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1 Introduktion 
Studier gjorda på Linuxsystem visar att mängder av lösenord från flertalet
vanliga applikationer går att återfinna i klartext vid undersökning av minnet
[1]. DRAM är inte heller så volatilt som man vanligtvis föreställer sig och
kan ofta avläsas i flera minuter efter att datorn stängts av, i synnerhet om
minnet kyls ned [2, 3]. Alternativt kan lösenord och kryptonycklar från en
föregående session läsas av, även efter att datorn startats om [4]. Vid arbete
med  känslig  data  som  lösenord  och  kryptonycklar  är  det  önskvärt  att
utvecklaren  kan  kontrollera  och minimera  den  tid  som dessa  exponeras  i
klartext i minnet.

Språket  C  ger  utvecklaren  relativt  stor  kontroll  över  minnes-
hanteringen. Trots detta finns det fallgropar för utvecklare som vill  kunna
försäkra sig om att känslig data skrivs över i minnet på ett kontrollerat sätt.
API-metoder kan flytta runt data i minnet utan utvecklarens vetskap samtidigt
som kompilatorer kan optimera bort försök att skriva över känslig data om
kompilatorn upptäcker att programmet inte kommer att genomföra någon mer
läsning från samma adress efteråt [3, 5].

1.1 Bakgrund
I  detta  avsnitt  ges  en  allmänt  hållen  introduktion  till  de  områden  som,
beroende på  läsarens  förkunskaper,  kan  vara  nödvändiga  att  förstå  för  att
kunna tillgodogöra sig innehållet i rapporten.

1.1.1 PC arkitekturen (X86)

Den  vanliga  PC-arkitekturen  baseras  på  en  Intel-,  eller  Intelkompatibel,
processor.  CPUn  har  tillgång  till  datorns  primärminne  och  kan  läsa
instruktioner härifrån som den sedan utför. Moderna datorer delar upp det
minne som processorn har tillgång till i en minneshierarki. Förenklat kan man
säga  att  varje  nivå  i  hierarkin  har  en  längre  åtkomsttid,  men  mer
lagringsutrymme, än föregående nivå. För att kunna lokalisera data i minnet
använder  processorn  sig  av  en  memory  management  unit  (MMU),  som
antingen implementerats  som ett  separat  chip  eller  som en del  av  CPUn.
Moderna CPU:er har vanligtvis en integrerad MMU för ökad prestanda [6].

Primärminnet i en PC utgörs av random access memory (RAM), vilket
är den del i minneshierarkin som lagrar bland annat koden till program som
exekveras. För X86 arkitekturen lagras tal i minnet i så kallad  little-endian
byte order, vilket innebär att den minst signifikanta byten sparas först (lägst
adress).  Utmärkande  för  minnen  av  typen  RAM  är  att  åtkomsttiden  är
konstant  oavsett  var  i  minnet  information  lagras.  Minnet  är  inte  heller
permanent  utan  volatilt.  När  strömförsörjningen  upphör  kommer
informationen som lagras snabbt att bli otillgänglig [6].



Något  som  är  viktigt  att  inse  som  mjukvaruutvecklare  är  att
exekverande  processer  i  ett  modernt  operativsystem arbetar  med  virtuella
minnesadresser, vilket innebär att från ett programs synvinkel har det tillgång
till  ett  omfattande  linjärt  (eller  platt)  minnessegment  [6].  De  virtuella
minnesadresserna  som  programmet  har  åtkomst  till  motsvaras  inte  av
adresser till det fysiska minnet där informationen lagras. Det virtuella minnet
utgör istället en illusion, skapad för programmet med en teknik som kallas
paging.  Operativsystemets  minneshanterare  sköter  mappningen  mellan
fysiskt  och  virtuellt  minne  genom  processorns  MMU.  När  ett  program
försöker komma åt en adress i minnet fångas denna operation upp av MMUn
som  översätter  den  virtuella  adressen  till  en  korrekt  fysisk  adress.
Operativsystemets uppgift är att se till att den karta MMUn använder för att
mappa adresser är korrekt och uppdaterad [7]. 

Tekniken  med  virtuellt  minne  förenklar  för  mjukvaruutvecklare
eftersom det skapar en illusion av tillgång till allt tillgängligt minne. I själva
verket kan det minnesutrymme som ett program upptar vara utspritt på flera
olika  platser  i  det  fysiska  minnet.  Ibland  behöver  inte  ens  hela  det
exekverande programmet återfinnas i det fysiska minnet. Operativsystemet
ser  till  att  mappningen  mellan  virtuella  och  fysiska  minnesadresser
upprätthålls, att de delar av ett program som för tillfället behövs återfinns i
det fysiska minnet och att processer inte kan komma åt minne som inte tillhör
dem [6].

I verkligheten kompliceras operativsystemets uppgift ytterligare något
eftersom  processer  kan  dela  vissa  delar  av  sitt  minnesutrymme.  Vissa
segment i minnet ska också vara åtkomliga endast för läsning (read-only) och
dessa segment måste skyddas från processer som försöker skriva till  dem.
Operativsystemets kärna har även ett eget adressutrymme åtskilt från övriga
processer, det så kallade  kernel space. Övrigt minnesutrymme utgörs då av
user space där användarprocesser körs [7].

1.1.2 Program skrivna i C

Ett  program skrivet  i  ett  kompilerat  språk som C översätts  av ett  separat
program, en kompilator, till maskinkod som processorn kan förstå. Eftersom
olika  processorarkitekturer  använder  olika  sorters  maskinkod  fungerar
kompilatorn som en mellanhand som översätter C-koden till ett program i rätt
maskinkod  för  att  kunna  köras  på  den  processorarkitektur  som  datorn
använder. I de fall man kompilerar program för en annan arkitektur än den
arkitektur  som  kompilatorn  körs  på  använder  man  begreppen
korskompilering eller cross compiling [8].

Ett kompilerat programs minne delas in i fem olika segment: text, data,
bss, heap och stack. Textsegmentet (ibland kallat kodsegmentet) innehåller
maskinkodsinstruktionerna för  programmet.  Eftersom inga variabler  lagras
här  är  detta  segment  av  en  fast  storlek  och endast  åtkomligt  för  läsning.



Datasegmentet utgörs av globala variabler, samt variabler deklarerade som
static, som har initialiserats. Oinitialiserade variabler av den typ som nyss
nämndes återfinns istället i segmentet bss. Båda dessa segment, data och bss,
är precis som textsegmentet av en fast storlek eftersom de variabeltyper som
lagras här är kända vid kompileringstillfället och eftersom de kvarstår under
hela den tid ett program körs [9]. 

Minnet  som  utgör  heapsegmentet  är  direkt  åtkomligt  för
programmeraren  som  här  kan  allokera  block  av  minnesutrymme  för
användning av programmet. Detta medför att segmentets storlek kan variera
beroende på behov. Stacksegmentets storlek varierar också och används för
att  lagra  funktionsvariabler  och  kontextinformation  under  körningen  av
programmet. Informationen i stacksegmentet lagras i block, så kallade stack
frames. Dessa lagras på stacken enligt principen först in, sist ut. Ett programs
stacksegment  opererar  alltså  enligt  samma  princip  som  den  inom
datavetenskapen vanligt förekommande abstrakta datastrukturen stack. 

För X86 arkitekturen växer heapsegmentet dynamiskt nedåt, mot högre
minnesadresser. På motsatt sida återfinns stacken som växer uppåt i samma
minnesutrymme, mot lägre minnesadresser [9].

1.1.3 Operativsystemet 

Äldre eller enklare operativsystem som MS-DOS körde alltid i ett singel CPU
läge där en process hade exklusiv tillgång till processorn ända tills processen
antingen  avslutades  eller  frivilligt  gav  upp CPUn.  UNIX-liknande  system
som Linux, samt andra moderna operativsystem, delar istället effektivt upp
tiden som varje process tilldelas för att exekveras på CPUn så att en dator kan
göra flera saker samtidigt. Detta görs genom att CPUn ständigt växlar mellan
att exekvera olika processer [10].  

I  ett  Linuxsystem befinner  sig  alltid  CPUn i  ett  av två  olika  lägen:
kernel  mode eller  user  mode.  Alla  användarprocesser  exekveras  i  det
begränsade user mode, medan operativsystemskärnan körs i kernel mode med
åtkomst  till  CPUns  fulla  funktionalitet  [11].  Detta  görs  genom  att
operativsystemet  använder  sig  av  de  rättighetsnivåer  som  CPUn
tillhandahåller.  Exempelvis  så  har  32-bitarsprocessorer  i  X86-familjen
(vanligen benämnd IA32) fyra olika nivåer av rättigheter. Vanligen använder
operativsystem nivå 0 för kernel mode, vilket ger systemet full åtkomst till
hårdvaran,  medan nivå  3,  som är  den  mest  begränsade,  används  för  user
space [6]. 

En vanlig  missuppfattning  är  att  en  operativsystemkärna  som Linux
körs  som ett  enda  stort  monolitiskt  program.  Vid  normal  användning  av
systemet  är  kärnan snarare att  betrakta  som en samling funktionsbibliotek
vars funktioner anropas vid olika händelser i systemet. För kod som körs i
kernel mode skiljer man därför på i vilken kontext som detta sker i. Om kod i
kärnan  måste  exekveras  därför  att  ett  program  i  user  space  använt  ett



systemanrop, exempelvis för att kunna läsa data från disk, brukar man säga
att denna kod exekveras i user context. Ett program i user space tillåts dock
inte ha monopol på CPUn. Om så vore fallet skulle användarprocesser kunna
binda upp processorn tills de frivilligt gav upp den. Därför finns det också
stora  delar  kod  i  en  operativsystemkärna  som  körs  vid  olika  avbrott  i
systemet, så kallade interrupts, genererade av exempelvis hårdvaruhändelser
eller  timers  i  systemet.  Kod  som  exekveras  i  den  här  kontexten  körs  i
interrupt  context.  I  Linuxsystem  tillåts  alltid  kod  i  interrupt  context  att
exekvera färdigt, vilket medför att det finns stora begränsningar för vad som
tillåts göras i den här kontexten för att systemet ska hållas responsivt [11].

1.2 Tidigare forskning
En  studie  som  presenterades  vid   17th  USENIX  Security  Symposium
undersökte möjligheten att återskapa innehållet från en dators ramminne efter
att datorn stängts av. Resultatet var att DRAM behåller sitt innehåll i flera
sekunder efter att strömmen bryts vid normal arbetstemperatur (även i de fall
minnet  kopplades  loss  från  moderkortet)  och  att  det  är  möjligt  att  skapa
minnesavbildningar av hela systemet. Med enkla metoder som sprayburkar
kunde minnesmodulerna kylas  ned så pass  mycket  att  99,9% av bitarna  i
minnet  behöll  sitt  korrekta  värde  efter  60  sekunder.  Förvaring  av
minnesmodulerna i flytande kväve resulterade i endast 0,17% bitfel efter en
timme. Genom att först kyla ner en dators minnesmoduler och sedan boota ett
minimalt  operativsystem  kunde  forskarna  bakom  studien  kopiera  hela
systemets minne, undantaget de delar som operativsystemet skrev över vid
återuppstarten,  till  ett  externt  lagringsmedium.  Därefter  lyckades  de
lokalisera  och  återskapa  kryptonycklar  för  flertalet  vanligt  förekommande
program  för  hårddiskkryptering,  samt  även  lokalisera  användares
inloggningslösenord  för  operativsystemet  OS  X,  som  vid  tidpunkten  för
studien behöll  lösenorden i  minnet  efter  inloggningstillfället.  Resultatet  av
studien innebär att en obehörig användare med fysisk tillgång till  en dator
potentiellt kan komma åt all konfidentiell data som för tillfället återfinns i
ramminnet.  I  de  flesta  fall  gäller  detta  även  om  datorn  skyddas  med
exempelvis skärmlås. Slutsatsen var att det är svårt att skydda sig mot den
typen  av  attack  där  en  obehörig  användare  har  fysisk  tillgång till  datorn.
Studien visar på nödvändigheten av att konfidentiell information raderas från
minnet omgående när den inte längre behövs [2]. 

En  studie  från  2008  undersökte  förekomsten  av  lösenord  lagrade  i
klartext i Linuxsystem och fann en mängd applikationer som behöll lösenord
i  minnet  under  långa  tidsperioder. Efter  att  en  användare  loggat  in  kunde
dennes  lösenord  avläsas  både  som  klartext  och  i  krypterad  form  från
/etc/shadow från minnesutrymmet för programmet Gnome Display Manager.
Samma  studie  lyckades  även  finna  lösenordet  för  rootkontot  på  flertalet



platser,  bland  annat  i  minnesutrymmet  för  programmet  su.  Förutom
användarkonton  för  operativsystemet  återfanns  även  lösenord  för  e-
postkonton,  IM-konton,  krypteringsprogram  och  SSH.  Artikelförfattaren
rekommenderar därför att  mjukvaruutvecklare tar  för vana att  alltid skriva
över det minnesutrymme där lösenord lagrats i ett program omedelbart efter
att lösenordet inte längre behövs [1].

Chow et al [12] undersökte hur länge information finns kvar i minnet
genom att utveckla ett testprogram som allokerade 64 MB minne som fylldes
med vad de i studien kallar för stämplar, vilka utgjordes av block om 20 byte
bestående av ett  magiskt  nummer,  ett  serienummer, samt en checksumma.
Minnet deallokerades sedan och processen avslutades. Eftersom programmet
installerades på datorer som forskarna själva och deras kollegor använde för
dagligt  arbete  var teorin att  stämplarna snart  skulle  skrivas över  av andra
processer  i  systemet.  Så  skedde  också  för  merparten  av  det  minne  som
testprogrammet  allokerat,  men  mindre  block innehållandes  stämplar  fanns
kvar  i  längre  perioder. För  det  Linuxsystem där  flest  stämplar  försvunnit
fanns fortfarande 7 KB stämplar  kvar  efter  28 dagar. Närmare inspektion
visade att de stämplar som fanns kvar över lång tid återfanns i  hål i  pages
som tillhörde Linux  slab allocator.  Enligt studien deallokeras dessa pages
vanligen endast när systemet måste frigöra minnesutrymme, vilket innebar att
det  fanns  förutsättningar  för  att  data  som fastnar  i  denna  typ  av  hål  kan
kvarstå under mycket lång tid. Enligt studien utvecklas många program som
bearbetar information, exempelvis ordbehandlare eller webbservrar, utan att
särskild hänsyn tas till att de uppgifter som kan komma att hanteras kan vara
av känslig natur. Men som resultatet av studien visar finns det en risk att
exempelvis lösenord eller andra känsliga uppgifter förblir åtkomliga i klartext
under  långa  tidsperioder  om  mjukvaruutvecklare  förlitar  sig  på  att  det
minnesutrymme som en process använt kommer att raderas omgående efter
att processen avslutats. Studien undersökte också hur omstarter av vissa av de
i studien ingående datorerna påverkade resultatet och där var slutsatsen att så
kallade mjuka omstarter, där strömmen till minnesmodulerna aldrig bryts, gör
att informationen som lagrats kvarstår [12].

Malliaros et al [13] jämförde olika operativsystem när de undersökte
hur  man  kan  skydda  information  i  en  dators  arbetsminne  från  otillbörlig
åtkomst. De fann bland annat att Windows skriver över minnesutrymmet som
en  process  har  använt  när  processen  avslutas,  samt  att  Windows  även
tillhandahåller  en  funktion,  SecureZeroMemory,  som  utvecklare  som
använder  C eller  C++ kan använda för  att  säkert  skriva  över  innehållet  i
minnesblock. Linuxkärnan skriver däremot inte över det minnesutrymme som
en  process  har  använt  vid  processavslut.  Enligt  studien  fanns  patchar  för
Linux  tillgängliga  som  gör  att  man  kan  kompilera  en  kärna  som
tillhandahåller  den  här  funktionaliteten,  men  eftersom  majoriteten  av  de
vanligaste Linuxdistributionerna levereras utan en sådan kärna bortsåg man i



studien  från  detta.  Vidare  tillhandahåller  inte  Linuxsystemen  något
systemanrop  avsett  för  att  säkert  kunna  radera  känsliga  uppgifter  i
ramminnet. I försöken som gjordes i studien användes istället C-funktionen
memset på Linuxsystemen i syfte att skriva över exempelvis lösenord som
lagrats i minnet. Vid flera försök misslyckades man dock med att skriva över
lösenord med 0:or genom att använda memset, något som förklarades med att
dessa  funktionsanrop  optimerades  bort  vid  kompileringen  av
testprogrammen.  Enligt  studien  inträffade  detta  även  då  man  inte  angav
någon specifik  optimeringsnivå vid kompilationen.  Genom att  använda en
funktionspekare  som  deklarerats  som  volatile lyckades  man  undgå  att
kompilatorn optimerade bort anropen av memset, men man noterade ändå att
kompilatorn gcc kan komma att utföra godtyckliga optimeringsåtgärder även
på  datatyper  som  deklarerats  som  volatile.  Slutsatsen  var  därför  att
användandet  av  en  volatile funktionspekare  förbättrar  möjligheten  att
undvika  att  funktionsanropet  optimeras  bort,  men  att  det  ändå  inte  kan
garanteras för gcc [13].

1.3 Problemformulering
En  C-utvecklare  har  synbart  stor  kontroll  över  minneshanteringen  men
riskerar  ändå att  stöta  på problem när det  gäller  att  säkerställa att  känslig
information  som lagras  i  minnet  skrivs  över  när  den  inte  längre  behövs.
Problemet med att säkerställa att känslig data raderas kompliceras av att vissa
funktioner  i  standardbiblioteket  kan  flytta  runt  data  utanför  utvecklarens
kontroll.  Ett  annat,  kanske  ännu  mer  svåröverskådligt  problem,  är  att
kompilatorer  ofta  implementerar  flera  nivåer  av  optimering  som  kan
användas vid kompilering av program. Detta kan innebära att  kompilatorn
optimerar  bort  kod  som  den  uppfattar  som  onödig,  så  kallad  dead  code
elimination.  Ett  typiskt  fall  är  att  en säkerhetsmedveten  funktion gör  sina
beräkningar med hjälp av lokala variabler som sedan direkt skrivs över för att
eliminera risken att informationen kan avläsas vid ett senare tillfälle. Tyvärr
kan  den  sista  överskrivningen  av  minnet  optimeras  bort  om  kompilatorn
konstaterar att ingen läsning kommer ske från dessa minnesadresser efteråt
[3]. Värt att notera här är att sådan optimering är fullt godtagbar eftersom
kompilatorn varken kan eller behöver ta hänsyn till utvecklarens avsikt med
anropet.  Saknar ett  funktionsanrop effekt  utifrån aktuell  C-standard är  det
tillåtet för kompilatorn att optimera bort det [14].

Problemet kompliceras till viss del ytterligare av att utvecklingsmiljön
inte är enhetlig. Det finns en mängd implementationer av kompilatorer och
standardbibliotek  för  C,  varför  det  i  många  fall  kan  vara  svårt  att  med
säkerhet säga att det som fungerar i ett fall också fungerar i samtliga fall.
Kompilatorer kan även ersätta anrop av funktioner ur standardbiblioteket med
egna inbyggda motsvarigheter.



Syftet  med  det  här  arbetet  är  att  utreda  vilka  metoder  en
mjukvaruutvecklare som skriver program i C för Linuxsystem har att välja på
för att  kunna säkerställa att  känsliga uppgifter skrivs över genom att  testa
olika  tillvägagångssätt  som  synbart  borde  skriva  över  ett  tidigare  inläst
lösenord  från  användaren  med  hjälp  av  olika  testfall  (exempelprogram).
Testfallen kompileras för de C-standarder och nivåer av optimering som den
utvalda  kompilatorn  erbjuder.  Därefter  kommer  varje  genererat  program
undersökas för att se huruvida vissa åtgärder har optimerats bort eller ej.

Den här  studien  vill  också  lyfta  fram förekomsten av problematiska
funktioner  i  standardbiblioteket  som skulle  kunna leda  till  att  utvecklaren
tappar kontroll över var viss information återfinns i minnet. Ett exempel på
en sådan funktion är  realloc, där information kan komma att flyttas om i
minnet  vid  reallokering,  men  möjligen  fortfarande  vara  avläsbart  på
föregående plats en längre tid.

Slutligen kommer eventuella lösningar att utvärderas för alla fallgropar
som  upptäcks.  Detta  sker  både  genom  att  visa  att  vissa  åtgärder  som
utvärderats fungerar, men även genom en sammanställning av hur etablerade
krypteringsbibliotek  hanterar  överskrivning  av  känsliga  uppgifter  som
kryptonycklar i minnet.

1.4 Motivation
C är, trots dess ålder, fortfarande ett av de vanligaste programmeringsspråken
i världen [15]. Ändå verkar det saknas riktlinjer för hur en utvecklare ska
kunna  säkerställa  att  minne  skrivs  över.  Computer  Emergency  Response
Team Coordination Center (hädanefter förkortat CERT) vid Carnegie Mellon
Software Engineering Institute i Pittsburgh ger ut standarder inriktade mot
säker programmering för ett antal programmeringsspråk, däribland C. I flera
av de tryckta manualerna som CERT ger ut behandlas dock inte det aktuella
ämnesområdet [16, 17] och sökningar som gjorts i databaser har inte heller
levererat någon större mängd tidigare forskning som berör ämnet. De fåtal
tidigare studier som lokaliserats inför det här arbetet har föreslagit lösningar
riktade  mot  kernel  eller  standardbibliotek,  exempelvis  att  allokerat  minne
skrivs  över  automatiskt  vid  deallokering  med  free [12],  alternativt  att
operativsystemet regelbundet flyttar om och skriver över det innehållet i det
fysiska  minnet.  Detta  är  dock  inte  heltäckande  lösningar  för  exempelvis
applikationer där minne sällan deallokeras, men där lösenord eller liknande
känslig information snabbt behöver raderas. Det är också lösningar utanför
den enskilde C-utvecklarens kontroll. 

Det  finns  dock gott  om vägledning i  icke-vetenskapliga artiklar  och
riktlinjer på Internet, samt litteratur som i första hand riktar sig till utvecklare.
Exempel på riktlinjer är att utvecklare helt enkelt måste kontrollera den kod
som kompilatorn genererar i varje enskilt fall [3], samt att man bör deklarera
minne som volatile vid den tidpunkt det skrivs över [5]. Sistnämnda kan



dock aldrig utgöra en heltäckande lösning om minne redan flyttats runt av
biblioteksfunktioner utan utvecklarens vetskap.

Det verkar med andra ord finnas förutsättningar för att utreda ämnet
mer grundligt för att kunna sammanställa mer specifika riktlinjer för området.

1.5 Forskningsfrågor
F1 Finns det kombinationer av optimeringsnivå och C-standard där

en  direkt  åtgärd  för  att  skriva  över  minne  med  memset
optimeras bort av kompilatorn när testprogrammen kompileras
med gcc på ett Linuxsystem?

F2 Om sådana kombinationer existerar, kan de i samtliga upptäckta
fall förhindras genom att minnet deklareras som volatile vid
tillfället för överskrivningen?

F3 Riskerar  användning  av  funktionen  realloc ur  standard-
biblioteket medföra att tidigare lagrade uppgifter omlokaliseras
i minnet utan utvecklarens vetskap, men ändå vara avläsbara på
föregående adress, på ett Linuxsystem?

F4 Hur säkerställer etablerade krypteringsbibliotek att känslig data
som exempelvis kryptonycklar i minnet skrivs över på ett säkert
sätt i Linuxsystem?

Baserat på rekommendationer i litteratur som riktar sig till utvecklare
[5] förväntas studien finna att kompilatorn i vissa fall optimerar bort försök
att  skriva  över  tidigare  värden  som  ett  program  har  använt.  I  dessa  fall
förväntas en modifiering av dessa program med användning av nyckelordet
volatile kunna  förhindra  denna  kompilatoroptimering.  Vidare  förväntas
funktioner identifieras som skulle kunna förhindra att en utvecklare vid ett
senare tillfälle kan skriva över alla förekomster av tidigare lagrade värden.

1.6 Avgränsningar 
Den  här  studien  begränsades  till  att  omfatta  Linuxsystem genom att  den
senaste versionen för 64-bitars X86-datorer av den populära distributionen
Ubuntu, version 17.04, användes. Den kompilator och det standardbibliotek
som  medföljde  distributionen  användes  också,  vilket  vid  tidpunkten  för
studien innebar gcc 6.3.0 och glibc 2.24. På så vis erhölls en utvecklingsmiljö
som var aktuell, relevant, enhetlig och rekommenderad för vald plattform vid
tidpunkten för studien. 

Studien  innefattade  även  en  undersökning  av  etablerade
krypteringsbibliotek.  Här  användes  libgcrypt,  det  bibliotek  som används  i
applikationer som GnuPG. Versionen som undersöktes var 1.7.6. Biblioteket
innehåller  den  efterfrågade  funktionaliteten  genom  sitt  koncept  secure
memory  och distribueras  även  som  öppen  källkod,  vilket  har  varit  en
förutsättning för studiens genomförande.



Ett annat problem vad gäller känslig information är att operativsystemet
kan spara ned block ur minnet till hårddisken i en page file eller till ett swap
space.  Detta  är  något  som moderna  operativsystem gör  när  inte  mängden
fysiskt minne räcker till för samtliga processer som för tillfället körs. Detta
medför att  det finns en risk att  känslig information som lösenord kommer
lagras  varaktigt  på  hårddisken  tills  det  skrivs  över  istället  för  att  bara
återfinnas i det volatila RAM-minnet. Detta område har dock på grund av
tidsbegränsning till stor del lämnats utanför den här studien.

1.7 Målgrupp 
Förhoppningen är att de resultat som presenteras i den här rapporten ska vara
till hjälp för utvecklare som utvecklar i C för Linuxsystem och som har ett
behov av att kunna begränsa det tidsspann som känslig information som deras
program  behöver  lagra  återfinns  i  RAM-minnet.  Förhoppningsvis  kan
resultatet  också  vara  av  intresse  även  för  utvecklare  som använder  andra
språk eller operativsystem då studien försöker belysa de högst reella problem
som finns med att kontrollera den information som lagras i minnet på datorer
med moderna processorer och operativsystem.

1.8 Disposition 
Återstoden av rapporten fördelas enligt tabell 1.1 nedan.

Kapitel Innehåll

2 Metod – Beskrivning av den forskningsmetodik som använts, 
samt diskussion om studiens tillförlitlighet och validitet.

3 Resultat – De i studien ingående testprogrammen presenteras 
tillsammans med tillvägagångssätt och de erhållna resultaten.

4 Analys – Kapitlet syftar till att klargöra vad resultaten berodde på 
genom att primärdata från föregående kapitel analyseras med 
hjälp av sekundärdata. 

5 Diskussion – Forskningsfrågorna besvaras.

6 Sammanfattning – Rapporten sammanfattas och slutsatser om 
resultatens vidare innebörd för ämnesområdet presenteras. 
Förslag på vidare forskning ges.

Tabell 1.1: Rapportens fortsatta disposition.



2 Metod
Forskningsfrågorna  kommer  att  besvaras  genom  en  kombination  av
kvalitativa och kvantitativa metoder. En kvantitativ ansats innebär att man
arbetar med numerisk data eller data som kan kodas numeriskt, exempelvis
formulär med på förhand givna svarsalternativ. Styrkan med denna ansats är
att  datainsamlingen  kan  standardiseras  och  att  insamlad  data  kan
kategoriseras  utifrån  på  förhand  givna  ramar.  Den  första  delen  av  denna
studie,  forskningsfrågorna 1 och 2 kommer besvaras genom en kvantitativ
ansats. För varje enskilt försök kommer här svaret alltid att vara ja eller nej. 

Forskningsfrågorna  3  och  4  kommer  däremot  främst  att  besvaras
genom en kvalitativ ansats. En definition av en kvalitativ ansats är att den
inte är kvantitativ och att det därför är svårt att på förhand kategorisera den
data man förväntas samla in. Istället ligger fokus på att förstå en företeelses
egenskaper (kvaliteter).

2.1 Metodbeskrivning 
Första  delen  av  studien  handlar  om att  undersöka huruvida  kompilatorn  i
vissa situationer kan optimera bort försök att skriva till en specifik adress i
minnet.  Med hjälp av enkla testprogram som kompileras  kommer fråga 1
därför  att  kunna  besvaras  som  antingen  ja  eller  nej  genom  att
testprogrammens  minnesutrymme  kontrolleras,  samt  genom  att  den
assemblerkod  som  kompilatorn  genererat  undersöks.  Testprogrammen
kommer att simulera ett program som läser in och lagrar ett lösenord och som
sista  åtgärd innan avslut  skriver  över lösenordet  så att  det inte längre ska
finnas  avläsbart  i  minnet.  Syftet  med fråga  1 är  därför  att  identifiera  var
problem  kan  uppstå.  De  testfall  där  kompilatorn  optimerat  bort  en
överskrivning  kommer  att  modifieras  med  nyckelordet  volatile och
kompileras  om  för  att  undersöka  om  denna  åtgärd  kan  förhindra  att
kompilatorn optimerar bort överskrivningen.

Fråga 3 handlar om att identifiera funktioner ur standardbiblioteket som
kan förhindra en åtgärd för att skriva över information som tillfälligt lagrats i
minnet. För att kunna besvara frågan måste först funktioner som teoretiskt
sett skulle kunna vålla sådana problem identifieras. Detta har gjorts genom en
litteraturstudie där kandidatfunktionen realloc identifierats. För att besvara
frågan  måste  studien  verifiera  att  den  aktuella  funktionen  kan  ställa  till
problem i den aktuella miljön, vilket kommer ske med hjälp av testfall i form
av  kompilerade  program  där  avläsning  av  minnet  kan  användas  för  att
kontrollera om tidigare allokerat minne fortfarande behåller sitt innehåll efter
ett anrop av realloc.

Forskningsfråga 4 kommer besvaras genom en fallstudie av ett etablerat
krypteringsbibliotek. Syftet är att se vilka åtgärder som här har vidtagits för
att skydda känslig information som lagras temporärt för att undersöka  hur



man som utvecklare kan gå tillväga. Detta kommer ske genom att källkoden
för  det  aktuella  biblioteket  studeras  tillsammans  med  tillgänglig
dokumentation. 

2.2 Tillförlitlighet och validitet 
Försöken som genomförts med kompilerade testprogram kan lätt återskapas
av  läsaren  genom  att  källkoden  för  dessa,  samt  versionsnummer  för
kompilator,  standardbibliotek  och  operativsystem,  redovisas.  Sålunda  kan
läsaren också verifiera om studiens resultat är korrekt eller ej. Därmed får
tillförlitligheten för dessa delar sägas vara god. En risk vid undersökning av
ramminnet är att avläsningen måste göras vid rätt tidpunkt. Programmen har
därför utformats för att minimera denna risk genom att anropa sleep, för att
på så sätt skapa ett fönster på en minut där tillfället är rätt.

Vad gäller undersökningen av funktioner ur standardbiblioteket finns en
risk  att  en  eller  flera  funktioner  som kan  innebära  problem likt  realloc
förbisetts. Det finns inga möjligheter att läsa igenom hela källkoden för en
specifik version av standardbiblioteket och även om detta gjordes så är det
inte säkert att alla sådana funktioner skulle identifieras. Det kan därför finnas
många fler funktioner som ger upphov till liknande problem utöver de som
nämns i studien. Syftet har varit att påvisa att även biblioteksfunktioner kan
resultera i att känsliga uppgifter inte saneras från minnet på ett korrekt sätt,
inte att utgöra en heltäckande lista över dessa.

Vidare  finns  det  som  nämnts  många  implementationer  av
standardbibliotek  och  kompilatorer  för  programspråket  C.  Resultaten  som
studien  baseras  på  kan  därför  skilja  sig  från  de  resultat  som  skulle  ha
uppkommit i en annan utvecklingsmiljö.

Vad gäller intern validitet för testprogrammen så ska kompilationen av
varje program alltid generera samma resultat om samma utvecklingsmiljö och
kompilatorinställningar används. Mängden okända faktorer är därmed låg och
läsaren kan återskapa de tester som gjorts. 

Den  externa  validiteten  påverkas  av  urvalet.  Utvecklingsmiljön  har
valts på godtyckliga grunder och det är fullt möjligt att resultatet för flera av
försöken blivit annorlunda om andra implementationer eller andra versioner
av utvecklingsmiljön använts. Det är också möjligt att buggar i de versioner
som används i studien påverkar resultatet. Det är därför svårt att generalisera
resultatet  och  säga  att  resultatet  för  studien  gäller  för  andra
utvecklingsmiljöer. C är  dock både standardiserat  och ett  i  sammanhanget
gammalt  språk,  samtidigt  som  utvecklingsmiljön  som  använts  är  vanligt
förekommande på Linuxsystem.



3 Resultat
Eftersom ett program i ett Linuxsystem körs som en del av ett större system
inleddes undersökningen med att hela datorns minne undersöktes. Detta för
att få en uppfattning om och hur lösenord eller  annan känslig information
sprids ut på flera platser av exempelvis biblioteksfunktioner, andra processer
och operativsystemet. Därefter undersöktes enskilda processers minne i syfte
att se vilka möjligheter utvecklare har att skriva över lösenord som lästs in
från användare i processens eget minnesutrymme. 

Funktionen  realloc ur  standardbiblioteket  undersöktes  också  med
hjälp av testprogram för att  fastställa om den kan leda till  att  ett  program
förlorar möjligheten att radera information som det lagrat.

Slutligen  kontrollerades  hur  krypteringsbiblioteket  libgcrypt  skriver
över känsliga uppgifter genom en studie av bibliotekets dokumentation och
källkod.

3.1 Förekomst av inmatade lösenord i RAM-minnet
För att få en bild av förekomsten av lösenordsmaterial i RAM-minnet från ett
program utvecklat i C gjordes ett antal inledande tester där hela systemets
minne  undersöktes.  För  att  på  ett  enkelt  sätt  kunna  genomföra  testerna
användes  mjukvaran  VirtualBox för  att  skapa  en  virtuell  maskin  som
tilldelades 2048 MB minne på vilken den vid tidpunkten för testerna senaste
utgåvan av Ubuntu (17.04) installerades. Kommandot vboxmanage användes
tillsammans med flaggan dumpvmcore för att spara en avbild av den virtuella
maskinens minne till en fil [18]. Filen som genereras är i standard ELF-64-
format  [19,  20],  vilket  medger  att  på  Linuxsystem vanliga  program som
readelf och  objdump kan  användas  för  att  inspektera  filen.  Programmet
objdump användes sedan för att visa rubriksektionerna i filen (kommandot
objdump --section-headers filnamn) i syfte att lokalisera referensen till
platsen i filen där Ubuntusystemets minne började. Därefter kunde de 2048
MB som utgjorde Ubuntusystemets primärminne extraheras och undersökas.
Eftersom lösenorden lagrats i klartext användes hexeditorn ghex för att söka
efter förekomsten av lösenord i minnesdumpen [18]. Sammanlagt användes
fyra olika testprogram, var och ett i två olika versioner. Version a av varje
testprogram presenteras i  figur 4.1 nedan. Version b använder samma kod
som sin  motsvarande  version  a  med  tillägget  att  memset används  för  att
skriva över lösenordsbufferten med 0:or som sista åtgärd omedelbart innan
exit anropas.

Test1.c
int main(int argc, char **argv) {
   char *pwbuffer = malloc(20);
   fputs(”Enter password: ”, stdout);
   fflush(stdout);



   fgets(pwbuffer, 20, stdin);
   fflush(stdin);

   exit(EXIT_SUCCESS);
}

Test2.c
int main(int argc, char **argv) {
   char *pwbuffer = getpass(”Enter password: ”);

   exit(EXIT_SUCCESS);
}

Test3.c
int main(int argc, char **argv) {
   char pwbuffer[256];
   readpassphrase(”Enter password: ”, pwbuffer, sizeof(pwbuffer), 0);

   exit(EXIT_SUCCESS);
}

Test4.c
int main(int argc, char **argv) {
   unsigned char *pwbuffer = spc_read_password(”Enter password: ”, NULL);

   exit(EXIT_SUCCESS);
}

Kod 3.1: Testprogram som användes vid avläsning av minnet från en virtuell 
maskin.

Test1  använde  funktionen  fgets ur  standardbiblioteket  för  att  läsa  in  ett
lösenord  från  användaren.  Inga  åtgärder  vidtogs  i  övrigt  vid  inläsningen.
Sålunda syns lösenordet i klartext i terminalen när användaren skriver det.
Test2 använde istället funktionen getpass som är särskilt avsedd för att läsa
in  lösenord  via  terminalen.  Funktionen  är  numera  borttagen  ur  POSIX-
standarden, vilket framgår i dess manualsida i Ubuntu: ”This  function  is
obsolete.   Do not  use it.”  Enligt  Viega och Messier  [5] är  getpass dock
fortfarande den mest portabla av funktionerna som finns att tillgå för att läsa
in ett lösenord från användaren i ett Linuxsystem, vilket är anledningen till att
den användes i Test2.

Testprogrammet  Test3  använde  istället  funktionen  readpassphrase
som är mer flexibel än getpass. Till skillnad från getpass, som returnerar
en pekare till en statisk buffert som hanteras av getpass (och som därför kan
skrivas över av efterföljande anrop av  getpass), så låter  readpassphrase
det  anropande  programmet  allokera  lösenordsbufferten.  Eftersom
readpassphrase har  sitt  ursprung  i  operativsystemet  OpenBSD  måste
biblioteket  libbsd installeras  först,  vilket  innebär  att  funktionen är  mindre
portabel än getpass för Linuxsystem [5].



Som  en  jämförelse  med  biblioteksfunktionerna  implementerade
testprogrammet  Test4  funktionen  spc_read_password ur  boken  Secure
Programming  Cookbook  for  C  and  C++  [5],  vars  syfte  är  att  utgöra  ett
alternativ  till  getpass och  readpassphrase för  UNIX-liknande
operativsystem som saknar  dessa.  Funktionen läser  ett  tecken i  taget  från
terminalen  (här  definierad  som  _PATH_TTY ur  filen  paths.h,  vanligen
/dev/tty)  genom systemanropet  read för  att  undvika  problem  som kan
uppstå med standardbiblioteksfunktionernas interna buffertar. Inga tecken ur
lösenordet visas på skärmen när användaren skriver in det.

Samtliga testprogram kompilerades med gcc och kördes i den virtuella
maskin som beskrevs ovan. Därefter undersöktes maskinens minne. Det antal
förekomster av inmatat lösenord som kunde lokaliseras i  systemets  minne
presenteras i tabell 3.1 nedan.

Testvariant a 
(ingen överskrivning 
av lösenordsdata)

Testvariant b 
(överskrivning av 
lösenordsdata)

Test1 9 8

Test2 3 2

Test3 3 2

Test4 3 2
Tabell 3.1: Antal förekomster av inmatat lösenord i den virtuella maskinens 
minne.

3.2 Sidoeffekter av kompilatoroptimering
En tidigare studie fann att kompilatorn gcc i vissa fall optimerade bort försök
att  skriva  över  ett  lösenord  som  lagras  i  minnet  genom  att  använda
standardbiblioteksfunktionen  memset [13]. Enligt studien skedde detta även
när  programmet  kompilerades  utan  någon  optimeringsflagga.
Testprogrammen  av  varianten  Test5  användes  för  att  undersöka  i  vilken
utsträckning  så  sker  genom  att  programmen  kompilerades  med  olika
optimeringsnivåer  och  för  olika  C-standarder.  Programmet  läser  in  ett
lösenord  från  användaren  som  sedan  skrivs  över  med  0:or.  Syftet  med
testprogrammet var att försöka göra anropet av  memset till en kandidat för
bortoptimering. För att åstadkomma detta görs ingen ytterligare läsning från
den adress där lösenordet lagrats efter att memset anropats. Tre olika varianter
av Test5 användes, vilka presenteras i kod 3.2 nedan.

Test5a.c
int main(int argc, char **argv)
{



char pwbuf[256];

fputs("Enter password: ", stdout);
fgets(pwbuf, sizeof(pwbuf), stdin);

pwbuf[strlen(pwbuf) - 1] = '\0';

printf("[%d] : %p : %s\n", getpid(), pwbuf, pwbuf);

memset(pwbuf, '\0', sizeof(pwbuf)); 

sleep(60);
exit(EXIT_SUCCESS);

}

Test5b.c
int main(int argc, char **argv)
{

char *pwbuf = malloc(256);

fputs("Enter password: ", stdout);
fgets(pwbuf, 256, stdin);

pwbuf[strlen(pwbuf) - 1] = '\0';

printf("[%d] : %p : %s\n", getpid(), pwbuf, pwbuf);

memset(pwbuf, '\0', 256); 

sleep(60);
exit(EXIT_SUCCESS);

}

Test5c.c
int main(int argc, char **argv)
{

char *pwbuf = malloc(256);

fputs("Enter password: ", stdout);
fgets(pwbuf, 256, stdin);

pwbuf[strlen(pwbuf) - 1] = '\0';

printf("[%d] : %p : %s\n", getpid(), pwbuf, pwbuf);

memset(pwbuf, '\0', 256); 
free(pwbuf);

sleep(60);
exit(EXIT_SUCCESS);

}

Kod 3.2: Testprogram som användes för att undersöka effekter av 
kompilatorns optimeringar.



Varianten Test5a läser in lösenordet till en statiskt deklarerad sträng, medan
varianterna  b  och  c  allokerar  256  bytes  för  lösenordet  dynamiskt  med
malloc. Skillnaderna mellan b och c är det explicita anropet av free innan
programavslut  i  version  c.  För  att  underlätta  undersökningen  av
testprogrammen skrev programmen även ut sin process identifier (PID) samt
adressen där lösenordet lagrats. Programmen skrev även ut lösenordet för att
säkerställa  att  inte  inläsningen  skulle  optimeras  bort.  Kontrollen  av
programmens  minne  gjordes  med  debuggern  gdb  under  tiden  som
testprogrammen exekverade, därav anropet till  sleep. Med gdb undersöktes
innehållet  vid  den  minnesadress  där  lösenordet  lagrades.  Om  och  hur
optimeringen påverkat  memset verifierades  med kommandot  disassemble
main. I tabell 3.2, 3.3, 3.4 och 3.4 nedan framgår för varje kombination av C-
standard och optimeringsnivå svaret på frågan: Var lösenordet åtkomligt vid
undersökningen?

Optimeringsnivå Test5a.c Test5b.c Test5c.c

Ingen Nej Nej Nej

O1 Nej Nej Ja (delvis)

O2 Nej Nej Ja (delvis)

O3 Nej Nej Ja (delvis)
Tabell 3.2: Kompilering utan att en C-standard anges (innebar vid 
kompileringstillfället läget ”gnu11”, som innebär C11 med vissa icke-
standardiserade tillägg till språket).

Optimeringsnivå Test5a.c Test5b.c Test5c.c

Ingen Nej Nej Nej

O1 Nej Nej Ja (delvis)

O2 Nej Nej Ja (delvis)

O3 Nej Nej Ja (delvis)
Tabell 3.3: Kompilering med flaggan -ansi (ofta även refererad till som C89 
eller C90).

Optimeringsnivå Test5a.c Test5b.c Test5c.c

Ingen Nej Nej Nej

O1 Nej Nej Ja (delvis)

O2 Nej Nej Ja (delvis)

O3 Nej Nej Ja (delvis)
Tabell 3.4: Kompilering med flaggan -std=c99 



Optimeringsnivå Test5a.c Test5b.c Test5c.c

Ingen Nej Nej Nej

O1 Nej Nej Ja (delvis)

O2 Nej Nej Ja (delvis)

O3 Nej Nej Ja (delvis)
Tabell 3.5: Kompilering med flaggan -std=c11

3.2.1 Undvika bortoptimering av memset via tilldelning

Eftersom kompilatorn kan optimera bort uttryck som saknar mening enligt C-
standarden kan en tänkbar lösning för att förhindra att kompilatorn optimerar
bort  en överskrivning av ett  värde  med  memset  vara att  efter  anropet  av
memset tilldela  den  överskrivna  variabeln  till  sig  själv.  Den  överskrivna
variabeln kommer då att båda läsas från och skrivas till, vilket skulle kunna
förhindra att anropet av memset innan optimeras bort. I SEI CERT C Coding
Standard [14] varnas för detta med hänvisning till att version 3 och senare av
gcc endast nollställer inledande byten av password i följande exempel:
char password[128];

/* Inläsning av lösenord, operationer på lösenord... */

memset(password, 0, sizeof(password));
*(volatile char*) password = *(volatile char*) password;

Kod 3.3: Exempel på åtgärd för att förhindra att anropet av memset optimeras
bort.

Förfarandet med tilldelning efter memset enligt kod 3.3 ovan undersöktes för
de olika optimeringsnivåer som användes i testerna under avsnitt 3.1. Inget
fall  upptäcktes  där  endast  den  inledande  byten  nollställts.  I  samtliga  fall
skrevs hela lösenordet över.

3.2.2 Undvika kompilatoroptimeringar genom egna implementationer av
kritiska funktioner

Ett annat sätt  att  försöka motverka att  kompilatorn optimerar bort  kritiska
funktioner  är  att  tillhandahålla  en  egen implementation av dessa.  Test5c.c
från  föregående  tester  modifierades  med  en  version  av  memset ur  [5],
spc_memset,  och  kompilerades  därefter  om  för  nivåerna  -O1  till  -O3.  I
samtliga fall var lösenordet helt oläsbart efter att free anropats. De inledande



byten av lösenordsbufferten, som med  memset hade satts till 0, hade precis
som tidigare ändrat värde efter anropet av free. 

3.3 Problematiska funktioner i standardbiblioteket
I  kod  3.4  nedan  visas  testprogrammet  Test6.c  som  användes  för  att
undersökta  vad  som  händer  när  standardbiblioteksfunktionen  realloc
används  för  att  omallokera  tidigare  allokerat  minne.  realloc används
vanligen för att förändra storleken på ett tidigare allokerat minnesutrymme.
Detta  skulle  kunna  innebära  problem  för  program  som  hanterar  känsliga
uppgifter  eftersom  C-standarden  säger  att  ”Upon  successful  completion,
realloc() shall return a pointer to the (possibly moved) allocated space” [21].
Funktionen garanterar alltså inte att det ursprungliga minnesblocket krymps
eller  utökas,  utan  realloc kan  allokera  ett  nytt  minnesblock.  Därefter
kopieras innehållet från det tidigare blocket innan detta frigörs.

Test6.c
int main(int argc, char **argv)
{

char *pwbuf = malloc(256);
memset(pwbuf, 'A', 256);
printf("[%d] - pwbuf at %p\n%s\n", getpid(), pwbuf, pwbuf);

pwbuf = realloc(pwbuf, 1024);
memset(pwbuf, 'B', 1024);
printf("[%d] - pwbuf at %p\n%s\n", getpid(), pwbuf, pwbuf);

sleep(60);
exit(EXIT_SUCCESS);

}

Kod 3.4: Testprogram som användes vid undersökning av reallocs effekter.

Programmet allokerar  ett  minnesblock om 256 bytes  och fyller  detta  med
tecknet ’A’. Därefter används realloc för att omallokera det första blocket.
När programmet anropar  realloc så begär det att minnesblocket som från
början var 256 bytes ska utökas till 1024 bytes. Detta kan resultera i att ett
minnesblock på 1024 bytes allokeras på någon annan plats i minnet. Därefter
kopieras innehållet från den tidigare minnesadressen till den nya. Om anropet
av realloc inte raderar innehållet i det ursprungliga minnesblocket finns det
alltså en möjlighet att potentiellt känslig information finns kvar här. 

Syftet  med  testprogrammet  var  att  skapa  en  situation  där  realloc
allokerade mer minne på en annan plats än den ursprungliga. Därefter kunde
de 256 bytes som utgjorde det ursprungliga blocket kontrolleras för att se om
innehållet fortfarande fanns kvar. Att de båda minnesblocken var åtskilda i
minnet  verifierades genom att  programmet skrev ut  adressen för  både det
gamla och nya minnesblocket.



När testprogrammet kördes undersöktes programmets minnesutrymme
med debuggern gdb.  Resultatet  var  att  tidigare  allokerat  minnesblock inte
skrivs  över  av  realloc och  innehållet  kunde  delvis  avläsas.  Från
minnesblockets  lägsta  adress  hade  de  inledande  16  byten  förändrats,
resterande del av minnesblocket (240 byte) behöll sitt tidigare värde.

3.4 Etablerade lösningar
Krypteringsbiblioteket  libgcrypt  tillhandahåller  viss  funktionalitet  för  att
underlätta  för  utvecklare  som  använder  biblioteket  att  hålla  konfidentiell
information som lagras i RAM-minnet utom räckhåll för obehöriga. 

Biblioteket  använder  ett  koncept  som i  manualen  refereras  till  som
secure memory.  Om biblioteket  vid  initialiseringen  instrueras  att  använda
secure memory kommer en särskild minnespool att allokeras för användning
av de biblioteksfunktioner som kan komma att hantera känslig information.
Operativsystemet förhindras swappa information som lagras i secure memory
till hårddisken och minnet skrivs automatiskt över vid deallokering.

För  att  kunna  tillhandahålla  ovan  nämnd  funktionalitet  använder
libgcrypt i första hand mmap för att reservera en viss mängd minnesutrymme
istället för att allokera denna med malloc. Funktionen mmap är avsedd för att
minnesmappa  en  fil  eller  enhet,  men  kan  även  anropas  med  flaggan
MAP_ANONYMOUS som indikerar att det efterfrågade området av minnet inte ska
representera  en  befintlig  fil.  mmap kan  användas  för  att  dela  ett
minnesutrymme mellan flera processer, men eftersom libgcrypt även anropar
mmap med flaggan  MAP_PRIVATE blir det reserverade utrymmet osynligt för
övriga processer [22]. 

Libgcrypt provar först att anropa mmap med MAP_ANONYMOUS. Om detta
misslyckas mappas istället /dev/zero. I sista hand allokeras efterfrågad mängd
minne med  malloc.  När  efterfrågad mängd säkert  minne reserverats  låser
libgcrypt hela minnesblocket med  mlock. Detta förhindrar operativsystemet
att swappa de pages som utgör det reserverade minnesblocket till hårddisken.
Samma funktionalitet  kan  uppnås  redan  vid  anropet  av  mmap via  flaggan
MAP_LOCKED. Anropet av  mmap kommer dock inte misslyckas med felkoden
ENOMEM i ett Linuxsystem om utrymmet inte kan låsas, varför  mmap följt av
mlock är en säkrare kombination än mmap med flaggan MAP_LOCKED [22]. 

I  den  interna  funktionen  _gcry_secmem_free_internal frigörs
tidigare  reserverat  säkert  minne.  Via  funktionsmakrot  wipememory2 skrivs
minnesutrymmet över fyra gånger i följd med olika värden, vilket framgår av
kodavsnittet  i  kod  3.5  nedan.  Samma  teknik  används  även  i  funktionen
_gcry_secmem_term.

#define MB_WIPE_OUT(byte) \
  wipememory2 (((char *) mb + BLOCK_HEAD_SIZE), (byte), size);



  MB_WIPE_OUT (0xff); /* 1111 1111 */
  MB_WIPE_OUT (0xaa); /* 1010 1010 */
  MB_WIPE_OUT (0x55); /* 0101 0101 */
  MB_WIPE_OUT (0x00); /* 0000 0000 */

Kod 3.5: Libgcrypt skriver över tidigare använda minnesblock med olika 
värden.

Eftersom wipememory2 är ett makro ersätts anropen av wipememory2 i koden 
av den slinga som syns i kod 3.6.

#define wipememory2(_ptr,_set,_len)

ersätts med

do {

    volatile char *_vptr=(volatile char *)(_ptr); 

    size_t _vlen=(_len); 

    while(_vlen) 

    { 

          *_vptr=(_set); 

          _vptr++; 

          _vlen--; 

    } 

} while(0)

Kod 3.6: Hur överskrivning sker i libgcrypt.

Som framgår i kod 3.6 skrivs minnet över en byte i taget med värdet _set via
en pekare till char (en byte) som deklarerats som volatile. 



4 Analys
I detta kapitel analyseras de resultat som presenterades i föregående kapitel.
Med hjälp av sekundärdata ämnar kapitlet först och främst utreda bakgrunden
till  varför  varje  enskilt  resultat  utföll  som det  gjorde  så  att  slutsatser  om
resultatens vidare innebörd för ämnesområdet kan dras.

4.1 Systemet
De inledande testerna  med en  virtuell  maskin  visade genomgående att  ett
inläst lösenord återfinns på fler platser i minnet än den buffert för lösenordet
som programmet kontrollerar. Antal förekomster var betydligt lägre för de
testprogram  som  använde  funktioner  avsedda  för  inmatning  av  lösenord
jämfört med det program som använde fgets. 

Avläsningen av den virtuella maskinens minne genomfördes efter att
testprogrammen  avslutats.  Eftersom  det  för  alla  testprogram  fanns  färre
förekomster av lösenord i minnesdumpen för de versioner som skrivit över
det inlästa lösenordet tyder resultatet på att operativsystemet som användes
inte rensar innehållet ur processminnet vid processavslut, annars hade antalet
rimligen varit detsamma. Sålunda kan inte utvecklare av program förlita sig
på att information som lagrats i minnet försvinner vid programavslut eller om
programmet kraschar. Åtgärder för att skriva över känslig information måste
vidtas av utvecklaren om detta anses nödvändigt.

4.2 Kompilatoroptimering
En  tidigare  studie  [13]  fann  att  gcc  optimerade  bort  anrop  av  memset i
program  som  kördes  på  Linuxsystem,  även  i  de  fall  som  ingen
optimeringsnivå angavs vid kompileringen. Trots närhet i tid till den tidigare
studien och trots att snarlika testprogram använts har inga liknande resultat
uppkommit i den här studien. I samtliga versioner av Test5 återfanns memset
i det kompilerade programmet när ingen optimeringsnivå angavs. Enligt [23,
24] genomför inte gcc någon optimering utan att en optimeringsnivå anges,
vilket  styrker  resultaten  som erhölls  med  testprogrammet  Test5  i  den  här
studien. I listan över varje enskild optimeringsflagga i dokumentationen för
gcc påträffades inte heller någon optimeringsåtgärd som är aktiverad när en
optimeringsnivå inte anges som enligt beskrivningen skulle kunna rendera i
borttagna funktionsanrop. Däremot uppgavs att kompilatorns målsättning när
ingen optimering efterfrågas är att programmet ska ge exakt det resultat som
kan förväntas från källkoden [25]. Sannolikt optimerar alltså inte gcc bort
funktionsanrop  utan  att  programmeraren  anger  en  nivå  vid
kompilationstillfället, vilket motsäger resultaten från den tidigare studien.

I övriga tester med Test5 där en optimeringsnivå angavs optimerades
koden. 



För varianterna av testprogrammet Test5, som användes för att undersöka i
vilken utsträckning ett anrop av memset optimerades bort, är det intressant att
notera att lösenordet bara var avläsbart i de fall programmet hade ett explicit
anrop  av  free efter  memset.  För  både  Test5a  och  Test5b  hade
funktionsanropet av memset försvunnit när programmet kompilerades med en
optimeringsflagga. Även när så skedde var lösenordet inte längre avläsbart i
minnet, vilket tyder på att gcc ersätter funktionsanropet av  memset med en
egen inbyggd version. Inbyggda funktioner i gcc läggs alltid in inline i koden
och saknar därför adress som en funktion [26]. Att så var fallet verifierades
dock inte, vilket skulle kunna göras genom kompilering med flaggan fno-–
builtin-memset. 

I Test5c, som skiljer sig från Test5b genom anropet av free, skrevs inte
hela lösenordet över. Disassembleringen av Test5c i gdb uppvisade inte heller
den kod som ersatt memset i övriga versioner, ett tecken på att memset i detta
fall  helt  utelämnats  vid  kompileringen.  Med  free deallokerar  utvecklaren
minne som programmet inte längre behöver, vilket i  praktiken betyder att
minnesutrymme  som  återlämnas  inte  längre  ska  vara  tillgängligt  för
programmet.  Resultaten från testprogrammen verkar tyda på att  gcc tolkar
anropet av  free som en indikation på att  överskrivningen är helt  onödig,
vilket verkar ligga i linje med vad C-standarden föreskriver [14]: ”An actual
implementation need not evaluate part of an expression if it can deduce that
its value is not used and that no needed side effects are produced (including
any  caused by calling  a  function  or  accessing  a  volatile object)”.  Som
framgår gäller detta även åtkomst till data som kvalificerats som volatile.

Noterbart  är att  lösenorden som inte skrivits  över bara var avläsbara
delvis.  I  samtliga  fall  hade  de  inledande  tecknen  bytt  värde  när
testprogrammen  undersöktes.  Filen  malloc.c  i  glibc  innehåller  följande
kommentar i källkoden [27]:

”Because freed chunks may be overwritten with bookkeeping fields,
this  malloc will  often  die  when  freed  memory  is  overwritten  by  user
programs. This can be very effective (albeit in an annoying way) in helping
track down dangling pointers.”

Kommentaren  antyder  att  frigjort  minne  kan  skrivas  över  med
information som  malloc använder internt. Vidare antyder kommentaren att
malloc ofta slutar fungera om ett program skriver till tidigare frigjort minne,
vilket  verkar  tyda  på  att  det  är  vanligt  att  detta  görs.  Detta  skulle  kunna
förklara varför inledningen av varje lösenord skrivits över i de testprogram
som  anropat  free,  särskilt  som  effekten  även  syntes  i  de  modifierade
testprogrammen med en egen implementation av memset.

4.3 Biblioteksfunktioner
Funktionen  realloc identifierades som en funktion som potentiellt  kunde
innebära  att  utvecklaren  förlorar  kontrollen  över  var  känslig  data  lagras  i



minnet.  Särskilt  som det  visade  sig  att  operativsystemet  som användes  i
studien  inte  skriver  över  en  process  minne  när  processen  avslutas.
Programmet  som användes  för  att  undersöka  realloc testades  även  med
andra  storlekar  på  de  allokerade  blocken  och  i  samtliga  fall  returnerade
realloc en  annan  adress  än  den  ursprungliga.  Ursprungligt  innehåll  var
också avläsbart.

Eftersom ett program efter en sådan omflyttning inte längre har rätt att
skriva  till  det  ursprungliga  minnesblocket  innebär  detta  att  utvecklaren  i
praktiken  ger  upp  möjligheten  att  kunna  radera  innehållet  när  realloc
används. I program som hanterar känslig information bör realloc undvikas
helt till förmån för en lösning där ett nytt minnesblock allokeras först med
exempelvis  malloc.  Innehållet  i  det  gamla  kan  sedan  kopieras  till  det
nyallokerade utrymmet. Därefter kan det gamla minnesblocket skrivas över
och frigöras.

4.4 Befintliga implementationer
Krypteringsbiblioteket libgcrypt, som utvecklas som del av projektet GnuPG,
undersöktes  för  att  se  vilka  vilka  lösningar  som  bibliotekets  funktioner
använder för att radera information som inte längre används. Huvudsakligen
vidtas den typ av åtgärd som även rekommenderas i exempelvis [5] för att
säkerställa att överskrivning sker. För biblioteket innebär det att en variabel
av typen  volatile char * används för att referera till den byte som ska
skrivas över. 

Intressant  att  notera  är  att  precis  innan  överskrivning  sker  av  det
frigjorda minnesblocket i funktionen  _gcry_secmem_free_internal (filen
secmem.c) återfinns följande kommentar: ”This does not make much sense:
probably this memory is held in the cache. We do it anyway”. Som framgick i
testerna som återges under rubrik 4.1 så räckte det inte med att skriva över
det minne som processen kontrollerar. Lösenorden var fortfarande avläsbara
på andra platser i minnet även efter processavslut. Sannolikt är det den typen
av förhållande som här avses med att överskrivningen ”does not make much
sense”.

Vidare använder libgcrypt i första hand mmap istället för malloc för att
reservera  minnesutrymme.  Genom  mmap reserveras  ett  sammanhängande
block  i  systemets  virtuella  adressutrymme  som alltid  utgör  ett  antal  hela
pages,  storleken är  alltså  en multipel  av  pagestorleken.  Tänkbara  fördelar
med mmap över malloc i det aktuella fallet kan vara att hela det reserverade
utrymmet återlämnas till  operativsystemet  direkt  när  munmap (motsvarande
free)  anropas,  samt  framförallt  att  mlock,  som  här  används  för  att  låsa
minnet så att det inte kan swappas till  hårddisken, endast opererar på hela
pages [22, 28]. 

Konceptet secure memory i libgcrypt beskriver alltså minnesutrymme
som inte kan swappas till hårddisken och som skrivs över automatiskt när det



frigörs. Tillvägagångssättet är logiskt eftersom det vore meningslöst att skriva
över information i RAM-minnet om samma information redan kopierats till
hårddisken,  där  dess  livslängd  potentiellt  är  mycket  längre.  Förfarandet
hindrar även till viss del en obehörig användare med fysisk tillgång till en
dator från att avläsa känslig information. En sådan användare behöver inte ha
möjligheten att  inspektera en process minnesutrymme för att  komma över
viss information om operativsystemet istället kan förmås att börja swappa ut
pages till hårddisken. Om den möjligheten finns är det en tidsfråga innan så
sker även för den efterfrågade informationen, varpå hårddisken kan avlägsnas
och avläsas. 



5 Diskussion 
Med utgångspunkt  i  de  forskningsfrågor  som ligger  till  grund för  studien
kommer det  här  avsnittet  att  presentera insamlat  material  och jämföra det
med  tidigare  forskning  på  området.  Syftet  är  att  är  att  kunna  ge
tillfredsställande svar på frågorna.

RQ 1: Finns det kombinationer av optimeringsnivå och C-standard
där en direkt åtgärd för att skriva över minne optimeras bort av 
kompilatorn i testprogrammen?
Kompilatorn gcc kan optimera bort funktionsanrop och andra åtgärder som
vidtas för att skriva över tidigare värden som lagrats i minnet, vilket också
skedde i några av de testfall som användes i studien. Denna kodeliminering är
dessutom helt korrekt eftersom kompilatorn endast har att ta hänsyn till den
C-standard  som  programmet  kompileras  under,  inte  programmerarens
avsikter med den eliminerade koden. 

Vad som är intressant är att de resultat som erhölls från testfallen skiljer
sig från  tidigare studier  på området.  I  [13]  anges  att  gcc  optimerade bort
anrop av  memset som användes  för  att  radera  ett  tidigare inläst  lösenord.
Detta  skulle  ha  inträffat  även  när  programmet  kompilerats  utan  att  en
optimeringsnivå angavs.  I  den  här  studien har  inga försök att  skriva över
information  med  hjälp  av  memset optimerats  bort  när  programmen
kompilerats  utan  optimering.  I  samtliga  dessa  fall  återfinns  dessutom
funktionsanropen i den kod som kompilatorn genererat, vilket innebär att gcc
inte ens modifierat den ursprungliga källkoden med effektivare lösningar som
uppnår  samma  resultat.  Även  [23,  24  &  25]  ger  stöd  för  att  gcc  inte
eliminerar funktionsanrop vid kompilering utan en specifik optimeringsnivå.
Den  tidigare  studien  specificerar  endast  att  man  sökt  efter  ett  lösenord  i
process  dumps.  Vidare  anges  att  när  lösenordet  ändå  påträffades  så
undersöktes orsaken, men hur denna undersökning gick till beskrivs inte. En
möjlig förklaring till skillnaderna i resultat mellan den här studien och [13] är
att man i [13] kunnat avläsa lösenordet på någon annan adress än den där
strängvariabeln som lösenordet lästes in till fanns. Som framgick av testerna i
den här studien förekom inlästa lösenord på flertalet platser även efter att en
lyckad överskrivning skett. Om så varit fallet är det också möjligt att man
dragit slutsatsen att  memset optimerats utan att man verifierade detta i den
objektkod som kompilatorn genererat. Alternativt har man undersökt den kod
kompilatorn genererat  men missat  att  gcc ersatt  ett  anrop av  memset med
funktionellt  likvärdig  kod.  Inga  tänkbara  förklaringar  till  att  gcc  skulle
optimerat bort  memset utan angiven optimeringsnivå har framkommit i den
här studien.

Däremot  sker  kodeliminering  när  optimeringsnivå  anges.  Eftersom
produktionsversioner  sällan  kompileras  utan  en  optimeringsnivå,  vanligen



-O2  för  gcc  [23],  så  är  detta  ett  reellt  problem  för  utvecklare  som  har
särskilda syften med exempelvis funktionsanrop som inte kompilatorn kan
väntas ta hänsyn till.

RQ 2: Om sådana kombinationer existerar, kan de i samtliga 
upptäckta fall förhindras genom att minnet deklareras som 
volatile vid tillfället för överskrivningen?
För  samtliga  fall  i  den  här  studien  där  memset optimerats  bort  användes
istället  funktionen  spc_memset ur  [5].  I  korthet  är  spc_memset en  enkel
funktion som tar en volatile void * till adressen där överskriften ska ske,
ett värde som varje byte ska skrivas över med, samt storleken på områden
som  ska  skrivas  över  som  en  size_t.  Direkt  i  funktionen  deklareras  en
volatile char * som sätts till  adressen som funktionen anropades med,
varefter överskrivning sker. Adressen returneras sedan som volatile void
*.  I  samtliga  fall  förhindrades  den  tidigare  bortoptimeringen  och
överskrivningen genomfördes.

Vidare  fungerade  det  även  i  den  här  studien  att  förhindra
bortoptimering av  memset genom att typomvandla den adress som  memset
anropats med till en volatile version och tilldela denna till sig själv. CERT
varnar dock för den här lösningen i [14] för gcc. 

RQ 3: För vilka funktioner i standardbiblioteket riskerar data att 
omlokaliseras i minnet utan utvecklarens vetskap, men ändå vara 
avläsbart på föregående adress?
Studien undersökte  realloc som enligt standarden kan returnera en annan
adress  än  den  som  funktionen  anropades  med.  realloc används  för  att
förstora eller förminska ett tidigare allokerat minnesblock. I många fall är det
dock  fördelaktigare  för  realloc att  allokera  ett  nytt  block  med  korrekt
storlek, kopiera innehållet från det tidigare blocket och returnera en pekare
till  det nya blocket.  I dessa fall visade det sig att för den kombination av
operativsystem  och  utvecklingsmiljö  som  användes  i  den  här  studien  så
kommer innehållet i det gamla blocket fortfarande vara avläsbart. 

RQ 4: Hur säkerställer etablerade krypteringsbibliotek att känslig 
data som exempelvis kryptonycklar i minnet skrivs över på ett 
säkert sätt?
Om libgcrypt instrueras att använda secure memory skrivs information som
lagrats  i  minnet  över  automatiskt  när  minnet  frigörs.  För  att  förhindra  att
kompilatorn optimerar bort koden som genomför överskrivningen används en
egen lösning istället  för  exempelvis  memset ur  standardbiblioteket.  Säkert
minne skyddas  också  i  viss  mån från  att  skrivas  till  hårddisken eftersom
mlock används för att  låsa de allokerade minnesblocket till  primärminnet.



Linux  förhindras  då  från  att  swappa  de  pages  som biblioteket  använder.
Manualsidan för  mlock varnar dock för att ”suspend mode on laptops and
some desktop computers  will  save a copy  of the system's RAM to disk,
regardless  of  memory  locks”,  vilket  innebär  att  mlock inte  erbjuder  ett
fullgott skydd mot att information kopieras från minnet till hårddisken [28].

Kombinationen mmap och  mlock förhindrar heller inte att Linux dödar
processen för att frigöra mer minne. Om det börjar ta slut på ledigt utrymme i
det  fysiska  minnet  och  möjligheten  att  swappa  ut  delar  ur  minnet  till
hårddisken  saknas  kommer  Linux  Out-of-Memory  Killer att  börja  avsluta
processer för att frigöra minnesutrymme. Grundregeln är att detta kan drabba
vilken  process  som  helst  [28,  29].  Att  låsa  allt  för  stora  delar  av
primärminnet, eller att stänga av swapping helt, innebär alltså en risk för att
processer kan avslutas innan de hinner städa upp.



6 Sammanfattning 
Uppenbarligen är det svårt för utvecklare av user space program att garantera
att känslig information som ett program hanterat raderas ur minnet om det
ska kunna köras på vanligt förekommande Linuxdistributioner på datorer som
utvecklaren inte själv kontrollerar, vilket de inledande testerna där hela den
virtuella maskinens minne avlästes visade med tydlighet. Även om platsen
där  programmen sparat  lösenorden  skrevs  över  var  lösenordet  fortfarande
avläsbart från andra platser i maskinens minne.  

I  de  fall  åtgärder  för  att  skriva  över  ett  tidigare  inläst  lösenord
optimerats bort skedde detta för samtliga optimeringsnivåer som testades för
gcc (-O1, -O2, samt -O3). Detta visar att kodeliminering aktiveras redan på
den  minst  aggressiva  optimeringsnivån  -O1  [24].  Eftersom  -O2  är  den
rekommenderade optimeringsnivån för publicering av program [23] riskerar
man alltså att kritiska kodsatser optimerats bort vid kompileringen om man
inte vidtar särskilda åtgärder för att säkerställa att så inte sker. 

De åtgärder som däremot visade sig fungera var att använda funktioner
särskilt avsedda för att läsa in exempelvis lösenord. Vid testerna minskade
användningen av dessa antalet avläsbara förekomster av ett lösenord i den
virtuella maskinens minne jämfört med när fgets användes för inläsning av
lösenord.  I  korthet  innebär  detta  att  inläsning  från  användare  sker  utan
användning  av  biblioteksfunktioner  som  buffrar  (mellanlagrar)  data.  I
lämpliga  fall  bör  även  echo stängas  av  vid  inläsning  från  exempelvis
terminalen.  Överskrivning av de  buffertar  som programmet  använt  för  att
spara  känslig  data  minskar  också  förekomsten  av  känslig  information  i
minnet såvida man kan säkerställa att överskrivning verkligen sker. För att
göra detta används med fördel en funktion liknande spc_memset ur [5] eller
libgcrypts lösning. Alternativt kan funktioner ur C11-standardens Annex K
användas. De sistnämnda är dock valfria att implementera enligt standarden,
vilket  gör  den  här  lösningen  mindre  portabel.  Helst  bör  det  kompilerade
programmet kontrolleras för att verifiera att kod för överskrivning återfinns i
programmet. Risken kvarstår dock att programmet avslutas i förtid innan det
hinner städa upp efter sig.

Sammanfattningsvis  visar studien att  det  i  princip inte är möjligt  att
garantera att känslig information raderas om utvecklaren inte samtidigt har
full  kontroll  över både operativsystem och övriga program. Ett  lämpligare
fokus för utvecklare av program avsedda att hantera känsliga uppgifter är att
kommunicera de risker  och brister  som finns  till  slutanvändarna så att  de
sistnämnda kan anpassa sin datormiljö för att minimera dessa risker. 



6.1 Framtida forskning
Många  nyare  programspråk  än  C  kompileras  för  att  köras  på  en  virtuell
maskin istället för att kompileras till en maskinkod som kan exekveras direkt
av datorns processor. Ett förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka
vilka möjligheter  en utvecklare som använder  exempelvis Java har för att
radera  känslig  information  som  ett  Javaprogram  har  använt.  Åtgärderna
skulle kunna utvärderas genom att den virtuella maskinens minne undersöks,
samt minnet för den dator som den virtuella maskinen körs på.
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