 [3] 

Skärmstorlek: 6" 

Storlek: 134.5mm x 190mm x 19mm 

Vikt: 295 gram 

Minnesstorlek: 256 MB 

Expanderbart minne: Stöd för SD-minneskort (medföljer ej) 

Anslutningar: 

 USB 2.0 (mini-B) 

 EVDO/CDMA 

Tangentbord: Fysiskt 

Ljud: Inbyggd högtalare samt 3.5 mm hörlursuttag för att lyssna på ljudböcker och musik 

Filformat som stöds: 

 Kindle (.AZW, .AZW1) 

 Text (.TXT) 

 Unprotected Mobipocket (.MOBI, .PRC) 

 Audible (.AA) 

 MP3 (.MP3) 

Firmware-versioner: 

 1.2 

 1.1.1 

 1.1 
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 1.0.8 

 1.0.4 

 1.0.0.292 

 

1.2 Generation 2 

1.2.1 Kindle 2 

Modellkod: D00511 (Kindle USA) / D00711 (Kindle Internationell) 

Introducerad: Februari 2009 (USA) [4], Oktober 2009 (Internationell) [5] 

Versioner:  

 Kindle USA 

 Kindle Internationell 

Skärmstorlek: 6" 

Storlek: 203.2mm x 134.6mm x 9.1mm 

Vikt: 289 gram 

Minnesstorlek: 2 GB 

Expanderbart minne: Nej 

Anslutningar: 

 USB 2.0 (micro-B) 

 EVDO/CDMA i Kindle 

 HSDPA/GSM i Kindle Internationell 

Tangentbord: Fysiskt 

Ljud: Inbyggd högtalare samt 3.5 mm hörlursuttag för att lyssna på ljudböcker och musik 

Filformat som stöds: 

 Kindle (.AZW, .AZW1) 

 PDF (.PDF)  

 Text (.TXT) 

 Unprotected Mobipocket (.MOBI, .PRC) 

 Audible (.AA, .AAX) 

 MP3 (.MP3) 

Firmware-versioner: 

 2.5.8 

 2.5.7 

 2.5.4 
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 2.5.2 

 2.3.3 

 2.3 

 2.2.2 (endast Internationell) 

 2.2.1 (endast Internationell) 

 2.2 (endast Internationell) 

 2.0.4 

 2.0.3 

 2.0.2 

 2.0.1 

 2.0 

 

1.2.2 Kindle DX 

Introducerad: May 2009 (USA) [6], Januari 2010 (Internationell) [7] 

Modellkod: D00611 (Kindle USA) / D00801 (Kindle Internationell) 

Versioner:  

 Kindle DX USA 

 Kindle internationell 

Skärmstorlek: 9.7" 

Storlek: 264.5mm x 182mm x 9.7mm 

Vikt: 535 gram 

Minnesstorlek: 4 GB 

Expanderbart minne: Nej 

Anslutningar: 

 USB 2.0 (micro-B) 

 EVDO/CDMA i Kindle DX USA 

 HSDPA/GSM i Kindle DX Internationell 

Tangentbord: Fysiskt 

Ljud: Inbyggd högtalare samt 3.5 mm hörlursuttag för att lyssna på ljudböcker och musik 

Filformat som stöds: 

 Kindle (.AZW, .AZW1) 

 Text (.TXT) 

 PDF (.PDF) 
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 Unprotected Mobipocket (.MOBI, .PRC) 

 Audible (.AA, .AAX) 

 MP3 (.MP3) 

Firmware-versioner: 

 2.5.8 

 2.5.7 

 2.5.5 (Endast Internationell) 

 2.5.4 

 2.5.2 

 2.3.3 

 2.3 

 2.1.1 (Endast USA) 

 2.1 (Endast USA) 

 

1.2.3 Kindle DX Graphite 

Introducerad: Juli 2010 [8] 

Modellkod: D00801 

Skärmstorlek: 9.7" 

Storlek: 264.5mm x 182mm x 9.7mm 

Vikt: 535 gram 

Minnesstorlek: 4 GB 

Expanderbart minne: Nej 

Anslutningar: 

 USB 2.0 (micro-B) 

 HSDPA/GSM 

Tangentbord: Fysiskt 

Ljud: Inbyggd högtalare samt 3.5 mm hörlursuttag för att lyssna på ljudböcker och musik 

Filformat som stöds: 

 Kindle (.AZW, .AZW1) 

 Text (.TXT) 

 PDF (.PDF) 

 Unprotected Mobipocket (.MOBI, .PRC) 

 Audible (.AA, .AAX) 
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 MP3 (.MP3) 

Firmware-versioner: 

 2.5.8 

 2.5.7 

 2.5.5 

 2.5.4 

 2.5.2 

 2.3.3 

 2.3 

 

1.3 Generation 3 

1.3.1 Kindle Keyboard 

Modellkod: D00901 

Introducerad: Juli 2010 [9] 

Versioner: 

 Wi-Fi 

 Wi-Fi with Special Offers  

 3G+Wi-Fi 

Skärmstorlek: 6" 

Storlek: 190 mm by 123 mm by 8.5 mm 

Vikt: 247 gram 

Minnesstorlek: 4 GB 

Expanderbart minne: Nej 

Anslutningar: 

 USB 2.0 (micro-B) 

 Wi-Fi - 802.11b/g 

 HSDPA/GSM (3G-versionen) 

Tangentbord: Fysiskt 

Ljud: Inbyggd högtalare samt 3.5 mm hörlursuttag för att lyssna på ljudböcker och musik 

Filformat som stöds: 

 Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2, .AZW3) 

 Text (.TXT) 

 PDF (.PDF) 
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 Unprotected Mobipocket (.MOBI, .PRC) 

 Audible (.AA, .AAX) 

 MP3 (.MP3) 

Firmware-versioner: 

 3.4.1 

 3.4 

 3.3 

 3.2.1 

 3.2 

 3.1 

 3.0.1 

 3.0 

 

1.4 Generation 4 

1.4.1 Kindle 4 

 

Figur 1. Fram- och baksida på Kindle 4 (grå version). 

 

Modellkod: D01100 (Skiljs från Kindle 5 genom dess grå färg) 

Introducerad: September 2011 [10] 

Versioner: 

 Wi-Fi 
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 Wi-Fi with Special Offers  

Skärmstorlek: 6" 

Storlek: 165.75 mm x 114.5 mm x 8.7 mm 

Vikt: 170 gram 

Minnesstorlek: 2 GB 

Expanderbart minne: Nej 

Anslutningar: 

 USB 2.0 (micro-B) 

 Wi-Fi - 802.11b/g/n 

Tangentbord: Visas på skärmen och navigeras med fysiska knappar 

Ljud: Nej 

Filformat som stöds: 

 Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2, .AZW3) 

 Text (.TXT) 

 PDF (.PDF) 

 Unprotected Mobipocket (.MOBI, .PRC) 

Firmware-versioner: 

 4.1.2 

 4.1.1 

 4.1.0 

 4.0.1 

 4.0 

 

1.4.2 Kindle Touch 

Modellkod: D01200 

Introducerad: September 2011 [10] 

Versioner: 

 Wi-Fi 

 Wi-Fi with Special Offers 

 3G+Wi-Fi 

 3G+Wi-Fi with Special Offers 

Skärmstorlek: 6" 

Storlek: 172 mm x 120 mm x 10.1 mm 
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Vikt: 213 gram (Wi-Fi), 220 gram (3G+Wi-Fi) 

Minnesstorlek: 4 GB 

Expanderbart minne: Nej 

Anslutningar: 

 USB 2.0 (micro-B) 

 Wi-Fi - 802.11b/g/n 

Tangentbord: Tryckkänsligt på skärmen 

Ljud: Nej 

Filformat som stöds: 

 Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2, .AZW3) 

 Text (.TXT) 

 PDF (.PDF) 

 Unprotected Mobipocket (.MOBI, .PRC) 

Firmware-versioner: 

 5.3.7.2 

 5.3.7.1 

 5.3.7 

 5.3.2.1 

 5.3.2 

 5.1.2 

 5.1.0 

 5.0.4 

 5.0.3 

 5.0.0 

 

1.5 Generation 5 

1.5.1 Kindle 5 

Modellkod: D01100 (Skiljs från Kindle 4 genom dess svarta färg) 

Introducerad: September 2012 [11] 

Versioner: 

 Wi-Fi 

 Wi-Fi with Special Offers  

Skärmstorlek: 6" 
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Storlek: 165.75 mm x 114.5 mm x 8.7 mm 

Vikt: 170 gram 

Minnesstorlek: 2 GB 

Expanderbart minne: Nej 

Anslutningar: 

 USB 2.0 (micro-B) 

 Wi-Fi - 802.11b/g/n 

Tangentbord: Visas på skärmen och navigeras med fysiska knappar 

Ljud: Nej 

Filformat som stöds: 

 Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2, .AZW3) 

 Text (.TXT) 

 PDF (.PDF) 

 Unprotected Mobipocket (.MOBI, .PRC) 

Firmware-versioner: 

 4.1.2 

 4.1.1 

 4.1.0 

 4.0.1 

 4.0 
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1.5.2 Kindle Paperwhite (Version 1) 

 

Figur 2. Fram- och baksida på Kindle Paperwhite 1. 

 

Modellkod: EY21 

Introducerad: September 2012 [11] 

Versioner: 

 Wi-Fi 

 Wi-Fi with Special Offers 

 3G+Wi-Fi 

 3G+Wi-Fi with Special Offers 

Skärmstorlek: 6" 

Storlek: 69 mm x 117 mm x 9 mm 

Vikt: 213 gram (Wi-Fi), 221 gram (3G+Wi-Fi) 

Minnesstorlek: 2 GB 

Expanderbart minne: Nej 

Anslutningar: 

 USB 2.0 (micro-B) 

 Wi-Fi - 802.11b/g/n 

Tangentbord: Tryckkänsligt på skärmen 

Ljud: Nej 

Filformat som stöds: 

 Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2, .AZW3) 
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 Text (.TXT) 

 PDF (.PDF) 

 Unprotected Mobipocket (.MOBI, .PRC) 

Firmware-versioner: 

 5.4.4.2 

 5.4.4.1 

 5.4.4 

 5.3.9 

 5.3.8 

 5.3.6 

 5.3.5 

 5.3.4 

 5.3.3 

 5.3.1 

 5.3.0 

 5.2.0 

 

1.6 Generation 6 

1.6.1 Kindle Paperwhite (Version 2) 

 

Figur 3. Fram- och baksida på Kindle Paperwhite 2. 
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Modellkod: DP75SDI 

Introducerad: September 2013 [12] 

Versioner: 

 Wi-Fi 

 Wi-Fi with Special Offers 

 3G+Wi-Fi 

 3G+Wi-Fi with Special Offers 

Skärmstorlek: 6" 

Storlek: 169 mm x 117 mm x 9 mm 

Vikt: 206 gram (Wi-Fi), 215 gram (3G+Wi-Fi) 

Minnesstorlek: 2 GB 

Expanderbart minne: Nej 

Anslutningar: 

 USB 2.0 (micro-B) 

 Wi-Fi - 802.11b/g/n 

Tangentbord: Tryckkänsligt på skärmen 

Ljud: Nej 

Filformat som stöds: 

 Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2, .AZW3) 

 Text (.TXT) 

 PDF (.PDF) 

 Unprotected Mobipocket (.MOBI, .PRC) 

Firmware-versioner: 

 5.6.1.0.6 

 5.6.1.0.4 

 5.6.1.0.2 

 5.6.1 

 5.4.5.1 

 5.4.5 

 5.4.3.2 

 5.4.3.1 

 5.4.3 

 5.4.2.1 
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 5.4.2 

 5.4.0 

 

1.7 Generation 7 

1.7.1 Kindle 

 

Figur 4. Kindle av generation 7. Reproducerad med tillstånd från Amazon. 

 

Introducerad: September 2014 [13] 

Versioner: 

 Wi-Fi 

 Wi-Fi with Special Offers 

Skärmstorlek: 6" 

Storlek: 169 mm x 119 mm x 10 mm 

Vikt: 191 gram 

Minnesstorlek: 4 GB 

Expanderbart minne: Nej 

Anslutningar: 

 USB 2.0 (micro-B) 

 Wi-Fi - 802.11b/g/n 
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Tangentbord: Tryckkänsligt på skärmen 

Ljud: Nej 

Filformat som stöds: 

 Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2, .AZW3) 

 Text (.TXT) 

 PDF (.PDF) 

 Unprotected Mobipocket (.MOBI, .PRC) 

Firmware-versioner: 

 5.6.1.0.6 

 5.6.1.0.4 

 5.6.1.0.2 

 5.6.1 

 5.6.0.1 

 5.6.0 

 

1.7.2 Kindle Voyage 

 

Figur 5. Kindle Voyage. Reproducerad med tillstånd från Amazon. 
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Introducerad: September 2014 [13] 

Versioner: 

 Wi-Fi 

 Wi-Fi with Special Offers 

 3G+Wi-Fi 

 3G+Wi-Fi with Special Offers 

Skärmstorlek: 6" 

Storlek: 162 mm x 115 mm x 7.6 mm 

Vikt: 180 gram (Wi-Fi), 188 gram (3G+Wi-Fi) 

Minnesstorlek: 4 GB 

Expanderbart minne: Nej 

Anslutningar: 

 USB 2.0 (micro-B) 

 Wi-Fi - 802.11b/g/n 

Tangentbord: Tryckkänsligt på skärmen 

Ljud: Nej 

Filformat som stöds: 

 Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2, .AZW3) 

 Text (.TXT) 

 PDF (.PDF) 

 Unprotected Mobipocket (.MOBI, .PRC) 

Firmware-versioner: 

 5.6.1.0.5 

 5.6.1.0.3 

 5.6.1.0.1 

 5.6.1 

 5.5.0 
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