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Sammanfattning 

 

Behovet av att analysera volatilt minne från Macintosh-datorer med OS X har blivit 

allt mer betydelsefull på grund av att deras datorer blivit allt populärare och att volatil 

minnesanalysering blivit en allt viktigare del i en IT-forensikers arbete. Anledningen 

till att volatil minnesanalysering blivit allt viktigare är för att det går att finna viktig 

information som inte finns lagrad permanent på datorns interna hårddisk. Problemet 

som låg till grunden för det här examensarbetet var att det uppenbart fanns brist på 

undersökningsmetoder av det volatila minnet för Mac-datorer med OS X.  

 

Syftet med detta arbete var därför att undersöka möjligheten att utvinna information 

från ett volatilt minne från en Mac-dator med OS X genom att kartlägga och bedöma 

olika undersökningsmetoder. För att göra denna undersökning har litteraturstudier, 

informella intervjuer, egna kunskaper och praktiska försök genomförts.  

 

Slutsatsen blev att möjligheten att utvinna information från det volatila minnet från en 

Mac-dator med OS X är relativt begränsad. Det största problemet är själva 

dumpningen av minnet. Många av dumpningsmetoderna som finns att tillgå kräver 

administrativa rättigheter. Vid analysering av en minnesdump bör man aldrig förlita 

sig på en analysmetod då olika analysmetoder ger olika resultat som kan vara till nytta 

för en vidare undersökning av en Mac-dator. 
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Summary 

 

The need to analyze volatile memory on Macintosh computers with OS X has become 

increasingly important due to the fact that their computers have become more popular 

and volatile memory analysis has become a more important part of an IT-forensics 

work. The reason volatile memory analysis has become more important is that it's 

possible to find information that’s not stored permanently on the computer’s hard 

drive. The problem that formed the basis for this thesis was that it was obvious there 

was a lack of methods of investigation of the volatile memory for Macs running OS 

X. 

 

The aim of this work was therefore to investigate the possibility of extracting 

information from a volatile memory from a Mac computer with OS X by identifying 

and assessing different methods of investigation. To do this investigation, literature 

studies, informal interviews, own knowledge and practical attempts have been 

conducted. 

 

It was concluded that the ability to extract information from the volatile memory from 

a Mac-computer with OS X is relatively limited. The biggest problem is the dumping 

of the memory. Many of the available dumping methods require administrative rights. 

When analyzing a memory dump you should never rely on one analyze method since 

different analyze methods give different results that can be useful for further 

investigation of a Mac-computer. 
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1. Introduktion  

 

Genom litteraturstudie och intervju med en IT-forensiker finns det ett tydligt behov av 

att analysera volatilt minne från Macintosh-datorer med OS X. Detta på grund av att 

deras datorer blivit allt populärare och att volatil minnesanalysering blivit en allt 

viktigare del i en IT-forensikers arbete. I det här kapitalet får läsaren en bättre 

förståelse till bakgrunden om varför behovet av forskning inom detta område är allt 

viktigare. Problemet är den brist på IT-forensiska metoder för undersökning av Mac-

datorers volatila minne. Det här exjobbet är ett försök att åtgärda den bristen. 

 

1.1 Bakgrund 

 

I takt med att den generella brottsligheten växer i Sverige ökar även de datorbaserade 

brotten. Under 2012 anmäldes 1 400 000 brott till polisen varav ”Bedrägeri med hjälp 

av internet” och ”Dataintrång” var två av de brottstyper som ökade mest av alla. 

Jämfört med året innan ökade brottstypen ”Bedrägeri med hjälp av internet” med 43% 

och brottstypen ”Dataintrång” ökade med hela 140% [1]. En möjlig förklaring till 

denna ökning kan enligt rapporten ”Svenskar och Internet 2013” vara att de flesta 

idag har tillgång till en dator, en smart mobil och internet. Två av tre använder idag en 

mobil för att koppla upp sig till internet. Det är en ökning från 22 till 65 procent på tre 

år. Även om smarta mobiler och surfplattor börjar bli allt vanligare så är det 

fortfarande den vanliga datorn som dominerar [2]. På grund av att allt fler har tillgång 

till datorer och att datorbaserade brott ökar är det viktigt att det sker en forskning i IT-

forensiska metoder och en utveckling av programvaror till stöd för IT-forensiska 

undersökningar.  

 

Under de senare åren har IT-forensiker sett att vissa frågor som ställs vid en 

undersökning inte kan bli besvarade genom att göra en traditionell spegling av datorns 

interna hårddisk. I många fall finns svaret på dessa frågor tillgänglig i datorns volatila 

minne. Analysering av det volatila minnet har därför blivit en allt viktigare del i en 

IT-forensikers arbete. Några exempel på information som går att utvinna är vilka 

program som exekverar eller har exekverat, öppna nätverksanslutningar och osparade 

dokument. Man kan även i vissa fall hitta inskrivna användarnamn och lösenord som 
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skrivits av användaren, vilket kan vara till hjälp för att till exempel ta sig förbi 

krypteringar som kan tänkas finnas på datorn [3]. 

 

Vid första kontakt med en IT-forensiker
1
 framgick det att det fortfarande finns att lära 

angående volatil minnesundersökning av Macintoshdatorer (Vid fortsättning av 

arbetet kommer jag förkorta Macintosh till Mac). Detta på grund av att majoriteten av 

datorerna som denne möter i sitt arbete innehåller Microsofts operativsystem 

Windows. Historiskt sett har Apple haft en relativt liten del av persondatormarknaden 

men under de senaste åren har de blivit allt populärare bland användare. (I dagens 

läge är Apple det mest värderade företaget i världen [4]). Detta skulle möjligen peka 

på att behovet av kunskap inom volatil undersökning av Mac-datorer kommer öka.  

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Tidigare forskningar av forensiska metoder inriktad mot det volatila minnet har gjorts 

en del genom åren men väldig få har gjorts mot just Mac-datorer. Majoriteten av 

informationen som finns är riktade mot datorer som kör operativsystemet Windows.  

 

Gabriela Limon Garcia presenterar i sin rapport ”Forensic physical memory analysis: 

an overview of tools and techniques” olika metoder för att utvinna och analysera 

volatilt minne från en Windowsdator. Slutsatsen blev att volatil minnesanalysering 

fortfarande är i startgroparna och att har en del kvar innan någon analysering kan 

göras på ett enkelt sätt men att viktig information går att utvinna [5]. 

 

Ett annat arbete riktat mot Windows är ” Live Memory Acquisition for Windows 

Operating Systems” av Nicholas Paul Maclean. Även det här arbetet går igenom olika 

metoder för dumpa och utvinna information från det volatila minnet från en 

Windowsdator. Resultatet visar att viktig information går och få fram och att det 

volatila minnet inte kan bortses vid en IT-forensisk undersökning. Precis som 

Gabriela Limon Garcia påpekar han att volatil minnesanalyseringen fortfarande är 

svårt men att mer automatiserade verktyg är under utveckling [6]. 

 

                                                           

1 Denne person begärde att förbli anonym i uppsatsen på grund av dennes arbetes känsliga natur. 
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Ett arbete som gjorts riktad mot Linux är ”An analysis of Linux RAM forensic” av 

Jorge Mario Urrea. Arbetet undersöker om den nyare Linuxkärnan 2.6 påverkat 

metoder utvecklade för undersökning av volatilt minne för tidigare Linuxkärnan 2.4. 

Slutsatsen blev att förändringarna i Linuxkärnan 2.6 inte påverkat de äldre metoderna 

för volatil minnesanalysering nämnvärt och att de flesta metoderna fungerar. Han 

påpekar även att metoderna som använts inte går att utföra på ett enkelt sätt vilket gör 

att IT-forensiker kanske drar sig för att använda dem vid en undersökning av Linux 

[7].  

 

Det närmaste arbetet som behandlar analysering av volatilt minne för Mac är ”Mac 

RAM Analysis” av Catherin Stamm [8]. Där undersöks och jämförs två olika 

forensiska dumpningsprogram mot varandra. Programmen som jämförs är Mandiant 

Memoryze och Mac Memory Reader. Saker som poängteras i rapporten är att 

Mandiant Memoryze måste installeras på datorns hårddisk för att klara av att dumpa 

det volatila minnet. Ur en forensisk synpunkt är det en nackdel då man vill förändra 

systemet så lite som möjligt. Mac Memory Reader däremot klarar av att köras direkt 

från en USB-sticka vilket gör att påverkan på systemet blir minimal. 

 

Utifrån vad som påpekats tidigare i rapporten är det uppenbart att det finns brist av 

metoder för undersökning av det volatila minnet för Mac-datorer. 

 

1.3 Teori 

 

En betydande del i en IT-forensisk undersökning av digitala medier är att ingen data 

bör bli förändrad vid själva undersökningstillfället, utan informationen ska vara så 

oförändrad som möjligt. Detta är något som kan vara svårt att uppfylla vid 

undersökning av det volatila minne jämfört med till exempel en hårddisk. 

 

Problemet med att undersöka det volatila minnet är att informationen är dynamisk och 

förändras konstant, även fast datorn inte används. Vid analysering av det volatila 

minnet kommer information om de undersökningsmetoder som används laddas till det 

volatila minnet (som i sig redan används av det befintliga systemet) och på så sätt 
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förändra den befintliga datan. Risken finns då att informationen som redan ligger där 

tas bort för att ge plats åt dessa undersökningsmetoder.  

 

Dessa förändringar kan förklaras med hjälp av Locard Exchange principen. Principen 

går ut på att när två objekt kommer i kontakt med varandra kommer de överföra och 

lämnar spår efter sig. Denna princip gäller även i den digitala världen vilket betyder 

att om en undersökningsmetod används på en måldator kommer det lämna spår efter 

sig [3]. 

 

Ett annat problem som gör undersökning av volatilt minne svårare än en traditionell 

undersökning av en hårddisk är att det volatila minnet kräver en kontinuerlig 

strömtillförsel för att hålla dess information. Detta göra att en vanlig dumpning som 

används vid undersökning av en hårddisk blir näst intill omöjlig att utföra. Vid 

dumpning av en hårddisk stängs oftast datorn av och plockas ut för att därefter bli 

speglad till en exakt kopia. Denna dumpningsmetod går därför inte att tillämpa vid 

undersökning av volatilt minne utan dumpning av dess informationer måste göras på 

plats vid själva datorn när systemet är igång. 

 

1.4 Problemformulering 

 

Problemet som ligger till grunden för det här examensarbetet är att det uppenbart 

finns brist av metoder för undersökning, undersökningsmetoder, av det volatila 

minnet för Mac-datorer med OS X. Då de datorbaserade brotten ökar och 

undersökning av det volatila minnet har blivit allt mer betydelsefull vid en forensisk 

undersökning är det viktigt att forskning i IT-forensiska metoder för volatil 

minnesundersökning för Mac-datorer med OS X sker. Med undersökningsmetoder 

avser jag kombinationer av metoder för minnesdumpning och metoder för analys av 

de minnesdumpningarna. Följande frågor är viktiga att utreda. 
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 Vilka undersökningsmetoder kan man använda sig av för att utvinna 

information från ett volatilt minne från en Mac-dator med OS X? 

 

 Vad för informationen kan dessa undersökningsmetoder utvinna? 

 

 Är dessa undersökningsmetoder IT-forensiskt försvarbara? 

 

 I vilken ordning bör dessa undersökningsmetoder användas? 

 

När det gäller kriminalteknisk integritet är det viktigt att notera att det finns olika 

nivåer av integritet som kan uppnås. Vid en mycket grundläggande nivå, måste en 

utredare vara säker på att de forensiska undersökningsmetoderna inte förändrar eller 

förvanskar bevis utan utredarens vetskap. Men en del avsiktlig förändring eller 

förvanskning av data kan behöva göras, till exempel för att en utredare ska kunna 

arbeta. Ett forensiskt verktyg kan behöva laddas in i det volatila minnet vilket medför 

att data som ligger sparad på de specifika minnesplattsera, som verktyget laddas till, 

kommer förändras eller skivas över. Detta är ett exempel på Locard Exchange 

principen [3], vilket gäller både för brottsutredare och för brottslingar. Ett verktyg kan 

också ha problem att utvinna all befintlig information, vilket leder till att viktig 

information kan bli utelämnad.  

 

Punkt tre och fyra i frågeställningen är sammankopplade till varandra. Det är bättre 

(om möjligt) att börja använda sig av ett verktyg som inte förändrar eller förvanskar 

någon data, och helst enbart använda sig av ett verktyg för att förminska att viktig 

data blir förstört innan andra verktyg som gör mer skada används. Detta är endast ett 

av flera kriterier som påverkar i vilken ordning som verktygen skall användas för att 

få bästa möjliga resultat. Andra faktorer som spelar in är hur fort undersökningen 

måste göras, vilka lösenord och användarprivilegier som finns tillgängliga, vilka 

anslutningsgränssnitt som systemet har, om undersökningen innebär dold övervakning 

och så vidare. 
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1.5 Avgränsningar 

 

Rapporten fokuserar på vilken information man kan få ut från det volatila minnet från 

en Mac-dator med operativsystemet OS X genom att dumpa och analysera det med 

olika undersökningsmetoder. 

 

På grund av licensbegränsningar och ekonomiska kostnader kommer enbart program 

som är gratis presenteras och användas.   
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2. Metodik 

 

För att få svar på frågorna som ställts i arbetets frågeställningar kommer jag i det här 

kapitlet utreda och beskriva en lämplig forskningsmetodik. Metodiken har inspirerats 

av forskaren Catherin Stamm [8] arbetsmetodik i hänseenden att generera information 

till det volatila minnet för att göra en jämförande studie mellan olika 

undersökningsmetoder.  

 

Arbetet syftar till att undersöka möjligheten att utvinna information från ett volatilt 

minne från en Mac-dator med OS X genom att kartlägga och bedöma olika 

undersökningsmetoder. 

 

2.1 Grov överblick 

 

Med hjälp av litteraturstudier och intervju av IT-forensiker kartlades det vilka 

undersökningsmetoder som var lämpliga för att utvinna information från det volatila 

minnet från en Mac-dator med OS X. På liknande sätt tog jag även reda på vilken 

tänkbar information som varje undersökningsmetod klarade av att utvinna. Det följdes 

upp av praktiska försök där varje undersökningsmetod testades och analyserades. 

Genom egna kunskaper, litteraturkällor och IT-forensikers bedömning fördes en 

diskussion för att bedöma hur pass IT-forensiskt försvarbar varje undersökningsmetod 

är. Utifrån bedömningen av undersökningsmetoderna sattes det upp en guide för hur 

man bör gå till väga för att få bästa resultat vid undersökning av det volatila minnet. 

 

2.2 Detaljerad överblick 

 

För att hitta relevant information över vilka undersökningsmetoder som kan användas 

genomfördes en litteraturstudie. Det gjorde jag med hjälp av Högskolan Dalarnas 

bibliotek och deras databaser IEEE och DiVA. Centrala begrepp inom området såsom 

volatile, ram, forensic, analysis, mac, os x användes vid sökningarna. Sökorden 

användes i olika kombinationer med varandra. En mer omfattande litteraturstudie 

gjordes genom att söka inom samma område och med samma ord på internet med 
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sökmotorn Google samt via Google Schoolar. Även en genomgång av relevant 

kurslitteratur inom området gjordes. 

 

Förutom litteratursökningen gjordes en informell intervju med en IT-forensiker inom 

polisväsendet, med fokus på metoder för utvinning av information från det volatila 

minnet av OS X. Ett frågeformulär kan vara till stöd vid en sådan intervju, då vet man 

att inga viktiga frågor tappas bort. Nackdelen är att man blir väldigt begränsad och 

man kanske inte når det kunskapsmässiga djup man vill komma till. Därför valde jag 

att genomföra en fritt hållen intervju utan något frågeformulär.   

 

Efter att genomfört litteraturstudien och intervjun med IT-forensikern valde jag ut de 

undersökningsmetoder som var intressanta att gå vidare med att kontrollera i praktiska 

försök. Varje undersökningsmetod testades och analyserades för att urskilja IT-

forensiska styrkor och svagheter. För de utvalda metoderna har en sammanställning 

över resultaten som varje undersökningsmetod klarade av att utvinna gjorts i 

överskådliga tabeller som visar vad varje metod klara av att utvinna.  

 

Vid utvärderingen av erhållna resultat tog jag stöd av en ytterligare en IT-forensiker. 

Hans synpunkter tillsammans med lämplig litteratur och mina egen erfarenhet ligger 

till grund för resonemanget över hur pass väl undersökningsmetoderna är IT-

forensiskt försvarbara. 

 

Utifrån bedömningen av hur väl IT-forensiskt försvarbara undersökningsmetoderna är 

sattes det upp en guide i form av ett flödesdiagram som visar hur man bör gå till väga 

för att få bästa resultat vid undersökning av det volatila minnet. 

 

2.3 Praktiska försök 

 

För att få djupare information av de olika undersökningsmetoderna bör en serie av 

praktiska försök genomföras. De försöken består princip i tre steg. Första steget är att 

försätta det volatila minnet till ett välkänt tillstånd, andra steget är att dumpa det 

volatila minnet med hjälp av en utvald metod, tredje steget är att göra en analys av det 

dumpade minnet med utvalda metoder.  
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Figur 1: Praktiska försökssteg 

 

De tre stegen repeteras tills alla undersökningsmetoderna blivit undersökta. För att 

resultaten ska vara jämförbara mellan de olika försöken är det viktigt att de genomförs 

på ett repeterbart och kontrollerbart sätt. Problem vid sådana här försök är att 

information kan finnas kvar i det volatila minnet från en tidigare undersökning. För 

att undvika detta ska datorn startas om efter varje gång som minnet dumpats. 

 

Vid undersökning av de utvalda metoderna användes en tidigare använd Mac Book 

Pro 13” (64bit) med 8 GB installerat volatilt. För att få ett så bra resultat som möjligt i 

undersökningen återställdes datorn helt genom att installera om dess operativsystem 

Mountain Lion version 10.8.5. Under installationen skapades kontot Testprofil1 med 

inloggningslösenordet LoginP@ss.  

 

Efter att ominstallationen var klar startades datorn upp från avstängt läge och 

information genererades till det volatila minnet genom att öppna olika program, skapa 

filer, utföra inloggningar m.m. Detta gjordes för att lättare kunna se vilken 

information som varje undersökningsmetod klarade av att utvinna. För en mer 

detaljerad beskrivning se bilaga A.   

 

När väl information genererats till minnet togs en skärmbild över hur mycket volatilt 

minne som användes av systemet. Därefter användes en av dumpningsmetoderna för 

att dumpa det volatila minnet. Efter att dumpningsmetoden använts togs en ny 

skärmbild över hur mycket volatilt minne som användes för att lättare kunna se om 

det metoden påverkat minnet. Sedan analyserades den tagna minnesdumpen med en 

och samma uppsättning av analysprogram för att på så sätt kunna göra en jämförande 



 

10 
 

studie över vad respektive analysmetod kunde utvinna från respektive 

dumpningsmetod. 

 

Efter att alla analysmetodermetoder använts stängdes datorn av för att försäkra att 

ingen gammal information från den tidigare dumpningsmetoden och de använda 

analysmetoderna fanns kvar. Datorn startades därefter upp igen och samma procedur 

repeterades tills alla undersökningsmetoder undersökts.  
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3. Macintosh operativsystem OS X 

 

3.1 Historia 

 

1996 köpte Apple upp företaget NeXT och fick tillgång till deras operativsystem 

NeXTSTEP som blev starten till Mac OS X. NeXTSTEP var ett objektorienterat 

operativsystem som erbjöd både ett grafiskt användargränssnitt (GUI) och ett Unix-

baserat kommandogränssnitt. 1999 släpptes den första serverversionen av Mac OS X, 

Mac OS X Server 1.0. Tre år senare, 2001, kom första persondatorversionen av Mac 

OS X och gick under namnet Mac OS X 10.0 Cheetah [9]. Mac OS X har sedan dess 

släppts i åtta olika versioner. Den senaste versionen av operativsystemet släpptes 

2012. Apple valde då att ta bort ordet ”Mac” ifrån namnet för att visa att OS X inte är 

relaterat till enbart persondatorhårdvara. Detta gör att de senare versionerna enbart 

kommer heta OS X [10]. Senaste versionen av OS X är i skrivande stund OS X 10.9 

och går under namnet Mavericks. 

 

3.2 Uppbyggnad 

 

OS X är ett Unix-baserat operativsystem som till grunden bygger på Apples open 

source-system Darwin och dess kärna XNU. Darwin utgör själva kernel-lagret i OS X 

medan XNU är själva kärnan i Darwin. För att se mer hur OS X arkitektur är 

uppbyggd samt Darwins relation till OS X se Bilaga B och Bilaga C. 

 

XNU är en hybridkärna som innehåller flera olika komponenter där Mach och BSD är 

två av de primära delarna. Mach är själva service lagret i XNU och är baserad på 

Mach 3.0. Mach 3.0 är en mikrokärna som tillhandahåller flera låg-nivåtjänster för OS 

X. Några av dessa är: 

 

 Processhantering 

 Virtuell minneshantering 

 Virtuellt minnesskydd 

 Virtuell minnesdelning 
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Även om Mach 3.0 är en mikrokärna så använder OS X inte den som en vanlig 

traditionell mikrokärna [11]. OS X sammanlänkar Mach kärnan med flera andra 

kernel-komponenter till en enda kernel-adressrymd för att på så sätt få ut bättre 

prestanda [12]. 

 

Ovanpå Mach-lagret så bygger BSD-lagret. BSD är det primära 

programmeringsgränssnittet i XNU och är baserad på FreeBSD 5 [11]. Några aspekter 

som BSD ansvarar för är: 

 

 BSD-utformad processmodell 

 Användar-ID’n, behörigheter och grundläggande säkerhetspolicys 

 TCP/IP stack, BSD sockets och brandvägg 

 Kryptografiskt ramverk 

 

 

 

 

Figur 2: Uppbyggnaden av XNU (bild från Apple Inc.) [13] 

 

Viktigt att nämna är att Darwin inte är OS X. OS X är namnet på hela 

operativsystemet som i sin tur innehåller flera olika komponenter, däribland Darwin 

som används som OS X kärnan. Bilaga C illustrerar relationen mellan OS X och 

Darwin.  
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3.3 Minneshantering 

 

Den volatila minneshanteringen i OS X hanteras, som tidigare nämnts i 3.2 

Uppbyggnad, av själva Mach lagret i XNU kernelen. Mach använder sig av det 

virtuella minnessystemet Mach VM för att allokera, skydda och dela minne till 

processer. Varje process som skapas tilldelas en egen virtuellt adressrymd. För 32-

bitars processer tilldelas processen 4 GB virtuell adressrymd medan 64-bitars 

processer kan tilldelas upp till 18 exabyte användbar adressrymd. 

 

Processen som skapats delas sedan upp i jämnstora minnesbitar på 4096 bytes som 

kallas pages. Dessa pagers kan sedan bli utplacerade i en varsin frame i det fysiska 

minnet, det vill säga i det volatila minnet. En frame har samma fasta storlek som en 

page på 4096 bitar. En anledning till varför en process delas upp i flera mindre 

storlekar är för att effektivisera användningen av det fysiska minnet. En process data 

behöver inte ligga direkt efter varandra för att exekvera utan kan med hjälp av pages 

ligga där det finns platts i det fysiska minnet, se Figur 3. För att hålla reda på vart alla 

pages för en process ligger använder OS X ett ”pageing” schema [14] [15].  

 

Figur 3: Illustration över processers virtuella minne och det volatila minnet [14] 
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När det volatila minnet är fullt skrivs delarna som inte används till disk för att skapa 

plats för data som behöver använda minnet. 

  

Under processens livslängd kan dess pages bli indelade i tre olika listor beroende på 

hur ofta de används. Dessa listor är Active list, Inactive list och Free list. 

 

Active list:  För pages som används eller nyligen har blivit använda. 

Inactive list:  För pages som inte blivit använda på ett tag men fortfarande 

innehåller data som associerar till någon process. 

Free list:  För pages som inte längre associerar med någon process och 

kan bli borttagna för att ge plats åt andra processer som behöver 

mer utrymme [15]. 

 

3.4 Generell information 

 

I ett volatilt minne finns en mängd information. Varje gång något utförs på en dator 

genereras information till det volatila minnet. Denna information kan variera 

beroende på operativsystem men en viss generell information går att återfinna hos de 

flesta system. 

 

Generell information som går att få ut från det volatila minnet är: 

 

 Processer 

 Lösenord och krypteringsnycklar 

 Nätverksinformation 

 Öppnade filer 

 Skadlig kod  
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4. Tillgängliga undersökningsmetoder 

 

I det här kapitlet följer en beskrivning av tillgängliga undersökningsmetoder för 

minnesdumpning och minnesanalysering av volatilt minnet från en Mac-dator med 

OS X. 

 

4.1 Minnesdumpning 

4.1.1 FireWire 

 

FireWire, även känt som IEEE 1394 är ett seriellt gränssnitt som kan användas för att 

fånga upp det volatila minnet. Gränssnittet är utvecklat av Apple och används oftast 

till enheter som kräver mycket hög överföringshastighet. För att uppnå en hög 

överföringshastighet använder sig FireWire av en annan teknik som kallas Direct 

Memory Access. Med Direct Memory Access kan en inkopplad enhet läsa och skriva 

direkt till det volatila minnet oberoende av datorns CPU [16]. Så med hjälp av Direct 

Memmory Access tekniken kan en DMA-attack utföras via FireWire för att läsa ut 

datorns volatila minne. DMA-attacken har dock en nackdel vilken är att FireWires 

minnesbuss enbart har tillgång till de första 4 GB av datorns volatila minne. Med den 

begränsningen kommer man inte kunna läsa ut all information om datorn har mer än 4 

GB volatilt minne.  

 

För att minska risken att en sådan attack ska kunna utföras har Apple från och med 

OS X 10.7.2 Lion lagt in att DMA stängs av automatiskt om FileVault 2 används och 

användaren loggas ut. Attacken kan dock fortfarande utföras om användaren är 

inloggad [17]. 

 

4.1.2 Thunderbolt 

 

Thunderbolt är ett gränssnitt som likt FireWire, kan användas för att fånga upp det 

volatila minnet. Gränssnittet är utvecklat av Intel och introducerades 2011 i samband 

med att Apple släppte nya uppdaterade MacBook Pro. Thunderbolt är designad för att 

vara en alternativ ersättare till bland annat USB 3.0, FireWire och eSATA [18]. För 
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att klara av att ersätta dessa gränssnitt bygger Thunderbolt på tekniken PCI Express. 

PCI Express är en teknik som tillåter en inkopplad enhet att skapa en direktanslutning 

[19]
 
till datorns andra enheter för att uppnå hög överföringshastighet. Detta gör att en 

liknande DMA-attack som nämndes under 4.1.1 FireWire kan utföras genom att 

direktansluta till datorns volatila minne [20]. 

 

4.1.3 Sleepimage 

 

Sleepimage är en fil som OS X använder för att spara undan information som finns i 

det volatila minnet om datorn är konfigurerad att går ner i viloläge. Filen sparas i 

klartext till /var/vm/sleepimage och kan användas för att analysera vad för 

information som fanns i minnet när datorn senast gick ner i viloläge. För att läsa eller 

kopiera denna fil krävs det administrativa rättigheter [21]. 

 

4.1.4 Swapfile 

 

Swapfilen är en fil som OS X använder sig av när operativsystemet behöver ha 

tillgång till mer volatilt minnet än vad som finns installerat på datorn. Filen sparas i 

klartext till /var/vm/swapfileN och kan användas för att analysera vad för information 

som blivit ut kopierat från det volatil minnet. Om däremot Secure Virtual Memory 

skulle vara påslaget kommer denna swapfil vara krypterade vilket förhindrar att 

information går att utvinna. Det kan finnas flera än en swapfil vilket gör att N:et i 

namnet swapfileN representerar en siffra som räknas uppåt beroende på hur många 

swapfiler OS X skapat. För att läsa eller kopiera denna fil krävs det administrativa 

rättigheter [22]. 

 

För att förhindra att känslig data från det volatila minnet ska ligga sparat i klartext på 

datorns hårddisk har Apple från och med OS X version 10.7 alltid Secure Virtual 

Memory påslaget. Detta gör att swapfilen alltid är krypterad i nyare versioner av OS 

X [23]. 
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4.1.5 Coldboot 

 

Coldboot (även kallat hardboot) är en metod där man tvingar datorn att stänga av sig 

(genom att hålla inne startknappen istället för att låta systemet stänga av sig själv) för 

att därefter starta upp den igen. I en tidigare rapport från Princeton University [24] 

visar de att information går att utvinna från det volatila minnet genom att göra en så 

kallad Coldboot attack. Attacken går ut på att man tvingar måldatorn att stänga av sig 

för att snabbt starta upp den igen innan det volatila minnet hinner tömmas på 

information på grund av strömbrist. Vid uppstarten bootas ett dumpningsprogram upp 

istället för det vanliga operativsystemet och dumpar det volatila minnet med den 

kvarvarande informationen som fanns i minnet innan datorn stängdes av.  

 

4.1.6 Warmboot 

 

Warmboot (även kallat softboot) är en motsatt metod mot Coldboot. Istället för att 

tvinga datorn att stänga av sig för att därefter starta upp den så låter man systemet 

sköta omstartsprocessen. Enligt Sans Institute [25] ökar denna metod möjligheten att 

utvinna information jämfört med Coldboot då strömtillförseln aldrig bryts till det 

volatila minnet. Vid uppstarten bootas även här ett dumpningsprogram upp istället för 

det vanliga operativsystemet och dumpar det volatila minnet med den kvarvarande 

informationen som fanns i minnet innan datorn startades om. 

 

4.1.7 Kernelextension 

 

Tidigare OS X versioner utvecklade för PowerPC hade möjlighet att utvinna det 

volatila minnet via /dev/mem men i och med att Apple började utveckla OS X för x86 

tog de bort denna möjlighet. För att utvinna det volatila minnet på liknande sätt i 

nyare OS X versioner utvecklade för x86 kan man ladda in en kernel extension för att 

temporärt kan skapa upp denna mapp. För att ladda in en sådan kernel extension krävs 

det administrativa rättigheter [26]. 
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4.2 Minnesanalysering 

 

4.2.1 Symbolbaserat 

 

Symbolbaserad analysering bygger på att själva analysprogrammet vet vart en viss 

datastruktur börjar och kan på så sätt utvinna dess information. Ett exempel på hur 

metoden fungerar är om analysprogrammet via en symboltabell vet vart en länkad 

lista börjar. Programmet börjar då med att läsa det första elementet från den länkade 

listan för att sedan följa referensen som leder till det andra elementet och så vidare 

tills hela listan är funnen. En nackdel med den här metoden är att den kan missa 

information som inte finns med i symboltabellerna som till exempel skadlig kod [27]. 

 

4.2.3 Strängsökning 

 

Strängsökning är en välkänd metod som kan användas för att söka efter värdefulla ord 

och texter. Genom att läsa in en fil i binärform kan dess data översättas till alfabetiska 

tecken med hjälp av en teckenkodningstabell. På så sätt går det att få ut information 

från en minnesdump som kan vara till nytta vid en IT-forensisk undersökning.  

 

4.2.4 Filkarvning 

 

Filkarvning är en process som kan används för att utvinna data från en hårddisk eller 

annan lagringsmedia utan att använda sig av det filsystem som skapade datan. 

Tekniken går ut på att letar reda på kända filtypers signaturer. En filsignatur, även 

kallad magiskt nummer, är en numerisk eller textbaserad konstant som är placerad i 

filens början. När en filsignatur väl hittas kan denna fil återskapas genom att läsa 

datan fram till filens slut [28].  
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5. Tillgängliga programvaror 

 

I det här kapitlet följer en beskrivning av tillgängliga programvaror som använder sig 

av de olika undersökningsmetoderna (se kapitel 4. Tillgängliga 

undersökningsmetoder) som finns för minnesdumpning och minnesanalysering av 

volatilt minnet från en Mac-dator med OS X.  

 

5.1 Minnesdumpning 

 

5.1.1 Inception 

 

Inception är ett program som utnyttjar DMA tekniken, som används av FireWire och 

Thunderbolt, genom att utföra en så kallad DMA-attack för att dumpa det volatila 

minnet. Programmet klarar av att dumpa de 4 första GB från måldatorn som 

attackeras/undersöks. För att köra Inception krävs det en UNIX-baserad dator som är 

utrustad med ett FireWire eller Thunderbolt-gränssnitt. Programmet är skrivet i 

python och körs direkt via terminalen [17]. 

 

5.1.2 DD 

 

DD, även kallat ”Data Dumper” är ett kommandobaserat program som kan användas 

för att kopiera filer från ett ställe till ett annat. Programmet finns inbyggt i OS X och 

kan användas för att kopiera ut Sleepimage-filen och befintliga Swapfiler till ett USB-

minne [29].  

 

5.1.3 Msramdmp 

 

Msramdmp är ett program som är utvecklat av Wesley McGrew och klarar av att 

dumpa det volatila minnet till ett USB-minne. Programmet är baserat på rapporten 

från Princeton University [24] där de visar att det går att utvinna det volatila minnet 

genom att göra en så kallad Coldboot-attack. För att Msramdmp ska kunna dumpa det 
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volatila minnet till USB-minne krävs det att USB-minnet är formaterat med en 

partition i Linux-formatet Venix 80286 [22] [30]. 

 

5.1.4 Mac Memory Reader 

 

Mac Memory Reader är ett forensiskt verktyg för att dumpa det volatila minnet från 

en dator med OS X genom att använda sig av en kernelextension. Programmet är 

kommandobaserat och kan köras direkt från ett USB-minne med hjälp av OS X 

inbyggda program Terminal. Minnesdumpen som skapas kan sparas i filformatet 

Mach-O eller som RAW om ingen filändelse anges [31]. 

 

5.2 Minnesanalysering 

 

5.2.1 Volatiltiy Framework 

 

Volatility Framework är ett forensiskt open source-program som använder sig av 

symbolbaserad analysering för att utvinna information från en volatil minnesdump. 

Volatility har stor kompatibilitet och kan analysera 32 och 64 bitars minnesdumpar 

tagna från Windows, Linux, OS X eller Android. Programmet är skrivet i python och 

innehåller en stor samling olika verktyg för analysering, vilket kan variera beroende 

på operativsystem. För att analysera en minnesdump tagen från OS X kräver 

Volatility Framework en profil skapad för den version som operativsystemet hade när 

minnesdumpen togs. Profilen är en zip-fil bestående av två filer som innehåller 

information om operativsystemets kärnstruktur och symboltabell. Volatility 

tillhandahåller ett antal förbyggda profiler för olika versioner av OS X. Finns det inte 

någon profil för den versionen som operativsystemet hade som minnesdumpen togs 

ifrån måste en ny profil skapas. Anledningen till att man inte kan använda sig av en 

äldre profil är för att operativsystemets kärnstruktur och symboltabell kan variera 

mellan varje ny uppdatering av operativsystemet [32]. 

 

För att se mer i detalj hur profilen för det här projektet skapades se Bilaga D.  
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5.2.2 Volafox 

 

Volafox, även känt som Mac OS X Memory Analysis Toolkit är ett forensiskt open-

source program som kan analysera och utvinna information från en volatil 

minnesdump tagen från OS X. Programmet är utvecklat av Kyeong-Sik Lee 

tillsammans med Korean Digital Forensic Research Center och är baserat på arbete 

från Matthieu Suiche och Volatility Framework. Volafox stödjer att analysera 32 och 

64 bitars minnesdumpar tagna från datorer med OS X 10.6 till OS X 10.8 och 

programmet är helt skrivet i python [33]. Likt Volatiltiy Framework kräver Volafox 

en profil för att kunna analysera en volatila minnesdump tagen från OS X. I det här 

fallet kallas profilen för Overlay och innehåller information om operativsystemet 

kärnstruktur och symboltabell.  

 

För att se mer i detalj hur Overlay-profilen för det här projektet skapades se Bilaga E. 

 

5.2.3 Mandiant Memoryze 

 

Memoryze for Mac är ett forensiskt program som kan analysera och utvinna 

information från en volatil minnesdump. Programmet är gratis och kan även användas 

för att dumpa det volatila minnet [34]. Till skillnad från Volatility Framework och 

Volafox behövs ingen profil eller Overlay skapas för att analysera en minnesdump 

tagen från OS X. 

 

5.2.4 Strings 

 

Strings är ett kommandobaserat program som söker reda på ASCII-strängar i en 

angiven binärfil. Programmet finns inbyggt i de flesta UNIX-system, med undantag 

för OS X, och kan användas för att söka efter värdefulla strängar. För att få tillgång 

till Strings i OS X måste Xcode Tools installeras [35]. 
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5.2.5 Photorec 

 

Photorec är ett gratis open-source program som kan återskapa borttagna filer som 

dokument, bilder, videos m.m. får en hårddisk, CD-ROM eller annan lagringsmedia. 

Programmet klarar även av att analysera och utvinna filer från en image, t.ex. från en 

volatil minnesdump. Vid analysering av ett lagringsmedium spelar det ingen roll vad 

det är för filformat det lagringsmediet har då Photorec använder sig av en 

signaturdatabas för att hitta och återskapa filer. Photorec har en stor kompabilitet och 

kan köras på från de flesta operativsystemen som Windows, Linux, Mac OS X, Sun 

Solaris och Free/Net/OpenBSD [36].  
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6. Resultat 

 

Praktiskt försök 1: Inception 

 

 

Figur 4: Använt minne innan dumpning med Inception 

 

 

Figur 5: Använt minne efter dumpning med Inception 

 

Här kan man se att det volatila minnet har blivit minimalt påverkat av Inception.   

 

Dumpningstid: 10 minuter 

 

Volatility Framework 

 

Volatiltiy Framework klarade utan problem av att utvinna vilka processer som 

exekverade när minnesdumpen togs. I Tabell 1 kan man se information om de 

programmen som startades. Värt att notera är att det finns fyra olika processer med 

namnet Google Chrome istället för en. En möjlig förklaring kan vara att de tre andra 

processerna ”Googel Chrome He” blivit startade av själva programmet ”Google 

Chrome”.  
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Offset Name Pid Uid Gid PGID Bits DTB Start Time 

0xffffff803

1492ea0 
Microsoft Word 262 501 20 262 32BIT 

0x0000000031fd

7000 

2014-05-05 

17:54:47 

0xffffff803

14925e0 
Transmit 255 501 20 255 64BIT 

0x000000003235

7000 

2014-05-05 

17:54:12 

0xffffff803

0d99300 

Google Chrome 

He 
231 501 20 223 32BIT 

0x00000000327c

3000 

2014-05-05 

17:52:42 

0xffffff803

0d9ad40 

Google Chrome 

He 
230 501 20 223 32BIT 

0x000000002cf2

5000 

2014-05-05 

17:52:42 

0xffffff803

1494480 

Google Chrome 

He 
226 501 20 223 32BIT 

0x000000005e59

0000 

2014-05-05 

17:52:41 

0xffffff803

1494020 
Google Chrome 223 501 20 223 32BIT 

0x00000000433f

1000 

2014-05-05 

17:52:40 

0xffffff803

059fd20 
Mail 209 501 20 209 64BIT 

0x000000002106

b000 

2014-05-05 

17:51:38 

Tabell 1: Startade processer, Volatilty Framework, Inception 

 

Vid närmare undersökning kunde processträdet utvinnas som visar relationen mellan 

processerna, det vill säga vilka processer som är föräldrar eller barn till andra 

processer. I Tabell 2 kan man se att processen Google Chrome är förälder till 

processerna ”Google Chrome He”. Det visar att förklaringen kan stämma om att de 

startats av Google Chrome.  

 

Name Pid Uid 

...Google Chrome 223 501 

....Google Chrome He 231 501 

....Google Chrome He 230 501 

....Google Chrome He 226 501 

Tabell 2: Google Chrome’s processträd, Volatilty Framework, Inception 

 

ARP-tabellen som visar datorn cachade nätverksadresser som den skickat eller tagit 

emot data ifrån gick att utvinna. Informationen i Tabell 3 visar att data skickats till IP-

adressen och 192.168.1.1, vilket i det här fallet är default gateway. 

  

Source IP Dest. IP Name Sent Recv Time 

192.168.1.1 20:4e:7f:ba:0b:7c en1 1 None 
2014-05-05 

18:34:48 

Tabell 3: IP och MAC-adress till Default gateway, Volatilty Framework, Inception 
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En annan intressant del som gick att utvinna var nätverkskortets IP och MAC-adress. 

I Tabell 4 kan man se datorns trådlösa gränssnitt samt IP-dressen som den blev 

tilldelad vid anslutning till accesspunkten.  

 

Interface Address 

en1 d8:a2:5e:8c:a3:ac 

en1 192.168.1.7 

Tabell 4: Måldatorns IP och MAC-adress, Volatilty Framework, Inception 

 

Volafox 

 

Vid analysering av minnesdumpen med Volafox uppstod problem. Volafox klarade 

inte av att hitta Overlayen som tidigare skapats.  

 

[+] WARNING: volafox can't open 'overlays/12F45x64.overlay' 

 

Problemet löstes enkel genom att ändra namnet på Overlay-filen från 

10.8.5_64.overlay till 12F45x64.overlay.  

 

Programmet kunde utvinna vilka processer som exekverade på datorn när 

minnesdumpen togs. I Tabell 5 kan man se information om programmen som 

startades. Här kan man även se vilken användare som startade processerna, i det här 

fallet Testprofil1. På så sätt kan man lättare se om en process startats av en specifik 

användare. Man kan även se relationen mellan de olika processerna, det vill säga vilka 

processer som är föräldrar eller barn till andra processer. Man kan se att processen 

”Google Chrome” är förälder till de tre processerna ”Google Chrome He” vilket 

möjligen tyder på att de blivit startade av Google Chrome själv. 
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Offset (P) Pid Ppid Priority Nice Process Name Username Create Time 

0x324ACD2

0 
209   137       255 0 Mail 

Testprofil1 

(501,20) 

Mon May 05 

17:51:38 2014 

0x5D3D1020 223   137       255 0 Google Chrome 
Testprofil1 

(501,20) 

Mon May 05 

17:52:40 2014 

0x5D3D1480 226   223       255 0 Google Chrome He 
Testprofil1 

(501,20) 

Mon May 05 

17:52:41 2014 

0x1E1FFD40 230   223       255 0 Google Chrome He 
Testprofil1 

(501,20) 

Mon May 05 

17:52:42 2014 

0x41040300 231   223       255 0 Google Chrome He 
Testprofil1 

(501,20) 

Mon May 05 

17:52:42 2014 

0x5DD135E0 255   137       128 0 Transmit 
Testprofil1 

(501,20) 

Mon May 05 

17:54:12 2014 

0x5DD13EA

0 
262   137       128 0 Microsoft Word 

Testprofil1 

(501,20) 

Mon May 05 

17:54:47 2014 

Tabell 5: Startade processer, Volafox, Inception 

 

En väldigt intressant del som gick att utvinna ifrån den här minnesdumpen och som 

kan vara till god nytta vid en forensisk undersökning var tänkbara masternyklar 

(masterkeys) som kan används för att dekryptera filerna som sparar lösenorden på OS 

X. I Tabell 6 kan man se att Volafox hittade 10 tänkbara nyckelkandidater.  

 

[*] master key candidate: ECE514F0D15D7D58598A410EAFB874D9289EB190665FC405 

[*] master key candidate: 3455B71CA60F3AFE5C9447A8A6BA40AB718947E637BEAC8C 

[*] master key candidate: 0100000000000030D0A1C3F8937F00000000000000000000 

[*] master key candidate: 73C8EA25685CF6D78BCE40A2266D0C38CD2D162C24B69094 

[*] master key candidate: B1F5AACC7F7283EB7FDBD6B9B6E6DF999F4505A2F937FD3A 

[*] master key candidate: B546EF28E69D19832A48C7CE14B0C19A00000000EC3B4F12 

[*] master key candidate: 5C7C807607FA3160B0B05FE2F97918DCDE41B0B3CCAE53E0 

[*] master key candidate: 1C8B572BA9FEFD349E901ED5A4FEDA1F1CFFBFA009D9FDAB 

[*] master key candidate: 3358A13FF90700708724A13FF907009002006E2041757468 

[*] master key candidate: C014BCC80E9B100A622FFE6FBC8AA86EDA8D30BB3DA08079 

Tabell 6: Tänkbara masternyklar, Volafox, Inception 

 

Volafox kunde utvinna minimalt med nätverksinformation. En intressant del som gick 

att få fram var själva MAC-adressen för datorns trådlösa nätverkskort vilket man kan 

se i Tabell 7. 

  

AirPort_Brcm4331: Ethernet address d8:a2:5e:8c:a3:ac 

Tabell 7: MAC-adressen till måldatorns trådlösa nätverkskort, Volafox, Inception 
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Mandiant Memoryze 

 

Mandiant Memoryze hade väldiga problem att analysera minnesdumpen som togs 

med Inception. Ingen av den tidigare informationen som genererats gick att utvinna. 

Programmet kunde finna vilken version på operativsystemet som minnesdumpen togs 

ifrån men därefter gick inget mer att utvinna.  

 

INFO: [+] searching for lowGlo 

INFO: [+] lowGlo [000000000DE24000] 

INFO: [+] found os [Mac OS X 10.8 (Mountain Lion)] [64-bit] 

INFO: [+] PA PML4 [00000000105CA000] 

INFO: [+] searching for kernel base 

INFO: [+] found kaslr_base as [000000000D600000] 

**************************** 

WALK PROCESS LIST 

**************************** 

ERROR: unable to read vmmap.pmap or invalid pmap 

ERROR: read error count=787814 

ERROR: unable to locate kernel_task process 

 

Strings 

 

Mycket information som återfanns var skräp och gav inte mycket. Men genom att 

söka efter mer specifika ord gick det att utvinna intressant information som kan vara 

till nytta vid en forensisk undersökning.  

 

Användarnamnet och lösenordet som användes för att logga in på datorn gick att läsa 

ut. Informationen står i klartext och lösenordet är inte krypterat på något vis utan kan 

läsas utan problem, se Tabell 8. Kommandot som användas var: strings - 

firewire_memdmp_exjobb.bin | grep 'managedUser' -B1 -A 2 

 

Testprofil1 

managedUser 

Password 

LoginP@ss 

Tabell 8: Inloggningsuppgifter, Strings, Inception 
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Sökadressen till bilden ”Snow Leopard.jpg” gick att hitta. Här ser man hela adressen 

till bilden på FTP-serven, se Tabell 9. Kommandot som användas var: strings - 

firewire_memdmp_exjobb.bin | grep 'ftp://' 

 

ftp://192.168.1.3:21//Tobias/Bilder/Snow%20Leopard.jpg 

Tabell 9: Sökadress till den nerladdade bilden från FTP’n, Strings, Inception 

 

Den trådlösa accesspunkten som datorn var uppkopplad mot gick att finna. I Tabell 10 

ser man routerns SSID-namn som datorn var uppkopplad mot innan minnesdumpen 

togs. Kommandot som användes var: strings - firewire_memdmp_exjobb.bin | grep 

'<key>SSIDString</key>' -A 1 

 

<key>SSIDString</key> 

<string>Take This Router's Life</string> 

Tabell 10: Default gateway's SSID, Strings, Inception 

 

I Tabell 11 kan man se information om skärmbilden som togs. Namnet på bilden och 

sökadressen till vart bilden sparades går att utläsa. Kommandot som användes var: 

strings - firewire_memdmp_exjobb.bin | grep "rmavbild'' -B 1 

 

/Users/Testprofil1/Desktop/Ska 

rmavbild 2014-05-05 kl. 19.55.24.png 

Tabell 11: Adress och filnamn till tagen skärmdump, Strings, Inception 

 

Photorec 

 

Likt undersökningen av minnesdumpen med Strings så gav Photorec mycket skräp 

som inte gav mycket. Men tre intressanta filer återfanns vid filkarvning av 

minnesdumpen. Den första filen som återfanns var textfilen som skapats vid 

förberedelsen av minnet. Informationen som skrevs i filen ” Exjobb – läsa.rtf” gick att 
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återskapa och läsas, se Figur 6.

 

Figur 6: Textfilen "Exjobb - läsa.rtf” Photorec, Inception 

 

Den andra filen som hittades var det mottagna e-mailet, se Bilaga F. I informationen 

går det att utläsa e-mailets ämne och dess text. Man kan även se vem som skickat 

meddelandet samt vem det skickats till. Värt att notera är att en del skarpa IP-adressen 

som mailet skickades ifrån kan utläsas. Dessa skulle kunna vara till nytta för att spåra 

avsändaren. 

 

Den tredje och sista filen innehöll anslutningshistorik, se Bilaga G. Här kan man se att 

en inloggning gjorts mot adressen 192.168.1.3 med användarnamnet ”testprofilftp”. 

Man kan även se vilka mappar som visats för användaren samt att användaren klickat 

sig vidare i mapphierarkin.  
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Praktiskt försök 2: DD - Sleepimage 

 

 

Figur 7: Använt minne innan utkopiering av filen Sleepimage med DD 

 

 

Figur 8: Använt minne efter utkopiering av filen Sleepimage med DD 

 

Här kan man se att mycket av det volatila minnet har blivit påverkat när filen 

Sleepimage kopierades ut med programmet DD. Man kan även se att information har 

blivit utkopierat till filen Swapfile (växelfil) för att ge plats åt programmet.   

 

Dumpningstid: 35 minuter 

 

Varken Volatilty Framework, Volafox eller Mandiant Memoryze klarade av att 

analysera filen Sleepimage. Programmen klarade inte av att finna vilken 

operativsystemversion som filen var tagen ifrån och kunde därför inte utläsa någon 

information från filen. Nedan följer felmeddelandena för respektive analysprogram. 

 

Volatility Framework 

 

No suitable address space mapping found 

Tried to open image as: 

 MachOAddressSpace: mac: need base 

 MachOAddressSpace: MachO Header signature invalid 

 FileAddressSpace: Must be first Address Space 

 ArmAddressSpace - EXCEPTION: local variable 'shift_address' referenced before assignment 
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Volafox 

 

Traceback (most recent call last): 

  File "vol.py", line 291, in <module> 

    main() 

  File "vol.py", line 167, in main 

    overlay_path = m_volafox.get_kernel_version(vflag) # ret: true/false , overlay filepath 

 

 

Mandiant Memoryze 

 

INFO: [+] searching for lowGlo 

ERROR: read error count=2097152 

ERROR: unable to find lowGlo for OS detection 

ERROR: unable to continue, cannot locate OS version 

ERROR: init failed  

 

Strings och Photorec 

 

Även analysprogrammen Strings och Photorec hade problem att finna något. De 

klarade av att analysera filen men ingen av den tidigare genererade informationen 

gick att återfinna.  

  



 

32 
 

Praktiskt försök 3: DD - Swapfile 

 

 

Figur 9: Använt minne innan utkopiering av filen Swapfile med DD 

 

 

Figur 10: Använt minne efter utkopiering av filen Swapfile med DD 

 

Här kan man se att inte mycket av det volatila minnet har blivit påverkat, en möjlig 

förklaring till det är kan bero på att filen Swapfile endast var 64 MB stor. 

 

Dumpningstid: 15 sekunder 

 

Varken Volatilty Framework, Volafox eller Mandiant Memoryze klarade av att 

analysera filen Swapfile. Programmen klarade inte av att finna vilken 

operativsystemversion som filen var tagen ifrån och kunde därför inte utläsa någon 

information från filen. Nedan följer felmeddelandena för respektive analysprogram. 

 

Volatility Framework 

 

No suitable address space mapping found 

Tried to open image as: 

 MachOAddressSpace: mac: need base 

 MachOAddressSpace: MachO Header signature invalid 

 FileAddressSpace: Must be first Address Space 

 ArmAddressSpace - EXCEPTION: local variable 'shift_address' referenced before assignment 
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Volafox 

 

Traceback (most recent call last): 

  File "vol.py", line 291, in <module> 

    main() 

  File "vol.py", line 167, in main 

    overlay_path = m_volafox.get_kernel_version(vflag) # ret: true/false , overlay filepath 

 

 

Mandiant Memoryze 

 

INFO: [+] searching for lowGlo 

ERROR: read error count=2097152 

ERROR: unable to find lowGlo for OS detection 

ERROR: unable to continue, cannot locate OS version 

ERROR: init failed  

 

Strings och Photorec 

 

Även analysprogrammen Strings och Photorec hade problem att finna något. De 

klarade av att analysera filen men ingen information gick att återfinna.  

 

Då måldatorn som projektet utfördes på innehöll OS X version 10.8.5 undersöktes det 

efteråt om filen Swapfile var krypterad då Secure Virtual Memory automatiskt är 

påslaget [23]. Om filen är krypterad skulle det möjligen vara en förklaring till varför 

analysprogrammen hade problem att återskapa information. Detta gjordes genom att 

använda terminalen på måldatorn med kommandot: sysctl vm.swapusage 

 

Här kan man se att filen är krypterad vilket möjligen kan vara orsaken till varför ingen 

information gick att utvinna. En annan möjlig förklaring kan vara att filen Swapfile är 

tom. Nedan kan man se att filen är 64 MB stor men att ingen information har blivit ut 

kopierad till den än. Det vill säga att den är tom på information. 

 

vm.swapusage: total = 64.00M  used = 0.00M  free = 64.00M  (encrypted) 
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Praktiskt försök 4: Msramdmp - Coldboot 

 

 

Figur 11: Använt minne innan dumpning med Msramdmp - Coldboot 

 

 

Figur 12: Använt minne efter dumpning med Msramdmp - Coldboot 

 

Här kan man se att ingen av den tidigare informationen fanns kvar när datorn 

startades upp igen vilket möjligen beror på att operativsystemet startats om.   

 

Dumpningstid: 1 timme 15 minuter 

 

När analysering av minnesdumpen som togs med Msramdmp genom att göra en 

Coldboot visade det sig att ingen av analysprogrammen Volatilty Framework, 

Volafox och Mandiant Memoryze klarade av att läsa från filen. Programmen hade 

problem att finna vilken operativsystemversion som filen var tagen ifrån och kunde 

därför inte utläsa någon information från filen. Nedan följer felmeddelandena för 

respektive analysprogram. 

 

Volatility Framework 

 
No suitable address space mapping found 

Tried to open image as: 

 MachOAddressSpace: mac: need base 

 MachOAddressSpace: MachO Header signature invalid 

 FileAddressSpace: Must be first Address Space 

 ArmAddressSpace - EXCEPTION: local variable 'shift_address' referenced before assignment 
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Volafox 

 

Traceback (most recent call last): 

  File "vol.py", line 291, in <module> 

    main() 

  File "vol.py", line 167, in main 

    overlay_path = m_volafox.get_kernel_version(vflag) # ret: true/false , overlay filepath 

 

Mandiant Memoryze  

 

INFO: [+] searching for lowGlo 

ERROR: read error count=2074386 

ERROR: unable to find lowGlo for OS detection 

ERROR: unable to continue, cannot locate OS version 

ERROR: init failed 

 

Strings och Photorec 

 

Ingen av den information som tidigare genererats gick att återfinna med Strings eller 

Photorec men några saker som gick att finna med Strings var att spår efter 

Msramdmp. Detta skulle kunna medföra att någon av den tidigare informationen som 

genererats blivit överskriven. Nedan är en del av informationen som Msramdmp 

lämnade efter sig.  

 

Spår 1: 

 

ISOLINUX 3.61 2008-02-03  

 Copyright (C) 1994-2008 H. Peter Anvin 

isolinux:  

No boot info table, assuming single session disk... 

Spec packet missing LBA information, trying to wing it... 

Loading spec packet failed, trying to wing it... 

Found something at drive =  

Looks like it might be right, continuing... 

Extremely broken BIOS detected, last ditch attempt with drive =  

Failed to locate CD-ROM device; boot failed. 

See http://syslinux.zytor.com/sbm for more information. 
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Spår 2: 

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

msramdmp - McGrew Security Ram Dumper - v 0.5.1 

http://mcgrewsecurity.com/projects/msramdmp/ 

Robert Wesley McGrew: wesley@mcgrewsecurity.com 

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

Found msramdmp partition at disk 0x%x : partition %d 

Partition isn't marked as used.  Using it. 

Could not mark msramdmp partition as used.  Something's wrong. 

Marked partition as used. 

Writing section from 0x00000000 to 0x0009FFFF 

Could not write to disk.  Quitting. 

Out of space on the msramdmp partition.  Quitting. 

Writing section from 0x00100000 to 0x%x 

Done! You can turn off the machine and remove your drive. 

No unused msramdmp partitions found, quitting. 
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Praktiskt försök 5: Msramdmp – Warmboot 

 

 

Figur 13: Använt minne innan dumpning med Msramdmp – Warmboot 

 

 

Figur 14: Använt minne efter dumpning med Msramdmp – Warmboot 

 

Här kan man se att ingen av den tidigare informationen fanns kvar när datorn 

startades upp igen vilket möjligen beror på att operativsystemet startats om.   

 

Dumpningstid: 1 timme 10 minuter 

 

När analysering av minnesdumpen som togs med Msramdmp genom att göra en 

Warmboot visade det sig att ingen av analysprogrammen Volatilty Framework, 

Volafox och Mandiant Memoryze klarade av att läsa från filen. Programmen hade 

problem att finna vilken operativsystemversion som filen var tagen ifrån och kunde 

därför inte utläsa någon information från filen. Nedan följer felmeddelandena för 

respektive analysprogram. 

 

Volatility 

 
No suitable address space mapping found 

Tried to open image as: 

 MachOAddressSpace: mac: need base 

 MachOAddressSpace: MachO Header signature invalid 

 FileAddressSpace: Must be first Address Space 

 ArmAddressSpace - EXCEPTION: local variable 'shift_address' referenced before assignment 
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Volafox 

 

Traceback (most recent call last): 

  File "vol.py", line 291, in <module> 

    main() 

  File "vol.py", line 167, in main 

    overlay_path = m_volafox.get_kernel_version(vflag) # ret: true/false , overlay filepath 

 

Mandiant Memoryze  

 

INFO: [+] searching for lowGlo 

ERROR: read error count=2074386 

ERROR: unable to find lowGlo for OS detection 

ERROR: unable to continue, cannot locate OS version 

ERROR: init failed 

 

Strings 

 

Strings kunde däremot finna information från minnesdumpen som kan vara till nytta 

vid en forensisk undersökning.  

 

Användarnamnet och lösenordet som användes för att logga in på datorn gick att 

utvinna, se Tabell 12. Kommandot som användas var: strings - 

RAMCAPTURE_WARMBOOT.DD | grep -E 'managedUser' -B 1 -A 2 

 

Testprofil1 

managedUser 

Password 

LoginP@ss 

Tabell 12: Inloggningsuppgifter, Strings, Msramdmp – Warmboot 

 

Sökadressen till bilden ” Snow Leopard.jpg” gick att hitta. Här ser man hela adressen 

till bilden på FTP-serven, se Tabell 13. Kommandot som användas var: strings - 

RAMCAPTURE_WARMBOOT.DD | grep 'ftp://' 
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ftp://192.168.1.3//Tobias/Bilder/Snow%20Leopard.jpg 

Tabell 13: Sökadress till den nerladdade bilden från FTP’n, Strings, Msramdmp – 

Warmboot 

 

Den trådlösa accesspunkten som datorn var uppkopplad mot gick att finna. I Tabell 14 

ser man routerns SSID-namn som datorn var uppkopplad mot innan minnesdumpen 

togs. Kommandot som användes var: strings - RAMCAPTURE_WARMBOOT.DD | 

grep '<key>SSIDString</key>' -A 1 

 

<key>SSIDString</key> 

<string>Take This Router's Life</string> 

Tabell 14: Default gateway's SSID, Strings, Msramdmp – Warmboot 

 

Här kan man se information om skärmbilden som togs. Namnet på bilden och 

sökadressen till vart bilden sparades går att utvinna, se Tabell 15. Kommandot som 

användes var: strings - RAMCAPTURE_WARMBOOT.DD | grep "rmavbild'' -B 1 

 

/Users/Testprofil1/Desktop/Ska 

rmavbild 2014-06-13 kl. 15.51.53.png 

Tabell 15: Adress och filnamn till tagen skärmdump, Strings, Msramdmp – Warmboot 

 

Photorec 

 

Ingen av den information som tidigare genererats gick att återfinna med Photorec.  
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Praktiskt försök 6: Mac Memory Reader 

 

 

Figur 15: Använt minne innan dumpning med Mac Memory Reader 

 

 

Figur 16: Använt minne efter dumpning med Mac Memory Reader 

 

Här kan man se att det volatila minnet har blivit minimalt påverkat av Mac Memory 

Reader.   

 

Dumpningstid: 35 minuter 

 

Volatility Framwork 

 

Volatiltiy Framework kunde utan problem av att utvinna vilka processer som 

exekverade när minnesdumpen togs. I Tabell 16 kan man se information om 

programmen som startades. Värt att notera är att det finns fyra olika processer med 

namnet Google Chrome istället för en. En möjlig förklaring kan vara att de tre andra 

processerna ”Googel Chrome He” blivit startade av själva programmet ”Google 

Chrome”. Man kan även se processen Mac Memory Reader som i det här fallet är 

själva dumpningsprogrammet.  
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Offset Name Pid Uid Gid PGID Bits DTB Start Time 

0xffffff802

bf26460 

MacMemoryRe

ader 
1203 0 0 1191 64BIT 

0x00000000469e

7000 

2013-12-10 

17:59:05 

0xffffff802

be56000 
Microsoft Word 883 501 20 883 32BIT 

0x0000000050b8

4000 

2013-12-10 

17:36:21 

0xffffff802

ff6b760 
Transmit 849 501 20 849 64BIT 

0x000000001116

3000 

2013-12-10 

17:34:20 

0xffffff802

bf27ea0 

Google Chrome 

He 
509 501 20 501 32BIT 

0x000000005135

3000 

2013-12-10 

17:11:12 

0xffffff802

af33000 

Google Chrome 

He 
508 501 20 501 32BIT 

0x0000000025c1

5000 

2013-12-10 

17:11:12 

0xffffff802

bf275e0 

Google Chrome 

He 
504 501 20 501 32BIT 

0x000000002ff0

d000 

2013-12-10 

17:11:06 

0xffffff802

af338c0 
Google Chrome 501 501 20 501 32BIT 

0x000000004a23

5000 

2013-12-10 

17:11:04 

0xffffff802

e542d20 
Mail 371 501 20 371 64BIT 

0x00000000265a

b000 

2013-12-10 

17:02:03 

Tabell 16: Startade processer, Volatility Framework, Mac Memory Reader 

 

Programmet kunde utvinna processträdet så man på ett lättare sätt kan se vilka 

processer som är föräldrar eller till. I Tabell 17 kan man se att vilket möjligen skulle 

kunna peka på att  

 

Name Pid Uid 

...Google Chrome 501 501 

....Google Chrome He 509 501 

....Google Chrome He 508 501 

....Google Chrome He 504 501 

Tabell 17: Google Chrome’s processträd, Volatilty Framework, Mac Memory Reader 

 

Volatility Framework klarade av att utvinna information om processers öppna filer. 

När Word öppnades skapades även en fil vid namnet ”Exjobb-Wordfil.docx.” I Tabell 

18 ser man att process-ID 883, vilket i det här fallet är Word, har den filen öppnad.  

 

PID File Descriptor File Path 

883 26 /Macintosh HD/Users/Testprofil1/Desktop/Exjobb-Wordfil.docx 

Tabell 18: Öppnade wordfilen, Volatilty Framework, Mac Memory Reader 
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ARP-tabellen som visar datorn cachade nätverksadresser som den skickat eller tagit 

emot data ifrån gick att utvinna. I Tabell 19 kan man se information om att data 

skickats till IP-adressen 192.168.1.1 vilket i det här fallet är default gateway.  

 

Source IP Dest. IP Name Sent Recv Time 

192.168.1.1 20:4e:7f:ba:0b:7c en1 652 None 
2013-12-10 

16:53:40 

Tabell 19: IP och MAC-adress till Default gateway, Volatilty Framework, Mac 

Memory Reader 

 

En annan intressant del som gick att utvinna var nätverkskortets IP och MAC-adress. 

I Tabell 20 kan man se datorns trådlösa gränssnitt samt IP-dressen som den blev 

tilldelad vid anslutning till accesspunkten.  

 

Interface Address 

en1 d8:a2:5e:8c:a3:ac 

en1 192.168.1.7 

Tabell 20: Måldatorns IP och MAC-adress, Volatilty Framework, Mac Memory 

Reader 

 

Volatility kunde även utvinna systemets inladdade kernelextensions. I Tabell 21 kan 

man se den kernelextension som laddats in av Mac Memory Reader för att dumpa det 

volatila minnet.  

 

Address Size Refs Version Name 

0xffffff7f9a8e7000 0x3000 0 3.0.2 com.atc-nycorp.devmem.kext 

Tabell 21: Mac Memory Reader’s inladdade kernelextension, Volatilty Framework, 

Mac Memory Reader 

 

Volafox 

 

Då Volafox inte stödjer Mac Memory Reader fullt ut krävs det att den volatila 

minnesdumpen som tagits med Mac Memory Reader konverteras om till ett format 
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som Volafox kan läsa. Detta kunde lätt göras med medföljande script. Kommando 

som användes var: python flatten.py /Volumes/35GB/memdmp_exjobb.mach-o 

flatten_memdmp_exjobb.mmr 

 

Efter att den volatila minnesdumpen blivit omkonverterad kunde själva analyseringen 

påbörjas. Volafox hade inga problem att utvinna vilka processer som exekverade när 

minnesdumpen togs. I Tabell 22 kan man se information om programmen som 

startades. Här kan man även se vilken användare som startade processerna, i det här 

fallet Testprofil1. På så sätt kan man lättare se om en process startats av systemet eller 

av en specifik användare. Man kan även se relationen mellan de olika processerna, det 

vill säga vilka processer som är föräldrar eller barn till andra processer. Man kan se 

att processen ”Google Chrome” är förälder till de tre processerna ”Google Chrome 

He” vilket möjligen tyder på att de blivit startade av Google Chrome själv. 

 

Offset (P) Pid Ppid Priority Nice Process Name Username Create Time 

0x37C0CD20 371 155 255 0 Mail 
Testprofil1 

(501,20) 

Tue Dec 10 

17:02:03 2013 

0x192908C0 501 155 255 0 Google Chrome 
Testprofil1 

(501,20) 

Tue Dec 10 

17:11:04 2013 

0x268D45E0 504 501 255 0 Google Chrome He 
Testprofil1 

(501,20) 

Tue Dec 10 

17:11:06 2013 

0x19290000 508 501 255 0 Google Chrome He 
Testprofil1 

(501,20) 

Tue Dec 10 

17:11:12 2013 

0x268D4EA0 509 501 255 0 Google Chrome He 
Testprofil1 

(501,20) 

Tue Dec 10 

17:11:12 2013 

0x49CEB760 849 155 128 0 Transmit 
Testprofil1 

(501,20) 

Tue Dec 10 

17:34:20 2013 

0x25F7E000 883 155 128 0 Microsoft Word 
Testprofil1 

(501,20) 

Tue Dec 10 

17:36:21 2013 

Tabell 22: Startade processer, Volafox, Mac Memory Reader 

 

Volafox klarade även av att utvinna processen Mac Memory Reader som i det här 

fallet är dumpningsprogrammet, se Tabell 23.  

 

Task CNT   Offset(P) Ref_cnt Vm_map Pid Process    Username 

106 
0x49A

2F5F0 
2 0 

0xFFFFFF80

2D64BF68 
1203 MacMemoryReader      Testprofil1 

Tabell 23: Processen Mac Memory Reader, Volafox, Mac Memory Reader 
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Volafox klarade av att utvinna systemets inladdade kernlextensions. I Tabell 24 kan 

man bland annat se den kernelextension som Mac Memory Reader’s använde för att 

dumpa det volatila minnet.  

  

Offset(P) Info Kid                                                    Kext_name    Version Refer_count      Refer_list Address      

0xA1DF91D0     1 134                           
com.atc-

nycorp.devmem.kext 
3.0.2 0 

0xFFFFFF80

33785100 

0xFFFFF

F7F9A8E

7000     

Tabell 24: Mac Memory Reader’s inladdade kernelextension, Volafox, Mac Memory 

Reader 

 

Volafox kunde utvinna minimalt med nätverksinformation. I Tabell 25 kan man se 

själva MAC-adressen för datorns fasta och trådlösa nätverkskort.    

 

BCM5701Enet: Ethernet address 58:b0:35:fc:b3:b6 

AirPort_Brcm4331: Ethernet address d8:a2:5e:8c:a3:ac 

Tabell 25: MAC-adressen till måldatorns fastaoch trådlösa nätverkskort, Volafox, 

Mac Memory Reader 

 

Mandiant Memoryze 

 

När analysering av den volatila minnesdumpen skulle göras med Mandiant Memoryze 

uppstod problem. Det visade det sig att Mandiant Memoryze inte stödjer 

minnesdumpar tagna med Mac Memory Reader. Programmet klarade inte av att 

utvinna någon information från minnesdumpen då den inte kunde finna vilken version 

operativsystemet hade som den volatila minnesdumpen tagits ifrån. Nedan kan man se 

felmeddelandet som uppstod. 

 

INFO: [+] searching for lowGlo 

ERROR: unable to read lowGlo structure for OS detection 2 [0000000018AF4F60] 

ERROR: read error count=1930454 

ERROR: unable to find lowGlo for OS detection 

ERROR: unable to continue, cannot locate OS version 

ERROR: init failed 
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Vid närmare undersökning visade det sig att Mandiant Memoryze klarade av att finna 

vilken version operativsystemet hade om man valde att analysera den tidigare 

omkonverterade minnesdumpen från Volafox.  

 

INFO: [+] searching for lowGlo 

INFO: [+] lowGlo [0000000018A24000] 

INFO: [+] found os [Mac OS X 10.8 (Mountain Lion)] [64-bit] 

INFO: [+] PA PML4 [000000001B28C000] 

INFO: [+] searching for kernel base 

INFO: [+] found kaslr_base as [0000000018200000] 

 

Mandiant Memoryze kunde nu utvinna vilka processer som exekverade på datorn när 

minnesdumpen togs. I Tabell 26 kan man se information om programmen som 

startades. Här kan man även se vilken användare som startade processerna, i det här 

fallet Testprofil1. På så sätt är det lättare att se om en process startats av systemet eller 

av en specifik användare. Man kan även se relationen mellan de olika processerna, det 

vill säga vilka processer som är föräldrar eller barn till andra processer. Man kan se 

att processen ”Google Chrome” är förälder till de tre processerna ”Google Chrome 

He” vilket möjligen tyder på att de blivit startade av Google Chrome själv. Även 

dumpningsprogrammet Mac Memory Reader kan  

 

PADDR VADDR NAME PID PPID BITs STARTED EUID USERNAME 

000000003

7C0CD20 

FFFFFF802E

542D20 
Mail 371 155 64 

2013-12-10 

17:02:03 
501 Testprofil1 

000000001

92908C0 

FFFFFF802A

F338C0 

Google 

Chrome 
501 155 32 

2013-12-10 

17:11:04 
501 Testprofil1 

000000002

68D45E0 

FFFFFF802B

F275E0 

Google 

Chrome He 
504 501 32 

2013-12-10 

17:11:06 
501 Testprofil1 

000000001

9290000 

FFFFFF802A

F33000 

Google 

Chrome He 
508 501 32 

2013-12-10 

17:11:12 
501 Testprofil1 

000000002

68D4EA0 

FFFFFF802B

F27EA0 

Google 

Chrome He 
509 501 32 

2013-12-10 

17:11:12 
501 Testprofil1 

000000004

9CEB760 

FFFFFF802F

F6B760 
Transmit 849 155 64 

2013-12-10 

17:34:20 
501 Testprofil1 

000000002

5F7E000 

FFFFFF802B

E56000 

Microsoft 

Word 
883 155 32 

2013-12-10 

17:36:21 
501 Testprofil1 

000000002

6695460 

FFFFFF802B

F26460 

MacMemor

yReader 
1203 1191 64 

2013-12-10 

17:59:05 
0 Testprofil1 

Tabell 26: Startade processer, Mandiant Memoryze, Mac Memory Reader 
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Mandiant Memoryze klarade av att utvinna information om processers öppnade filer. 

I Tabell 27 kan man se att filen ”Exjobb-Wordfil” är öppnad av processen Microsoft 

Word.  

 

ID TYPE VALUE 

26 FILE Macintosh HD/Users/Testprofil1/Desktop/Exjobb-Wordfil.docx 

Tabell 27: Öppnade wordfilen, Mandiant Memoryze, Mac Memory Reader 

 

Systemets inladdade kernelextensions gick att utvinna. I Tabell 28 kan man se den 

kernelextension som laddats in av Mac Memory Reader för att dumpa det volatila 

minnet.  

 

PADDR KMOD INFO START ADDR SIZE ID REFS VERSION NAME 

FFFFFF7F

9A8E91D0 

FFFFFF7F9A8E7

000 
0000000000003000 134 000 3.0.2 

com.atc-

nycorp.devmem.

kext 

Tabell 28: Mac Memory Reader’s inladdade kernelextension, Mandiant Memoryze, 

Mac Memory Reader 

 

Strings 

 

Användarnamnet och lösenordet som användes för att logga in på datorn gick att läsa 

ut, se Tabell 29. Kommandot som användas var: strings - 

/Volumes/35GB/memdmp_exjobb.mach-o | grep 'managedUser' -B1 -A 2 

 

Testprofil1 

managedUser 

Password 

LoginP@ss 

Tabell 29: Inloggningsuppgifter, Strings, Mac Memory Reader 
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Lösenordet som användes av mailkontot gick att utläsa i klartext, se Tabell 30. 

Kommandot som användas var: strings - /Volumes/35GB/memdmp_exjobb.mach-o | 

grep 'Mail.icns' –B 3 

 

testprofil1@telia.com  

Telia1P@ss 

Mail.icns 

Tabell 30: E-mailadress och dess lösenord, Strings, Mac Memory Reader 

 

Sökadressen till bilden ” Snow Leopard.jpg” gick att hitta. Här ser man hela adressen 

till bilden på FTP-serven, se Tabell 31. Kommandot som användas var: strings - 

/Volumes/35GB/memdmp_exjobb.mach-o | grep 'ftp://' 

 

ftp://192.168.1.3:21//Tobias/Bilder/Snow%20Leopard.jpg 

Tabell 31: Sökadress till den nerladdade bilden från FTP’n, Strings, Mac Memory 

Reader 

 

Den trådlösa accesspunkten som datorn var uppkopplad mot gick att finna. I Tabell 32 

ser man routerns SSID-namn som datorn var uppkopplad mot innan minnesdumpen 

togs. Kommandot som användes var: strings - 

/Volumes/35GB/memdmp_exjobb.mach-o | grep '<key>SSIDString</key>' -A 1 

 

<key>SSIDString</key> 

<string>Take This Router's Life</string> 

Tabell 32: Default gateway's SSID, Strings, Mac Memory Reader 

 

I Tabell 33 kan man se information om skärmbilden som togs. Namnet på bilden och 

sökadressen till vart bilden sparades går att utläsa. Kommandot som användes var: 

strings - /Volumes/35GB/memdmp_exjobb.mach-o | grep "rmavbild'' -B 1 

 

/Users/Testprofil1/Desktop/Ska 

rmavbild 2013-12-10 kl. 18.38.45.png 

Tabell 33: Adress och filnamn till tagen skärmdump, Strings, Mac Memory Reader 
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4.3.5 Photorec 

 

Likt undersökningen av minnesdumpen tagen från Inception gick liknande 

information att utvinna med Photorec från denna minnesdump. Den första filen som 

hittades var en av textfilerna som skapats vid förberedelsen av minnet. Informationen 

som skrevs i filen ” Exjobb – läsa.rtf” gick att återskapa och läsas, se Figur 17. 

 

Figur 17: Textfilen "Exjobb - läsa.rtf” Photorec, Mac Memory Reader 

 

Den andra filen som hittades var det mottagna e-mailet som tidigare sändes, se Bilaga 

H. I informationen så kan man utläsa e-mailets ämne och dess innehåll. Man kan även 

se vem som skickat meddelandet samt vem det skickats till. Värt att notera är att en 

del skarpa IP-adressen som mailet skickades ifrån kan utläsas. Dessa skulle kunna 

vara till nytta för att spåra avsändaren. 

 

Den tredje och sista filen som gick att finna innehöll anslutningshistorik från FTP-

programmet, se Bilaga I. Här man kan se att en anslutning gjorts mot adressen 
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192.168.1.3 där användarnamnet ”testprofilftp” använts för att logga in. Man kan 

även se hur användaren klickats sig vidare i mapphierarkin på FTP-serven.  
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7. Diskussion 

 

7.1 Undersökningsmetoder 

 

För att utvinna information från det volatila minnet från en Mac-dator finns det, som 

tidigare beskrivits i kapitel 4. Tillgängliga undersökningsmetoder, ett antal 

undersökningsmetoder att tillgå. För att dumpa det volatila minnet kan man använda 

sig av metoder som FireWire, Thuderbolt, Sleepimage, Swapfile, Coldboot, 

Warmboot och Kernelextension. För att analysera de volatila minnesdumparna kan 

man använda sig av Symbolbaserad analys, Strängsökning och Filkarvning. Av dessa 

metoder har alla testats praktiskt förutom Thunderbolt. Anledningen till det var att 

datorn som projektet utfördes på inte hade något sådant gränssnitt och ingen dator 

med det gränssnittet fanns att tillgå. Då Thunderbolt är ett ersättande gränssnitt till 

FireWire antar jag att resultat hade blivit liknande för Thunderbolt som för FireWire. 

 

7.2 Informationsförvärv 

 

För att undersöka vilken information som dessa undersökningsmetoder klarade av att 

utvinna använde jag mig av en fysisk dator där jag genererade information till det 

volatila minnet för att sedan dumpa det med utvald metod. Denna process var väldigt 

tidskrävande och ineffektiv då omstart och generering av lika information måsta göras 

om efter vare minnesdumpning och analysering. I efterhand skulle jag använt mig av 

ett virtualiserat OS X för att lättare kunna återställa till en befintlig punkt. Detta hade 

gjort informationen på ett lättare sätt gått att jämföra då tidsstämplar, process-IDn 

m.m. hade vart lika på varje minnesdump.  

 

Informationen som dessa undersökningsmetoder kunde utvinna varierade kraftigt 

beroende på vad för dumpningsmetod och analysprogram som användes. För att 

lättare kunna se vad respektive dumpningsmetod klarade av att utvinna gentemot 

analysmetod har resultaten från kapitel 6. Resultat sammanfattats i olika tabeller. 

Tabellerna visar vilken av den generella information som varje undersökningsmetod 

klarade av att utvinna. Då det finns tre olika analysprogram som klarar av att 

analysera volatila minnesdumpar från Mac-datorer och som använder sig av 
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symbolbaserad analysering har jag valt att visa vad respektive program klarar av att 

utvinna.  

 

Mycket av den information som genererades till minnet gick att återfinna efter att det 

volatila minnet blivit dumpat med programmet Inception. Volatiltiy Framework och 

Volafox klarade båda av att utvinna likvärdig information som vilka processer som 

exekverade och datorns MAC/IP-adress. Volafox klarade även av att utvinna tänkbara 

krypteringsnycklar som kan tänkas användas för att dekryptera filerna som håller 

systemets alla sparade lösenord. Om dessa krypteringsnycklar är i klartext eller i 

hashformat var något som jag tyvärr inte lyckades röna ut. En teori är att dessa är i 

hashformat. Mandiant Memoryze däremot hade problem att utvinna någon 

information alls. Programmet klarade av att finna vilken version på operativsystemet 

som minnesdumpen togs ifrån men därefter gick inget mer att utvinna. Den mest 

intressanta delen som gick att utvinna var själva inloggningsuppgifterna med hjälp av 

Strings. Med dessa uppgifter hade en utredare kunna logga in för att göra vidare 

undersökningar. I det här fallet var inloggningsuppgifterna densamma som 

administratörsuppgifterna. Detta gör att utredaren kan agera administratör vilket kan 

påverka informationens trovärdighet då förändringar som exekvering av program kan 

ha utförts av utredaren. Photorec klarade av att utvinna e-mailet som skickades, 

textfilen som skapades samt att den fick ut intressant nätverksinformation som visade 

anslutningshistorik från FTP-anslutningen. Den klarade däremot inte av att utvinna 

Word-filen. En möjlig förklaring till det kan vara att filen är fragmenterad och ligger 

utspridd på flera olika ställen i minnet. En fördel med att dumpa det volatila minnet 

med Inception var att inga administrativa rättigheter krävdes. Se Tabell 34 för att få 

en sammanfattad överblick över vad för information som gick att utvinna. 
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Inception 

      

 

Volatility 

Framework Volafox 

Mandiant 

Memoryze Strings Photorec 

      Processer 

 
Ja Ja Nej Nej Nej 

      
Lösenord och 

krypteringsnycklar 
Nej Ja Nej Ja Nej 

      
Nätverksinformation 

 
Ja Ja Nej Ja Ja 

      
Öppna filer 

 
Nej Nej Nej Ja Ja 

      
Skadlig kod 

 
Möjlighet fanns Möjlighet fanns Nej Nej Nej 

 

Tabell 34: Information utvunnen från minnesdump tagen med Inception 

 

Vid analysering av Sleepimage-filen gick det däremot sämre. Nedan kan man se att 

ingen av den information som genererades till det volatila minnet gick att återskapa 

även fast datorn försatts i viloläge innan Sleepimagefilen kopierades ut med 

programmet DD. Varför är lite oklart men en teori är att informationen som ligger i 

det volatila minnet inte blir ner sparat till Sleepimagefilen förens strömtillförsel börjar 

bli låg. Det vill säga att OS X inte kopierar över informationen förens datorns 

strömkapasitet börjar bli låg och är nära att tappa strömtillförsel. Nackdelen med 

denna metod är att den kräver administrativa rättigheter för att läsa eller kopiera filen 

vilket gör att man inte kan undersöka den om man inte har tillgång till de uppgifterna. 

Se Tabell 35 för att få en sammanfattad överblick över vad för information som gick 

att utvinna. 
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Sleepimage 

      

 

Volatility 

Framework Volafox 

Mandiant 

Memoryze Strings Photorec 

      Processer 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Lösenord och 

krypteringsnycklar 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Nätverksinformation 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Öppna filer 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Skadlig kod 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Tabell 35: Information utvunnen från Sleepimage-filen 

 

Ett problem som fanns med att undersöka Swapfilen i det här projektet var att filen 

var krypterad från start så ingen av undersökningsmetoderna klarade av att utvinna 

någon information. Ett annat problem med Swapfilen är att det är svårt att utföra en 

undersökning vad för information man kan utvinna från den. Då information från det 

volatila minnet enbart kopieras ut när OS X behöver tillgå mer volatilt 

minnesutrymme. Detta skulle kräva att man först genererar information för att sedan 

försöka fylla upp minnets resterande utrymme tills OS X kopierar ut information till 

swapfilen. Problemet är att man inte exakt kan veta vad för information som kopieras 

ut utan det är nått som OS X sköter. För att läsa eller kopiera ut Swapfilen/filerna 

krävs det administrativa rättigheter. Se Tabell 36 för att få en sammanfattad överblick 

över vad för information som gick att utvinna. 
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Swapfile 

      

 

Volatility 

Framework Volafox 

Mandiant 

Memoryze Strings Photorec 

      Processer 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Lösenord och 

krypteringsnycklar 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Nätverksinformation 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Öppna filer 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Skadlig kod 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Tabell 36: Information utvunnen från Swapfile-filen 

 

Att använda sig av en Msramdmp för att dumpa det volatila minnet genom att utföra 

en Coldboot är inte att rekommendera då risken är stor att information försvinner vid 

omstarten av datorn på grund av strömbrist. Ingen av analysprogrammen klarade av 

att utvinna någon information från minnesdumpen. Volatiltiy Framework, Volafox 

och Mandiant Memoryze hade alla tre problem att finna vilken version 

operativsystemet hade som den volatila minnesdumpen tagits ifrån. Även String och 

Photorec hade problem att finna någon information. Det man däremot kunde se var att 

programmet gjort ett relativt stort avtryck i det volatila minnet vilket kan vara en 

bidragande orsak till varför ingen information inte hittades. Se Tabell 37 för att få en 

sammanfattad överblick över vad för information som gick att utvinna. 
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  Msramdmp (Coldboot) 

      

 

Volatility 

Framework Volafox 

Mandiant 

Memoryze Strings Photorec 

      Processer 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Lösenord och 

krypteringsnycklar 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Nätverksinformation 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Öppna filer 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Skadlig kod 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Tabell 37: Information utvunnen från minnesdump tagen med Msramdmp (Coldboot) 

 

Att använda sig av en Msramdmp för att dumpa det volatila minnet genom att utföra 

en Warmboot är inte heller att rekommendera då risken är stor att information 

försvinner vid omstarten av datorn. Men till skillnad mot Coldboot är Warmboot 

betydligt bättre då information gick att återfinna vilket förmodligen har att göra med 

att det volatila minnet aldrig blev utan ström. Likt tidigare klarade inte Volatiltiy 

Framework, Volafox och Mandiant Memoryze av att finna vilken version 

operativsystemet hade som den volatila minnesdumpen tagits ifrån. Även Photorec 

hade problem att finna någon information. Men denna gång kunde Strings finna en 

del intressant information, bland annat inloggningsuppgifterna vilket kan vara till stor 

hjälp vid en vidare undersökning av måldatorn. Se Tabell 38 för att få en 

sammanfattad överblick över vad för information som gick att utvinna. 
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Msramdmp (Warmboot) 

      

 

Volatility 

Framework Volafox 

Mandiant 

Memoryze Strings Photorec 

      Processer 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

      
Lösenord och 

krypteringsnycklar 
Nej Nej Nej Ja Nej 

      
Nätverksinformation 

 
Nej Nej Nej Ja Nej 

      
Öppna filer 

 
Nej Nej Nej Ja Nej 

      
Skadlig kod 

 
Nej Nej Nej Nej Nej 

 

Tabell 38: Information utvunnen från minnesdump tagen med Msramdmp 

(Warmboot) 

 

Vid analysering av minnesdumpen taget med programmet Mac Memory Reader gick 

det däremot bättre och mycket av den genererade informationen gick att utvinna. 

Informationen som gick att utvinna var likvärdig med den som gick att utvinna från 

Inception men vissa förändringar. Volatlity Framework kunde den här gången utvinna 

exekverande processers öppna filer. Volafox hade däremot problem att utvinna de 

tänkbara krypteringsnycklar som kan tänkas användas för att dekryptera filerna som 

håller systemets alla sparade lösenord. Vad det kan bero på är lite oklart men 

förmodligen är det på grund av att programmet inte är helt färdigutvecklat. Den här 

gången kunde även Mandiant Memoryze utvinna information från den volatila 

minnesdumpen jämfört med tidigare minnesdumpar. Programmet hade dock problem 

att läsa minnesdumpen i Mach-O format. Genom att analysera den om konverterade 

minnesdumpsfilen från Volafox klarade däremot Mandiant Memoryze av att utvinna 

information om exekverande processer och dess öppna filer. Varför den inte klarade 

av att utvinna information från minnesdumpen i Mach-O format är förmodligen att 

den inte har inbyggt stöd för det fotmaret. En annan nackdele med Mandiant 

Memoryze är att den inte har någon möjlighet att omkonvertera minnesdumpen, vilket 
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gör att utan Volafox hade inte någon analysering kunna gjorts. En intressant del som 

gick att utvinna med Strings i den här minnesdumpen utöver det som gick att finna 

från minnesdumpen tagen med Inception var inloggningsuppgifterna till mailakontot.  

Photorec klarade av att utvinna liknande information som från minnesdumpen tagen 

med Inception. Det vill säga e-mailet som skickades, textfilen som skapades samt att 

den fick ut intressant nätverksinformation som visade anslutningshistorik från FTP-

anslutningen. Den klarade däremot inte av att utvinna Word-filen. En möjlig 

förklaring till det kan vara att filen är fragmenterad och ligger utspridd på flera olika 

ställen i minnet. En nackdel som jag ser det med Mac Memory Reader är att det krävs 

administrativa rättigheter för att dumpa det volatila minnet. Se Tabell 39 för att få en 

sammanfattad överblick över vad för information som gick att utvinna. 

 

 

Mac Memory Reader 

      

 

Volatility 

Framework Volafox 

Mandiant 

Memoryze Strings Photorec 

      Processer 

 
Ja Ja Ja Nej Nej 

      
Lösenord och 

krypteringsnycklar 
Nej Nej Nej Ja Nej 

      
Nätverksinformation 

 
Ja Ja Nej Ja Ja 

      
Öppna filer 

 
Ja Nej Ja Ja Ja 

      
Skadlig kod 

 
Möjlighet fanns Möjlighet fanns Möjlighet fanns Nej Nej 

 

Tabell 39: Information utvunnen från minnesdump tagen med Mac Memory Reader 

 

7.3 Bedömning av undersökningsmetoder 

 

Efter att ha utfört en praktisk undersökning på varje undersökningsmetod kan man se 

att det finns för och nackdel med respektive undersökningsmetod. 
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Att dumpa det volatila minnet med hjälp av FireWire anser jag vara det mest IT-

forensiskt försvarbara alternativet då inga administrativa rättigheter krävs samt att det 

går att använda metoden även fast datorn är låst. Nackdelen är att metoden är 

begränsad till att enbart kunna utvinna de 4 första GB av det volatila minnet. Då 

dagens Mac-datorer har som standard 8 GB installerat volatilt minne kommer denna 

metod göra att mycket information uteblir. Den näst mest IT-forensiskt försvarbara 

dumpningsmetoden är Kernelextension. Fördelen med denna metod är att hela minnet 

kan dumpas ut oberoende av hur mycket volatilt minne som är installerat på datorn. 

Nackdelen är att denna metod kräver administrativa rättigheter vilket sätter käppar i 

hjulen om man inte har tillgång till dessa uppgifter. Att utvinna information från 

Sleepimagefilen kan vara ett bra komplement för att se vad för information som 

senast fanns i det volatila minnet innan datorn gick ner i viloläge. Även Swapfilen kan 

vara ett bra komplement att undersöka för att se information som OS X kopierat ut. 

Nackdelen är att denna fil kan vara krypterad beroende på vilken version OS X har då 

Secure Virtual Memory kan vara automatisk på slaget. Den minst IT-forensiskt 

försvarsbara metoden är Warmboot-metoden. Den är inte att rekommendera om andra 

metoder går att tillämpa då risken är stor att information försvinner vid omstarten av 

datorn. Men även om mycket av informationen går förlorad vid omstart anser jag att 

man kan använda denna metod som en sista utväg när ingen annan dumpningsmetod 

finns att tillgå. Den metod jag anser man inte bör använda sig av är Coldboot då 

risken att all data går förlorad när strömmen bryts är för stor. 

 

Av analysmetoderna så klarade den symbolbaserade metoden av att utvinna den mest 

konkreta informationen från minnesdumparna. Då metoden på ett enkelt sätt kan lista 

upp relevant information som till exempel exekverade processer så man lättare kan se 

om måldatorn varit fjärrstyrd i form av malware eller likande. Dock kan 

informationen variera beroende på vilket analysprogram som används. Strängsökning 

är att föredra för att leta efter lösenord men nackdelen med denna metod är att det 

finns extremt mycket skräp som inte säger något utan man måste mer specifikt veta 

vad man letar efter. Filkarvning är också att föredra men nackdelen med metoden är 

att den är tidskrävande eftersom mycket av informationen som utvinns inte är till 

någon nytta. Med tidskrävande menar jag att det tar tid att gå igenom alla filer som 

utvinns. 
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Utifrån resultaten anser jag att alla undersökningsmetoder, bortsett från Coldboot, är 

IT-forensiskt försvarbara där vissa är mer lämpliga att än andra. Anledningen till att 

Coldboot inte är att föredra är för att risken att information försvinner är för stor. Då 

en betydande del i en IT-forensisk undersökning av digitala medier är att ingen data 

bör bli förändrad bör dessa undersökningsmetoder användas i olika ordning beroende 

på vad datorn befinner sig i för tillstånd.  

 

7.4 Ordningsföljd 

 

Utifrån de resultat som den praktiska undersökningen gav har en ”best practice guide” 

satts ihop som kan vara till hjälp vid en undersökning av volatilt minne från en Mac-

dator med OS X. Denna visar vilken undersökningsmetod man bör använda i vilken 

ordning beroende på datorns tillstånd för att göra så litet avtryck som möjligt.  

 

 

Figur 18: ”Best practice guide”   
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8. Slutsats 

 

Möjligheten att utvinna information från det volatila minnet från en Mac-dator med 

OS X är relativt begränsad. Det största problemet som jag ser det är själva 

dumpningen av minnet. Många av dumpningsmetoderna som finns att tillgå kräver 

administrativa rättigheter vilket försvårar en volatil minnesanalysering på en Mac-

dator. Utan administratörsrättigheter är det näst intill omöjligt att utvinna datorns hela 

volatila minne.  

 

Dumpningsmetoderna som finns att tillgå är FireWire, Thuderbolt, Sleepimage, 

Swapfile, Coldboot, Warmboot och Kernelextension. Av dessa kräver Sleepimage, 

Swapfile och Kernelextension administrativa rättigheter. Kernelextension är den enda 

metod som klarar av att utvinna all den information som exekverar för stunden. Om 

man väl lyckats dumpa det volatila minnet bör man aldrig förlita sig på en 

analysmetod då olika analysmetoder ger olika resultat som kan vara till nytta för en 

vidare undersökning av en Mac-dator. Analysmetoderna som finns att tillgå är 

symbolbaserad, strängsökning och filkarvning där den symbolbaserade metoden är 

den som ger mest konkret information. Denna metod kan dock ge olika resultat 

beroende på vilket program som används vilket gör att man bör använda sig av flera 

verktyg som bygger på symbolbaserad undersökning. 

 

När man gör en volatil minnesundersökning av en Mac-dator bör man alltid börja med 

att dumpa med FireWire då denna metod inte kräver några administrativa rättigheter 

och påverkar systemet minimalt. Beroende på om man kan finna inloggningsuppgifter 

bör man gå vidare och använda sig av metoden Kernelextension för att utvinna hela 

datorns minne. Skulle inte det fungera kan man gå vidare med att testa att kopiera ut 

filerna Sleepimage och Swapfile. Om ingen av de tidigare nämnda metoderna 

fungerar kan man som sista utväg använda sig av metoden Warmboot. 

 

Utifrån den undersökning som jag gjort finns det tyvärr inget enkelt sätt att utföra en 

volatil minnesanalysering på en Mac-dator. Det är en väldigt tidskrävande process 

vilket möjligen gör att kriminaltekniker väljer att prioritera bort att undersöka det 



 

61 
 

volatila minnet. Som det ser ut nu kommer det dröja innan man med några enkla 

knapptryck kan dumpa och analysera minnet för att utvinna dess information. 

 

8.1 Vidareutveckling 

 

Volatil minnesundersökning är fortfarande ett relativt nytt område inom IT-forensik 

och har goda möjligheter att utvecklas. För att vidareutveckla detta arbete bör en 

fortsatt kartläggning och bedömning av olika undersökningsmetoder göras. 

 

Under kapitel 4. Tillgängliga undersökningsmetoder togs det upp att det går att 

utvinna information via gränssnittet Thunderbolt men som tyvärr inte kunde testas på 

grund av datorns begränsning som projektet utfördes på. Detta är något som bör 

undersökas för att se vilken information som går att utvinna och möjligen göra en 

jämförelse om det är någon skillnad mellan Thunderbolt och FireWire. Det bör även 

undersökas hur Apples inbyggda krypteringsprogram FileVault 2 påverkar en volatil 

minnesundersökning av en Mac-dator om programmet skulle vara påslaget. 

 

En annan vidareutveckling av detta arbete är att undersöka hur applicerbara de 

nämnda undersökningsmetoderna är på andra operativsystem och moderna enheter 

som till exempel mobiltelefoner och surfplattor. Alltså, att undersöka vilka av de 

nämnda undersökningsmetoderna som går att använda samt att jämföra skillnaden 

mellan andra operativsystems undersökningsmetoder. Detta för att effektivisera och 

vidareutveckla kunskapen inom volatil minnesundersökning för både OS X och andra 

operativsystem.   
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Definitionslista 

 

Under arbetets gång dyker det upp tekniska begrepp som kan kräva en mer ingående 

förklaring. Nedan listas begreppen och en förklaring till dess innebörd. 

 

ASCII ASCII står för American Standard Code for 

Information Interchange och är en 

teckenkodningstabell för att översätta binär data till 

läsbara tecken. 

 

Cache Cache är en benämning som beskriver en kopia av 

senast använd data, eller ofta använd data, som 

temporärt sparats för att kunna återanvändas vid ett 

senare tillfälle. Genom att spara data temporärt kan 

man till exempel öka snabbheten i ett system eller 

program. 

  

FileVault 2 FileVault 2 är en inbyggd krypteringsprogramvara 

som låter användaren kryptera hela datorns hårddisk. 

Programvaran använder en XTS-AES 128-bitars-

kryptering och finns tillgänglig i OS X Lion 10.7 och 

framåt [37]. 

 

Kernel Kernel, även kallat kärna eller operativsystemskärna, 

är den mest grundläggande delen i ett operativsystem. 

Kerneln fungerar som ett lager mellan datorns hård 

och mjukvara där den ansvarar för att dela ut och 

kommunicera med datorns olika resurser.  

 

Mach-O Mach-O är en förkortning på Mach Object och är ett 

filformat som används i OS X för att lagra program 

och bibliotek på hårddisken. 
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Malware Malware är en förkortning av malicious software och 

är ett program som är utvecklat för att göra skada, till 

exempel ett virus eller en trojan. 

 

PowerPC PowerPC är en förkorting av Performance 

Optimization With Enhanced RISC – Performance 

Computing och är en processorarkitektur utvecklad 

av Apple, IBM och Motorola. PowerPC användes i 

Mac-datorerna fram till och med år 2006 [38] [39]. 

 

OS X hade stöd för PowerPC fram till version 10.5. 

 

Secure Virtual Memory Secure Virtual Memory är en funktion i OS X som 

krypterar informationen som blir utskriven till filen 

Swapfile. 

 

SSID SSID står för Service Set Identifier och är namnet på 

ett trådlöst nätverk.  

 

Volatilt minne Volatilt minne är ett minne som enbart kan hålla dess 

information så länge som minnet har strömtillförsel. I 

den här rapporten syftar det volatila minnet på datorn 

ramminne.  

 

x86 x86 är ett samlingsnamn för en processorarkitektur. 

 

Xcode Xcode är ett utvecklingsverktyg framtaget av Apple 

för att utveckla programvara för OS X.  
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Bilagor 

 

Bilaga A, Generering av information till det volatila minnet 

 

Datorn som projektet utfördes på startades upp från avstängt läge för att säkerställa att 

det volatila minnet är tömt på gammal information. Efter att datorn startats upp och 

loggats på ansluts den till det trådlösa nätverket ”Take This Router's Life" och blir 

tilldelad adressen 192.168.1.7. 

 

Mailprogrammet Mail öppnades och ett e-mail skapades. I mailet skrevs ”Email – 

Exjobb” som överskrift och ”Exjobb” som text. Mailet sändes sedan iväg till samma 

adress som mailet sändes ifrån. När mailet kom tillbaka öppnades det upp och 

stänges. Därefter stängdes programmet ner men låg fortfarande kvar körandes i 

bakgrunden.   

 

Webbläsarprogrammet Google Chrome öppnades. Surfade in på internetadressen 

Facebook.com och en inloggning gjordes. Google Chrome stänges sedan ner men låg 

fortfarande kvar körandes i bakgrunden.   

 

Textredigerarprogrammet TextEdit öppnades och en ny fil skapades. I filen skrevs 

texten ”Kan någon läsa det här via det volatila minnet?” Filen sparades till skrivbordet 

under namnet ”Exjobb – läsa.rtf”. Filen stängdes ner och ytterligare en fil skapades. 

Texten som skrevs var ”Spar inte mig för annars kan någon läsa det här!”. Filen 

stängdes sedan ner utan att bli sparad. Därefter terminerades programmet TextEdit 

helt så det inte låg kvar och kördes i bakgrunden.  

 

FTP-programet Transmit öppnades och en inloggning mot en intern FTP-server 

gjordes på adressen 192.168.1.3. Väl inne på serven tankades en bild ner till 

skrivbordet med namnet ”Snow Leopard.jpg”. Därefter stängdes programmet ner men 

det låg kvar körandes i bakgrunden.  

 

Ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word öppnades och en ny fil skapades. I filen 

skrevs texten ”Examensarbete – Tobias Ogeskär” och sparades till skrivbordet under 
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namnet ”Exjobb – Wordfil.docx”. Medan Word var igång togs en skärmbild som 

automatiskt sparades till skrivbordet. Därefter minimerades Word-fönstret med den 

skapade filen öppnad. 

 

Bilaga B, OS X arkitektur 

 

 

Figur 19: OS X arkitektur (bild från Apple Inc) [13] 

 

Bilaga C, Darwins relation med OS X  

 

 

Figur 20: Darwins relation med OS X (bild från Apple Inc) [13] 

 

Bilaga D, Skapa profil för Volatility Framework 

 

För att skapa en ny profil för OS X verison 10.8.5 krävs det att man har tillgång till 

OS X KernelDebugKit. KernelDebugKit är ett utvecklingsverktyg som ger en 

möjlighet att felsöka och undersöka OS X kernel. I det här fallet används verktyget 

för att hämta ut den nödvändiga information som Volatility kräver för att skapa en 

profil. Första filen som skapas är en dwarfdump som innehåller information om 

kernelens kärnstruktur. 
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dwarfdump -arch x86_64 -i /Volumes/KernelDebugKit/mach_kernel.dSYM > 

10.8.5.64bit.dwarfdump 

 

För att Volatility ska kunna använda dwarfdumpen måsta den konverteras om till ett 

mer linuxliknande format och sparas om som en vtypes-fil. Med hjälp av Volatilitys 

egna verktyg ”convert.py” konverterades och sparades dwarfdumpen om till rätt 

format. Konverteringen skedde i två steg. 

 

Steg 1: python convert.py 10.8.5.64bit.dwarfdump converted-10.8.5.64bit.dwarfdump 

 

Steg 2: python convert.py converted-10.8.5.64bit.dwarfdump > 10.8.5.64bit.vtypes 

 

Därefter skapades den andra filen innehållande kernelens symboltabell. 

 

dsymutil -s -arch x86_64 /Volumes/KernelDebugKit/mach_kernel > 

10.8.5.64bit.symbol.dsymutil  

 

När de båda filerna blivit skapade sparas dem till en zip-fil, i det här fallet 

10.8.5.64bit.zip. För att Volatility sedan skulle kunna hitta profilen placerades den 

under mappen /volatlity/plugins/overlays/mac/ [32].  

 

Bilaga E: Skapa Overlay för Volafox 

 

För att skapa en ny Overlay för OS X version 10.8.5 använder man sig av Volafox 

egna fil “overlay_generator.py” som medföljer när man laddar ner programmet. För 

att generera Overlay-filen används kommandot:  

 

python overlay_generator.py /mach_kernel 10.8.5_64.overlay 64 

 

För att Volafox sa kunna hitta den skapade Overlay-filen så placeras den under 

mappen /overlays/.  
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Bilaga F: Mottaget e-mail, Photorec, Inception 

 

Return-Path: <testprofil1@telia.com> Original-Recipient: rfc822;testprofil1@telia.com Received: from smtp-

in21.han.skanova.net (195.67.226.205) by ms3.han.skanova.net (8.5.149.01) id 531FA11B02F8FCF6 for testprofil1@telia.com; 

Mon, 5 May 2014 19:52:06 +0200 

Received: from smtp-out12.han.skanova.net (195.67.226.254) by smtp-in21.han.skanova.net (8.5.133) id 534E8A40011480A9 

for testprofil1@telia.com; Mon, 5 May 2014 19:52:06 +0200 

Received: from [10.0.1.6] (217.31.181.51) by smtp-out12.han.skanova.net (8.5.133) (authenticated as u76702547) id 

534E86740040F03B for testprofil1@telia.com; Mon, 5 May 2014 19:52:06 +0200 

From: =?iso-8859-1?Q?Testprofil1=E4r?= <testprofil1@telia.com> 

Content-Type: text/plain; charset=us-ascii Content-Transfer-Encoding: 7bit 

Subject: Exjobb Message-Id: <76E6641D-8620-4105-895C-1C52E1AF3459@telia.com> Date: Mon, 5 May 2014 19:52:05 

+0200 To: "testprofil1@telia.com" <testprofil1@telia.com> 

Mime-Version: 1.0 (Mac OS X Mail 6.6 \(1510\)) X-Mailer: Apple Mail (2.1510) Exjobb <?xml version="1.0" encoding="UTF-

8"?> <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd"> <plist 

version="1.0"><dict><key>color</key><string>000000</string> <key>date-

sent</key><real>1399312325</real><key>flags</key> <integer>8623750273</integer><key>original-mailbox</key> 

<string>imap://u76702547@mailin.telia.com/INBOX</string><key>remote-

id</key><string>2123</string><key>subject</key><string>Exjobb</string></dict></plist> 

 

Bilaga G: FTP-historik, Photorec, Inception 

 

Connected to 192.168.1.3. 

Cmd: USER testprofilftp 

331: Password required for testprofilftp 

Cmd: PASS xxxxxxxx 

230: Logged on 

Cmd: TYPE A 

200: Type set to A 

Logged in to 192.168.1.3 as testprofilftp. 

Cmd: FEAT 

211: Features: 

      MDTM 

      REST STREAM 

      SIZE 

      MLST type*;size*;modify*; 

      MLSD 

      UTF8 

      CLNT 

      MFMT 

     End 

Cmd: SYST 

215: UNIX emulated by FileZilla 

Cmd: CLNT Transmit 

200: Don't care 

Cmd: OPTS UTF8 ON 

202: UTF8 mode is always enabled. No need to send this command. 



 

72 
 

Cmd: PWD 

257: "/" is current directory. 

Cmd: PORT 10,0,1,6,192,74 

200: Port command successful 

Cmd: LIST 

150: Opening data channel for directory listing of "/" 

226: Successfully transferred "/" 

drwxr-xr-x 1 ftp ftp              0 Jun 23  2010 Backup 

drwxr-xr-x 1 ftp ftp              0 Apr 06  2012 NLC 

drwxr-xr-x 1 ftp ftp              0 Jan 23  2012 Tobias 

 

Bilaga H: Mottaget e-mail, Photorec, Mac Memory Reader 

 

3127 Return-Path: Original-Recipient: rfc822;testprofil1@telia.com Received: from smtp-in21.han.skanova.net (195.67.226.205) 

by ms3.han.skanova.net (8.5.149) id 529CAE3400766722 for testprofil1@telia.com; Tue, 10 Dec 2013 18:03:10 +0100 

Received: from smtp-out12.han.skanova.net (195.67.226.254) by smtp-in21.han.skanova.net (8.5.133) id 525710AB03943D13 

for testprofil1@telia.com; Tue, 10 Dec 2013 18:03:10 +0100 Received: from [192.168.1.7] (90.224.95.201) by smtp-

out12.han.skanova.net (8.5.133) (authenticated as testprofil1@telia.com) id 521DAB1701A1EA58 for testprofil1@telia.com; 

Tue, 10 Dec 2013 18:03:10 +0100 From: =?iso-8859-1?Q?Testprofil1=E4r?= Content-Type: multipart/alternative; 

boundary="Apple-Mail=_28A5E834-74B8-4381-83B5-FCE1D47D1E2E" Subject: Email - Exjobb Message-Id: <00F11A01-

A79F-4EC1-8027-735017197333@telia.com> Date: Tue, 10 Dec 2013 18:03:09 +0100 To: =?iso-8859-1?Q?Mig_Sj=E4lv?= 

Mime-Version: 1.0 (Mac OS X Mail 6.6 \(1510\)) X-Mailer: Apple Mail (2.1510) --Apple-Mail=_28A5E834-74B8-4381-83B5-

FCE1D47D1E2E Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1 Exjobb --Apple-

Mail=_28A5E834-74B8-4381-83B5-FCE1D47D1E2E Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; 

charset=iso-8859-1 

 

Bilaga I: FTP-historik, Photorec, Mac Memory Reader 

 

: Connected to 192.168.1.3. 

192.168.1.3 [1]: Cmd: USER testprofilftp 

192.168.1.3 [1]: 331: Password required 

192.168.1.3 [1]: Cmd: PASS xxxxxxxx 

192.168.1.3 [1]: 230: User logged in. 

192.168.1.3 [1]: Cmd: TYPE A 

192.168.1.3 [1]: 200: Type set to A. 

192.168.1.3 [1]: Logged in to 192.168.1.3 as testprofilftp. 

192.168.1.3 [1]: Cmd: FEAT 

192.168.1.3 [1]: 211: Extended features supported: 

192.168.1.3 [1]:       LANG EN* 

192.168.1.3 [1]:       UTF8 

192.168.1.3 [1]:       AUTH TLS;TLS-C;SSL;TLS-P; 

192.168.1.3 [1]:       PBSZ 

192.168.1.3 [1]:       PROT C;P; 

192.168.1.3 [1]:       CCC 

192.168.1.3 [1]:       HOST 

192.168.1.3 [1]:       SIZE 

192.168.1.3 [1]:       MDTM 
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192.168.1.3 [1]:       REST STREAM 

192.168.1.3 [1]:      END 

192.168.1.3 [1]: Cmd: SYST 

192.168.1.3 [1]: 215: Windows_NT 

192.168.1.3 [1]: Cmd: SITE DIRSTYLE 

192.168.1.3 [1]: 200: MSDOS-like directory output is off. 

192.168.1.3 [1]: Cmd: OPTS UTF8 ON 

192.168.1.3 [1]: 200: OPTS UTF8 command successful-UTF8 encoding now ON. 

192.168.1.3 [1]: Cmd: PWD 

192.168.1.3 [1]: 257: "/" is current directory. 

192.168.1.3 [1]: Cmd: PASV 

192.168.1.3 [1]: 227: Entering Passive Mode (192,168,1,3,195,65). 

192.168.1.3 [1]: Cmd: LIST -al 

192.168.1.3 [1]: 125: Data connection already open; Transfer starting. 

192.168.1.3 [1]: 226: Transfer complete. 

192.168.1.3 [1]: drwxrwxrwx   1 owner    group               0 Jun 23  2010 Backup 

192.168.1.3 [1]: drwxrwxrwx   1 owner    group               0 Apr  6  2012 NLC 

192.168.1.3 [1]: drwxrwxrwx   1 owner    group               0 Jan 23  2012 Tobias 

192.168.1.3 [1]: Cmd: CWD /Tobias 

192.168.1.3 [1]: 250: CWD command successful. 

192.168.1.3 [1]: Cmd: PASV 

192.168.1.3 [1]: 227: Entering Passive Mode (192,168,1,3,195,66). 

192.168.1.3 [1]: Cmd: LIST -al 

192.168.1.3 [1]: 125: Data connection already open; Transfer starting. 

192.168.1.3 [1]: 226: Transfer complete. 

192.168.1.3 [1]: drwxrwxrwx   1 owner    group               0 Mar 20  2012 Bilder 

192.168.1.3 [1]: Cmd: CWD /Tobias/Bilder 

192.168.1.3 [1]: 250: CWD command successful. 

192.168.1.3 [1]: Cmd: PASV 

192.168.1.3 [1]: 227: Entering Passive Mode (192,168,1,3,195,67). 

192.168.1.3 [1]: Cmd: LIST -al 

192.168.1.3 [1]: 125: Data connection already open; Transfer starting. 

192.168.1.3 [1]: 226: Transfer complete. 

192.168.1.3 [1]: -rwxrwxrwx   1 owner    group            6148 Mar 20  2012 .DS_Store 

192.168.1.3 [1]: drwxrwxrwx   1 owner    group               0 Aug 22  2009 Bilder 


