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Förord  

 
IT-forensik är ett spännande och viktigt område i IT världen. Att återskapa raderade filer är någonting 
jag alltid tyckt är spännande och det är även en viktig del inom IT-forensiken. Det har gett mig 
inspirationen att skriva om ämnet file carving samt att titta djupare på hur fragmentering  påverkar 
återskapanderesultatet. 
 Det har varit många långa fundersamma dagar under tiden jag skrivit detta arbete och jag 
hade inte kunnat göra det utan stöd från min familj och vänner. Jag vill därför tacka min familj och 
min flickvän som stått mig närmst och stöttat under tuffa tider i min utbildning. Jag vill även tacka 
min handledare Eric Järpe som givit mig vägledning och goda råd under tiden jag skrivit denna 
kandidatrapport. Tack till alla mina vänner som också stöttat mig under hela min utbildning. Till sist 
vill jag ge ett speciellt tack till Mattias Weckstén, utan honom hade inte utbildningen "IT-forensik och 
informationssäkerhet" funnits. 
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Sammanfattning  
 
Idag har vi mängder av data på våra lagringsmedia vilket gör dem till en värdefull 
informationskälla. Om denna data raderas betyder det inte att den är borta för alltid. 
Data finns fortfarande kvar på lagringsmediet och går att återskapa med så kallad 
file carving.  
 Att kunna återskapa data är en viktig del inom den polisiära verksamheten, men 
även för andra verksamheter som förlorat data. Det finns dock vissa problem som kan 
ställa till med besvär när data ska återskapas. När filer inte är lagrade i 
sammanhängande datablock blir de fragmenterade vilket innebär problem. För att ta 
reda på hur stort problemet egentligen är utfördes tre test med den kommersiella 
programvaran EnCase och open source programvarorna Foremost, PhotoRec och 
Scalpel. Resultatet visade tydligt att gratisprogrammet PhotoRec var bättre än de andra 
programmen, men kanske mest förvånande är att det kommersiella och dyra 
programmet EnCase inte lyckades speciellt bra. Det framgick även att samtliga program 
har stora problem med att återskapa fragmenterade filer, men det var återigen 
gratisprogramvaran PhotoRec som presterade bäst. 
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1 Introduktion 
 

Mängder av data sparas idag på våra hårddiskar. I och med att hårddiskutrymmet ökar i 
snabb takt, lagras mer och mer personlig data på dem. I de flesta hem har 
digitalkameran helt ersatt den traditionella filmbaserade kameran och de flesta väljer då 
att spara bilderna på datorns hårddisk.  
 Att förvara digital information på ett och samma ställe är både enkelt och smidigt, 
men medför även risker som innebär att familjeminnen kan gå förlorade. Det är inte 
ovanligt att av misstag råka radera data eller att hårddisken kraschar. Hoppet är dock 
inte förlorat, utan mad hjälp av olika file carving metoder har man möjlighet att 
återskapa data som gått förlorad. Att lämna in en hårddisk för att återskapa förlorad 
data kostar tusentals kronor och ger ingen garanti. Med gratisprogram och lite 
grundkunskap kan man utföra arbetet själv och på så sätt spara mycket pengar.  
 Programvarorna Foremost, PhotoRec och Scalpel är alla gratis och open source 
vilket gör dem till ett bra och billigt alternativ när data behöver återskapas. Det finns 
även kommersiella verktyg som kan användas t.ex. EnCase och Forensic Toolkit (FTK). 
Dessa kostar dock pengar, men har man tillgång till något av programmen går det bra att 
använda dem också. 
 IT området utvecklas snabbt och innebär även en ökning av IT-relaterade brott. 
Det gör IT-forensik till en viktig del i brottsutredningar. Att kunna återskapa data är 
därför av stor vikt då man ofta använder bilder eller annan digital data som bevis i en 
rättegång (se domslut av Svea hovrätt, mål nr: B8685-04, 2006-12-05 [1]). Att veta vilka 
möjligheter en programvara har är därför viktigt att veta så att inte potentiella bevis 
missas.  
 Eftersom återskapande av raderade filer är en viktig del inom den polisiära 
verksamheten, är det viktigt att veta vilka problem som finns och hur dessa påverkar 
återskapanderesultatet. Överskrivning av raderade filer är ett vanligt problem som man 
tyvärr inte kommer förbi. Fragmentering är ett annat förekommande problem som 
många inte tänker på. Det förekommer ofta när det finns för lite ledigt utrymme på 
hårddisken och data tvingas då spridas ut över disken. Som vanlig användare märker 
man inte speciellt mycket, men när data behöver återskapas innebär det problem. För 
att lösa problemet anordnade Digital Forensic Research Workshop (DFRWS) år 2007 en 
utmaning som handlade om att förbättra återskapandet av fragmenterad data samt att 
minimera antalet falska positiva träffar (se DFRWS, 2007 [2]). Utmaningen var svår och 
visade att metoderna som användes inte var särskilt bra på att återskapa fragmenterad 
data.  
 Jämförelser mellan olika file carving program har gjorts förut, men fokus har inte 
legat på fragmenteringsproblemet. Denna rapport kommer därför fokusera vidare på 
fragmentering för att se hur väl fyra olika programvaror lyckas återskapar 
fragmenterade jpeg-bilder. I rapporten kommer programvarorna EnCase, Foremost, 
PhotoRec och Scalpel att testas. Programmen kommer att testas i tre scenarion. Dessa är  
 

1. Ingen fragmentering 
2. Lokalt fragmenterade filer 
3. Global fragmentering 
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Genom dessa test kommer vi att ta reda på hur de olika programmen står sig mot 
varandra samt hur fragmentering påverkar återskapanderesultatet. 
Resultatet av detta arbete bör visa att fragmentering är ett stort problem och inte bör 
ignoreras. Det är viktigt att fortsätta förbättra hanteringen av fragmenterade filer för att 
få ett bättre resultat vid återskapande av raderad data.  
 

1.1 Syfte 
 

Denna rapport har som syfte att ta reda på och visa hur fragmentering påverkar 
återskapandet av raderade filer. Författaren hoppas att läsaren ska förstå problemet och 
ha detta i tankarna när raderad data behöver återskapas. 
 

1.2 Frågeställning 
 

I denna rapport kommer vi att reda på hur de olika programmen presterar och står sig 
mot varandra. Programmen använder två olika metoder olika metoder för att återskapa 
data. Metoderna kommer att testas för att se vilken metod som ger det bästa resultatet. 
 Genom fragmenteringstest kommer vi att ta reda på hur bra de olika carving 
metoderna lyckas återskapa data då denna är fragmenterad. Test med en globalt 
fragmenterad disk kommer även att göras för att se hur de olika graderna av 
diskfragmentering påverkar återskapanderesultatet.  
 

1.3 Avgränsningar 
 
Metoderna som file carving programmen i denna rapport använder är de två vanligaste 
file carving metoderna. Metoderna är, en signaturbaserad metod som matchar en fils 
header och eventuella footer mot en given filsignatur. Den andra metoden är en 
strukturbaserad metod som tar en fils interna datastruktur och matchar denna mot en 
given struktur som finns i carving programmens databas eller konfigurationsfil. Dessa 
ligger inte inom ramarna för detta arbete men vill man veta mer om metoderna kan man 
läsa rapporten "Measuring and Improving the Quality of File Carving Methods" av S.J.J. 
Kloet [3]. 
 I testen som görs i denna rapport kommer filer av typen jpeg att användas. Man 
kan önska att fler filtyper testades. Resultaten hade troligtvis blivit liknande men 
motgångar och tidsbrist avgränsade arbetet till endast en filtyp. 
 

1.4 Tidigare arbete 
 

Antonio Merola har skrivit en rapport som är tänkt som en introduktion till file carving. 
Författaren berättar om file carving och hur återskapandet av raderade filer fungerar. 
Han går igenom olika file carving verktyg och har även kört dessa mot diskavbilder som 
skapas av DFRWS. Dessa diskavbilder var de samma som användes i utmaningarna år 
2006 och 2007 (se Data Carving Concepts av Antonio Merola, 2008-11-10[4]). 
 Utmaningen som DFRWS anordnade år 2006 gick ut på att skapa nya file carving 
metoder som minskade antalet falska positiva samt att förbättra återskapandet av 
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raderade filer. Utmaningen ledde till att nya carving metoder skapades (se DFRWS, 2006 
[5]). Året därpå anordnades en ny utmaning som en uppföljning på 2006 års utmaning. 
Den här gången handlade utmaningen om olika fragmenteringsscenarion där deltagarna 
skulle förbättra carving metoderna som utvecklades år 2006, för att på ett bättre sätt 
återskapa fragmenterade filer. Denna utmaning var mycket svårare och många deltagare 
antog inte utmaningen (se DFRWS, 2007 [2]). Resultatet av utmaningen visade att 
carving metoderna hade svårt att handskas med de olika fragmenteringsscenariona som 
DFRWS hade skapat. 
 Rainer Poisel, Simon Tjoa, och Paul Tavolato har gjort ett arbete kring file carving 
och fragmentering. I rapporten diskuterar de kring hur file carving ser ut idag och hur 
det fungerar. De skriver även att den teknik som för tillfället fungerar bäst för 
fragmenterade filer är smart carving tekniken (se Advanced File Carving Approaches for 
Multimedia Files, 2011 [6]). Till denna teknik tillhör den strukturbaserade metoden som 
används i denna rapport.  
 De diskuterar kring olika metoder som används för att sätta samman 
fragmenterade filer och de har även tagit fram en metod som baserar sig på "Greedy 
Parallel Unique Path algorithm (PUP)". Denna metod matchar de fragment som best hör 
ihop och sätter sedan samman fragmenten (se Automated Reassembly of File 
Fragmented Images Using Greedy Algorithms, 2006 [7]). 
 S.J.J Kloet har gjort ett arbete där han tittar på olika file carving metoder. Huvud 
delen av arbetet är riktat mot hur man kan mäta kvaliteten hos file carvers. Han har 
sedan tagit fram en metod som kan användas för ändamålet. Han har därefter gjort 
tester med olika file carvers för att testa sin metod. Han diskuterar sedan metoden och 
de problem som kan uppstå med hans metod (se Measuring and Improving the Quality 
of File Carving Methods" av S.J.J. Kloet [3]).  
  Kloet har även en del som beskriver fragmenteringsproblemet. Han har tittat på 
hur en block baserad file carving metod hanterar fragmentering. Han har även 
presenterat en metod för hur fragmenterade filer kan återskapas. Algoritmen som han 
skapat är tänkt att passa flera olika file carving tekniker. För att testa metoden 
implementerade Joachim Metz algoritmen i programmet Revit07 (se ReviveIt av Joachim 
Metz [8]). 
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2 Grunder 
 

2.1 Filsytem 
 

Innan man påbörjar en återställning av borttagen data är det bra om man vet lite om hur 
data lagras och hämtas från hårddiskar. För att hålla koll på var data finns på hårddisken 
använder operativsystemet olika filsystem och filallokeringstabeller. Några vanliga 
filsystem är, FAT, NTFS, Ext2, Ext3, UFS1, UFS2 (se File System Forensic Analysis av 
Brian Carrier [9]). För Windows heter de vanligaste filsystemen FAT (File Allocation 
Table) och NTFS. NTFS filallokeringstabell heter MFT (Master File Table).  
 Filallokeringstabellerna är som en databas som innehåller information om data 
som finns lagrad på hårddisken. Data som finns i filallokeringstabellerna beskriver bl.a. 
plats och storlek för filer på hårddisken. När operativsystemet sparar eller behöver 
komma åt data använder det sig av filsystemets filallokeringstabeller (Incident Response 
and Computer Forensics utgåva 2, av Kevin Mandia, Chris Prosise och  
Matt Pepe [10]). Man kan jämföra det med en boks register. Letar man efter något kan 
man titta i registret för att snabbt hitta var det finns i boken. 
 Data som finns lagrad på hårddiskarna är antingen allokerad eller oallokerad. Med 
allokerad menas att data är synlig för operativsystemet och användaren, medan 
oallokerad data inte är synlig. Oallokerad data har varit allokerad men är "borttagen" 
och finns i det som operativsystemet ser som ledigt utrymme på hårddisken. Med den 
vanligaste metoden hamnar data i oallokerat utrymme när man tar bort en fil genom att 
lägga den i papperskorgen eller ta bort den direkt (se Digital Forensics With Open 
Source Tools av Cory Altheide, Harlan Carvey och Ray Davids, 2011-04 [11]).  
 

2.2 Borttagna filer 
 

Att ta bort en fil betyder inte att filen är borta. Det som händer när man tar bort en fil, är 
att filen markeras som borttagen och länkningen till filen tas bort från filsystemet. 
Användaren och operativsystemet kan nu inte längre se filen. Filen finns dock 
fortfarande kvar på hårddisken och finns fortfarande på samma plats där den fanns 
lagrad på. När filen tas bort och markeras som borttagen säger filsystemet till 
operativsystemet att det nu är ledigt utrymme och att det kan placeras nya filer på den 
platsen (se Computer Forensics Investigating Data and Image Files av EC-Council [12]).  
 Att filer fortfarande finns kvar är något som är väldigt positivt för en IT-forensiker. 
Att återskapa raderade filer är någonting som polisen ofta gör och är en viktig del i en 
IT-relaterad brottsutredning. Många brottslingar raderar filer i tro att filerna är borta 
och därmed även bevisen. Så är inte fallet som vi nu vet.  
 Det finns dock problem med raderade filer. Eftersom filerna befinner sig i 
oallokerat utrymme finns risken för att filer skrivs över när nya filer skrivs till disken. 
Filer kan skrivas över helt eller delvis och faktum är att ju längre man väntar med en 
analys, desto större är risken att filer skrivs över (se Introduction to File Carving av 
Christiaan Beek [13]). Vid en utvinning kan det medföra att filer ej går att utvinna eller 
att bara delar av filer utvinns. Det blir fallet om man använder hårddiskarna efter att en 
incident inträffat. Om hårddisken är avstängd så ligger data intakt på disken så länge 
den inte skadas av yttre påverkan.  
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Det går även att radera filer permanent och det går att göra med en såkallad wipe. Wipe 
innebär att data, antingen nollor eller blandade tecken skrivs till disken och på det sätt 
skriver över gammal data. På det här sättet går det att permanent förstöra eventuella 
bevis. Metoden används även inom polisväsendet för att förhindra att hårddiskar 
kontamineras med gammal data, då dessa används för att lagra diskavbilder på (se 
Digital Forensics and Investigation av Eoghan Casey, 2009-10 [14]). 
 

2.3 Fragmentering 
 

Filer på hårddisken är lagrade i så kallade datablock eller kluster. När en fil ska lagras på 
hårddisken försöker operativsystemet hålla samman filens olika delar så att de hamnar i 
följd. Låt oss säga att en fil tar upp fyra block. Operativsystemet försöker då placera filen 
i fyra tomma block som följer varandra ex. block 4, 5, 6 och 7. Finns inte möjligheten att 
placera filen i följd så kanske den istället hamnar i block 4, 5, 6 och 9. Detta kallas för 
fragmentering och kan ställa till besvär när data ska återskapas (se Fragmentation and 
Database Performance av White Sands Technology [15]). En återskapad fragmenterad 
bild samt originalet visas i Figur 1. 
 Operativsystemet försöker undvika fragmentering så mycket det går men är ibland 
oundvikligt. Anledningen till att man inte vill ha fragmentering är att tiden det tar att 
hitta filer blir längre om disken är fragmenterad. Det märks oftast av när man vill öppna 
en fil och det tar en liten stund innan den öppnas. Detta eftersom läsarmen i en 
mekanisk hårddisk måste gå fram och tillbaks över diskens plattor för att lokalisera 
filens alla delar.  
 Fragmentering kan uppstå på flera olika sätt. Ofta uppstår det när det är ont om 
ledigt utrymme på hårddisken (se The Evolution of File Carving av Anandabrata Pal och 
Nasir Memon, 2009-03 [16]). Fragmentering kan även uppstå när filer växer. Exempel 
på när filer växer är när man skriver i ett text dokument. Filen behöver sparas och den 
blir större och större allt efter dess innehåll ökar, och tar då även upp mer 
lagringsutrymme. Får filen nu inte plats i en följd, fragmenteras filen. Figur 2 visar hur 
det kan se ut när ett textdokument blir fragmenterat. 
  

 
Figur 1. Exempel på en fragmenterad bild som återskapats samt originalbilden. 
 
 
 
 
 
 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Eoghan%20Casey&fromproduct=true
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Figur 2. Exempel på en fragmenterad text fil. 
 
 
 
  

Text.txt Text.txt Text.txt F2 F2 Ledigt Ledigt F3 F3

Text.txt Text.txt Text.txt F2 F2 Text.txt Ledigt F3 F3
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3 Preparering av data 
 

3.1 Wipe 
 

För att få avbilderna oberoende av varandra behöver man vara säker på att ingen 
gammal data finns kvar på enheterna och då behöver man utföra en wipe på minnet.  
När en wipe utförs skrivs hela disken över och enheten kan då anses vara ren (se Digital 
Forensics and Investigation av Eoghan Casey, 2009-10 [14]). Innan wipe utförs måste 
man vara helt säker på att man valt rätt enhet att utföra wipe på. När en wipe utförs 
finns ingen återvändo och har man valt fel enhet kan viktig data gå förlorad för alltid. Att 
utföra en wipe kan göras med verktyget dd (se Overwriting Hard Drive Data: The Great 
Wiping Controversy av Craig Wright, Dave Kleiman och Shyaam Sundhar R.S, 2008 [17]). 
Detta program finns tillgängligt för Windows, Linux, UNIX och Mac. I vissa Linux 
distributioner som t.ex. Ubuntu finns verktyget förinstallerat. Det första steget är att ta 
reda på vilken enhet som man tänkt utföra wipe på. Med kommandot  
 
sudo fdisk -l 
 
visas en lista över anslutna diskenheter och när man identifierat enheten går det bra att 
göra en wipe. För att göra en wipe med dd kan man använda kommandoformen 
 
 sudo dd if=/dev/zero of=/dev/"identifierad enhet" bs=512 
 
Parametern "zero" specificerar att det ska skrivas nollor till enheten och att 
blockstorleken på ska vara 512 byte, vilket specificerades med parametern "bs". Innan 
enheten kan användas måste den formateras. Det kan man göra i Windows genom att 
högerklicka på enheten i "Den här datorn" och välja formatera. Därefter får man välja 
vilket filsystem enheten ska ha, FAT eller NTFS där NTFS har flera fördelar gentemot 
FAT. När filsystemet har valts går det bra att formatera enheten och den är därefter redo 
att användas. 
 

3.2 Skapa en diskavbild 
 

Enheten är nu redo att prepareras med material och i denna rapport används bilder av 
typen jpeg. För att få materialet att hamna i det oallokerade utrymmet väljer man att 
radera bilderna från enheten och får därefter formatera igen. 
 För att skapa en diskavbild finns flera olika programvaror som kan hjälpa till med 
den uppgiften t.ex. dd, EnCase eller FTK Imager. Valet av verktyg för denna rapport faller 
på FTK Imager på grund dess smidighet. För att skapa en avbild i FTK Imager väljer man  
File - Create Disk Image - Physical Drive. Därefter väljer man vilken enhet som ska 
avbildas. Sedan väljer man add under "Image destination" och får då möjligheten att 
välja vilket format avbilden ska ha. Här finns flera alternativ att välja mellan. För att vara 
säker på att alla programmen ska stödja avbilden är dd formatet att rekommendera. 
Nästa steg är att specificera information om avbilden och att välja var den ska sparas 
samt avbildens namn. Vill man kan man välja att dela upp avbilden till flera fragment 
med en bestämt storlek. Det kan vara bra att göra om man arbetar med väldigt stora 
diskar då detta minskar risken att hela avbilden blir korrupt om något skulle gå fel. 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&author=Eoghan%20Casey&fromproduct=true
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Avbilden kan även komprimeras för att spara utrymme. Avbilder av typen dd går dock 
inte att komprimera i FTK Imager och det går därför ej att välja för denna typ. Innan 
man startar avbildningen är det bra att kontrollera så att man bockat i "Verify images 
after they are created". Med detta alternativ ikryssat verifieras avbilden både med MD5 
och SHA1 hashsummor för att kontrollera att avbilden är korrekt. Nu är man redo att 
skapa avbilden genom att trycka på start. När avbilden är färdig är den redo att 
analyseras. 
 

3.3 MyFragmenter 
 

MyFragmenter är ett program skapat för att i huvudsak testa defragmenteringsprogram. 
Programmet är skrivet av Jeroen Kessels och körs från Windows kommandotolk. 
Programmet ger användare möjligheten att skapa och fragmentera filer (se 
http://www.mydefrag.com/SeeAlso-MyFragmenter.html av Jeroen Kessels [18]) . 
I detta arbete kommer dock fragmenteringsmetoden som programmet använder inte att 
användas på de bilder som kommer att fragmenteras. Detta eftersom att 
fragmenteringsmetoden som programmet använder skiljer sig mot den som orsakas av 
operativsystemet. Väljer man att fragmentera en fil till två delar kommer MyFragmenter 
dela filen på hälften och två lika stora fragment skapas. Sker fragmenteringen av 
operativsystemet kommer fragmenten med största sannolikhet inte ha samma filstorlek. 
Det är även bra att veta att när en fil fragmenteras av programmet kommer hela filen att 
flyttas. Programmet börjar med att flytta det första fragmentet av filen för att sedan 
flytta nästa del osv. När en fil flyttas på det här sättet kommer platsen där filen var 
sparad på från början att markeras som ledigt utrymme. Det innebär då att det finns två 
kopior av filen, en i oallokerat utrymme och en synlig fil (Jeroen Kessels, 2012-05-14 
[19]).  
 Att fragmentera en fil kan göras med kommandeformen  
 
myfragmenter.exe -p "antal fragment" "sökväg till fil"  
 
Flaggan -p anger antalet fragment filen ska bestå av. MyFragmenter gör det även möjligt 
att skapa data på den disk man tänker använda. Kommandot för att skapa filer kan ha 
formen  
 
myfragmenter.exe -p "antal fragment" -s "filstorlek" "sökväg till målplats + filnamn" 
 
där flaggan -s anger filstorlek i kilobyte (kB). De flaggorna som kan specificeras till 
programmet är som följer. 
 
Flaggor 
-i Visar information om filen 
-p Anger antalet fragment, standard är 10 fragment 
-s Anger filstorleken i kilobyte (kB) 
-h Visar hjälp 
 
 
 

http://www.mydefrag.com/SeeAlso-MyFragmenter.html
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3.3.1 Create.bat 
 

För att på ett effektivt och smidigt sätt automatisera skapande av filer används skriptet 
Create.bat. Skriptet är skrivet i skript språket Batch och kör programmet 
MyFragmenter.exe för att automatisk skapa filer. Skriptet genererar ett slumpmässigt 
värde mellan ett och den maxgräns som specificerats av användaren. Värdet kommer 
senare att bestämma filstorlek (uttryckt i antal kB) på den fil som kommer att skapas. 
För denna rapport sattes maxgränsen på 6000, vilket genererar filstorlekar på upp till 
6MB. I skriptet behöver man även specificera hur många fragment varje ny skapad fil 
ska bestå av. Värdet specificeras efter flaggan -p. I denna rapport används värdet "0". 
Noll innebär att filerna inte fragmenteras, men om filerna inte får plats i 
sammanhängande datablock kommer de att fragmenteras ändå. 
 Skriptet måste finnas i samma mapp som programmet MyFragmenter.exe för att 
fungera. Innan man kör programmet är det väldigt viktigt att kontrollera att alla 
sökvägar i skriptet är korrekta. Är sökvägen fel skulle det kunna fylla fel hårddisk med 
skräpfiler. När allt är korrekt kör man skriptet genom att dubbelklicka på Create.bat. 
Skriptet kommer nu att loopas tills det att användaren väljer att avsluta programmet. Att 
avsluta programmet gör man genom att trycka på Ctrl+C på tangentbordet. Irriterande 
nog stannar inte programmet trots att disken blivit full. Det är därför bra att hålla koll på 
processen och avsluta programmet när disken är full. 
 För att modifiera eller ändra värden i skriptet, kan man öppna det i en texteditor 
som t.ex. Notepad. Källkoden för Create.bat finns bifogad i rapporten och hittas bland 
bilagorna i kapitel 9. Där finns även en detaljerad beskrivning av koden. 
 

3.4 Fragmentering av jpeg-bilder 
 

För att låta operativsystemet fragmentera bilderna behöver det vara ont om utrymme 
på disken. Genom att köra skriptet Create.bat kan man på ett effektivt sätt fylla 
måldiskens lediga utrymme med data. När disken är full stoppas skriptet med 
tangentbordskombinationen Ctrl+C. Det behöver nu frigöras utrymme för att bilderna 
ska få plats, och därför raderar man några filer från disken. Sedan förs de valda  
jpeg-bilderna över till disken. För att ta reda på hur många fragment varje bild består av 
kan man köra myfragmenter.exe med flaggan -i. Är inte alla bilder fragmenterade, 
raderar man de ickefragmenterade bilderna från disken. Man behöver nu skriva nya filer 
till disken för att återigen fylla det tomma utrymmet. Därefter raderar man återigen 
några filer och för över de kvarvarande bilderna till enheten. Processen upprepas tills 
dess att alla bilder blivit fragmenterade. Det lediga utrymmet som sedan återstår på 
disken måste skrivas över för att säkerhetsställa att inga gamla bilder ligger kvar i det 
oallokerade utrymmet. Görs inte detta steg kommer resultaten inte vara pålitliga vid 
återskapandet. När disken skrivits över går det bra att radera jpeg-bilderna från enheten 
och sedan skapa en diskavbild. 
 

3.5 Global fragmentering 
 

För att ta reda på hur stor chansen är att data kan återskapas vid en viss grad av 
diskfragmentering, behöver man fragmenterade data på hårddisken.  
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Genom att använda sig av skriptet Create.bat kommer filer skapas automatsikt.  
Beroende på hur stor fragmenteringsgrad man vill åstadkomma, kan man specificera det 
önskade antalet fragment varje fil ska ha när den skapas. Antal fragment anger man efter 
flaggan -p. I denna rapport kommer flaggan ha värdet "0" och anger att filen som skapas 
endast ska bestå av ett fragment. Då utrymmet minskar kommer filer ändå att 
fragmenteras. Detta eftersom att myfragmenter.exe skriver filer till den plats där det 
finns mest ledigt utrymme kvar och om inte hela filen får plats där kommer den att 
fragmenteras (Jeroen Kessels, 2012-05-14 [19]). Efter att cirka hälften av diskutrymmet 
är fyllt, flyttar man över data som senare ska återskapas till disken. I detta fall,  
jpeg-bilderna. Därefter stoppar man skriptet Create.bat med 
tangentbordskombinationen Ctrl+C.  
 För att i Windows 7 ta reda på hur stor del av disken som är fragmenterad, kan 
man via startmenyn navigera till "Dator", högerklicka på diskenheten och välja 
Egenskaper. Under fliken "Verktyg" väljer man Defragmentera nu. Markera sedan rätt 
enhet och välj Analysera disk. När sedan analysen är klar visas hur många procent av 
disken som är fragmenterad. Radera sedan data som ska hamna i oallokerat utrymme 
och man är sedan redo att skapa en diskavbild av enheten.  
 För att få ett trovärdigt slutresultat krävs att man har flera diskavbilder. För att 
avbilderna ska vara oberoende av varandra, är det viktigt att alltid utföra en wipe på 
disken efter varje diskavbild. 
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4 Programvaror och Utvinning 
 

4.1 PhotoRec 
 

PhotoRec är en programvara för att återskapa borttagna filer. Programmet är open 
source och är skrivet av Christophe Grenier. PhotoRec kan återskapa data från flera 
olika typer av medium och är inte beroende av filsystemet utan arbetar direkt med 
rådata (se CGSecurity, 25 February 2012 [20]). Programmet finns för Linux, Windows 
och Mac OS X. Den senast stabila versionen är v6.13, och det är den versionen för 
Windows som kommer att användas i den här rapporten. Även om namnet PhotoRec för 
tankarna mot bilder kan programmet återskapa mängder av andra typer av filer. I 
skrivande stund finns stöd för över 390 typer av filändelser (se CGSecurity, 25 March 
2012 [21]). Som användare har man även möjlighet att lägga till egna filsignaturer om 
det skulle behövas. I den här rapporten kommer PhotoRec för Windows att användas 
och den senaste versionen av programmet finns att hämta på  
 
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download.  
 
Programmet är nerpackat och behöver packas upp när hämtningen är klar. För att packa 
upp programmet kan man använda en lämplig mjukvara så som WinRAR eller 7-Zip.  
Innan programmet används bör man se till att PhotoRec körs med 
administratörsrättigheter. Det gör man enklast genom att högerklicka på 
photorec_win.exe och välja egenskaper. Under kompabilitetsfliken bockar man i rutan 
som säger: "Kör det här programmet som en administratör". 
 När alla förberedelser är gjorda är det dags för att söka igenom avbilden efter 
raderade bilder. Med "drag and drop-tekniken" kan man dra avbilden och släppa den på 
photorec_win.exe. När programmet startat visas sökvägen till filen samt information om 
diskens volymstorlek. I slutet finns beteckningen "<RO>" som indikerar att PhotoRec 
använder sig av read-only access som förhindrar att det skrivs till disken. Nästa steg är 
att välja vilken partition som ska sökas igenom. I det här fallet ska hela det tomma 
utrymmet sökas igenom och då väljer man alternativen "No partition". Under "File Opt" 
specificeras vilka filtyper PhotoRec skall söka efter. Eftersom det handlar om bildfiler i 
jpeg-format väljs det formatet genom ett kryss i rutan. I nästa steg behöver PhotoRec 
veta hur datablocken blivit allokerade. Om bilderna finns lagrade på ett NTFS filsystem 
väljer man "other". När man valt filtyp, partition och filsystem behöver man välja vilket 
utrymme som ska sökas igenom. Man kan antingen välja det oallokerade utrymmet eller 
hela disken. Eftersom bilderna är borttagna och finns i oallokerat utrymme och därför 
väljer man alternativet "Free". Det sista steget innan sökningen påbörjas är att ange 
sökvägen till  var de utvunna filerna skall sparas. För att starta sökningen trycker man 
på tangenten C. 
 

4.2 Foremost 
 

Grunden av Foremost är skriven av Kris Kendall och Jesse  Kornblum från United States 
Air Force Office of Special Investigations. Programmet var från början tänkt att fungera 
som DOS programmet CarvThis från Defense Computer Forensics Lab. Foremost har i 
efterhand modifierats av Nick Mikus från Naval Postgraduate School Center for 

http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
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Information System Security Studies and Research (se beskrivning i manualen, Maj 2001 
[22]). Foremost har sedan dess utvecklats och är idag ett populärt verktyg bland IT-
forensiker. Programmet körs via terminalen och den senaste versionen är v1.5.7 som 
finns tillgänglig för Linux. Att installera den senaste versionen av programmet görs i 
Ubuntu genom att skriva kommandot 
 
sudo apt-get install foremost  
 
i terminalen. Programmet har stöd för flera olika typer av diskavbilder och använder två 
olika metoder för att hitta och återställa filer. Foremost kan göra sökningar genom att 
matcha en fils filsignaturer, eller genom att matcha en given struktur mot den interna 
filstrukturen i filer (se beskrivning i Readme filen [23]). 
 Som nämndes tidigare är det två metoder som används vid en sökning i en 
diskavbild. Vid matchning av header och footer finns en konfigurationsfil som innehåller 
information om olika filtyper. Konfigurationsfilen finns sparad i /etc/foremost.conf.  
Vill man använda denna metod bör man skapa en ny konfigurationsfil och kopiera 
lämplig data från originalfilen till denna. Det smidigaste sättet att göra detta i Ubuntu är 
att använda ett simpelt grep uttryck. Till exempel, vill man hämta data om  
jpeg-filer kan man genom kommandot 
 
sudo grep jpg /etc/foremost.conf > "lämplig plats/jpg.conf"  
 
kopiera informationen från foremost.conf och samtidigt skapa en ny fil med namnet 
jpg.conf som också innehåller informationen. Konfigurationsfilen ser ut på följande vis 
 
 Filändelse  Case Sensitive (y/n)       Filstorlek Header    Footer 
 
Innan en sökning kan påbörjas behöver man avkommentera de rader man vill ska 
användas i konfigurationsfilen. Det gör man genom att genom att öppna filen i en 
texteditor och ta bort "#" tecknet för de rader man tänkt använda. Det är även en bra idé 
att skapa en ny mapp där man vill att filerna ska sparas efter att utvinningen är klar. Det 
kan man göra genom terminalen med kommandot 
 
sudo mkdir "namn" 
 
eller helt enkelt navigera via utforskaren till en lämplig plats och skapa en ny mapp 
genom att högerklicka och välja "Create New Folder". 
 När man ska göra en sökning behöver man ange flaggor som bestämmer vilken typ 
av sökning som skall ske. En kort lista på de flaggorna som används i den här rapporten 
visas på nästa sida. För att se hela listan kan man skriva kommandot 
 
man foremost  
 
i terminalen. 
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Flaggor 
-i Specificerar sökvägen till disken eller diskavbilden som ska sökas igenom 
-o Specificerar sökvägen till platsen där filerna ska sparas efter utvinningen 
-c Sökvägen till konfigurationsfilen som man tänker använda vid 

header/footer sökning 
-t [filtyp] Anges när en strukturbaserad sökning ska ske. Ex. -t jpg 
-v Visar extra information vid pågående utvinning som t.ex. filstorlek 
 
 
En header/footer sökning kan med ovan nämnda flaggor ha formen  
 
sudo foremost -v -c "sökväg till konfigurationsfil" -i "sökväg till målfil" -o "sökväg till 
destination" 
 
För en strukturbaserad sökning kan ha kommando formen  
 
sudo foremost -v -t "filtyp" -i "sökväg till målfil" -o "sökväg till destination" 
 

4.3 Scalpel 
 

Scalpel är skrivet av Golden G. Richard III and Lodovico Marziale och är baserat på 
Foremost. Scalpel  beskrivs ofta som en "High Perfomance File Carver" och är skrivet för 
att på ett snabbt sätt kunna återskapa förlorade filer (se hemsida 
http://www.digitalforensicssolutions.com/Scalpel [24]). Scalpel finns både för Windows 
och Linux och den senaste versionen är v2.0 och har nu stöd för GPU-accelererad file 
carving vilket snabbar upp processen (se http://www.digitalforensicssolutions.com 
/Scalpel [24]). I denna rapport kommer Scalpel 2.0 för Linux att användas och precis 
som med Foremost körs Scalpel via terminalen.  
 Scalpel har ej stöd för strukturbaserad utvinning utan är beroende av en 
konfigurationsfil som används för att matcha en fils header och eventuella footer. Den 
medföljande konfigurationsfilen heter scalpel.conf och finns placerad i Scalpel mappen. 
Konfigurationsfilens uppbyggnad är samma som den hos Foremost dvs. 
  
 Filändelse   Case Sensitive (y/n)      Filstorlek    Header      Footer 
 
För att hämta Scalpel v2.0 behöver man navigera till hemsidan:  
 
http://www.digitalforensicssolutions.com/Scalpel 
 

där programmet finns att ladda ner. Programmet är nerpackat och behöver packas upp 
och installeras. För att packa upp Scalpel i Ubuntu kan man använda terminalen och 
kommandot 
 
sudo tar -xvzf scalpel-2.0.tar.gz 
 
Därefter installerar man paketet tre-0.7.5-win32 som finns inuti mappen  
/scalpel-2.0/tre-0.7.5-win32 med kommandot  

http://www.digitalforensicssolutions.com/Scalpel/
http://www.digitalforensicssolutions.com/Scalpel/
http://www.digitalforensicssolutions.com/Scalpel/
http://www.digitalforensicssolutions.com/Scalpel/
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sudo  ./configure  
 
och sedan 
 
 sudo ./make 
 
Scalpel behöver även datapakten libtre och libtre-dev och dessa installeras med 
kommandot  
 
sudo apt-get install tre-agrep libtre-dev 
 
Navigera sedan till mappen /scalpel-2.0 och installera Scalpel med följande kommandon  
 
sudo ./configure och sudo ./make 
 
Om allt har gått rätt till bör Scalpel v2.0 vara installerat. 
 Även Scalpel använder sig av flaggor som anges innan en sökning. Då Scalpel är likt 
Foremost är några av flaggorna samma. Flaggorna som används i denna rapport visas 
här nedan. För att se hela listan kan man skriva  
 
man scalpel 
 
 i terminalen. 
 
Flaggor 
-c Sökvägen till konfigurationsfilen som ska användas 
-o Specificerar sökvägen till platsen där filerna ska sparas efter utvinningen 
 
En körning med Scalpel kan göras på följande vis: Hämta korrekt filinformation från 
scalpel.conf och placera denna i en ny fil med lämpligt namn t.ex jpg.conf. 
Avkommentera sedan de rader som ska användas. Kör Scalpel med följande kommando 
 
sudo scalpel -c "sökväg till konfigurationsfil" "sökväg till målfil" -o "Sökväg tilldestination"  
 
När Sökningen är färdig visas den totala söktiden samt antalet filer som återskapats. 
 

4.4 EnCase 
 

EnCase Forensics är idag en av de ledande programvarorna för IT-forensik på 
marknaden och används av många polismyndigheter värden över. Programmet är 
utvecklat av Guidance Software och erbjuder en helhetslösning som innefattar mängder 
av verktyg och analysmöjligheter. Programmet har även ett välutvecklat 
användargränssitt som gör arbetet lättare än vad det är med ett kommandobaserat 
program med liknande möjligheter (se The Official EnCE: Encase Certified Examiner 
Study Guide 2nd edition, 2007-11 [25]). 
 Med EnCase kan användaren även skapa diskavbilder och spara dem i E01 eller 
L01 format, som idag är en standard bland diskavbilder. Med den nya versionen av 
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EnCase (v7) introducerades de nya formaten Ex01 och Lx01 som erbjuder kryptering 
och extra säkerhet (se beskrivning skriven av Guidance Software, 2011 [26]).  
 File Finder är EnCase file carving verktyg. I EnCase 6 hittar man det under 
Tools - Case Processor och för EnCase 7 under Process Evidence. EnCase 6 kommer att 
användas i denna rapport. 
 När man startar EnCase behöver man skapa ett nytt projekt (i EnCase kallas 
begreppet projekt för Case). Att skapa ett nytt Case görs genom att trycka på New och 
sedan specificera de detaljer som caset behöver. För att lägga till en diskavbild kan man 
med "drag and drop-tekniken" dra in en diskavbild i E01 format. En dd avbild lägger 
man till genom File - Add Raw Disk Image och under Component Files högerklicka och 
välja New. När avbilden lagts till behöver man kryssa i rutan för Unallocated Clusters 
vilket man gör i Table View. Genom att dubbelklicka på File Finder under Case Processor 
kan man sedan specificera vilka filtyper man vill söka efter. Eftersom man valt det 
Oallokerade utrymmet i Table View, väljer man Selected Files Only. Man har även 
möjligheten att specificera vilka filtyper som File Finder ska söka efter. Dubbelklicka på 
någon av dessa och man får möjligheten att specificera hur man vill att programmet ska 
söka efter den specifika filtypen. När det gäller jpeg-filer får användaren valet att 
redigera headern och footern, och även välja att exkludera footern ur sökningen. Under 
fliken "Export Options" har man möjlighet att få de återskapade filerna utvunna till en 
katalog på hårddisken genom att kryssa i Export Files Found. Man får även möjligheten 
att bestämma filstorleken på de exporterade filerna. Här är det viktigt att tänka på val av 
filstorlek om man väljer "Override default footer analysis" eftersom alla filerna får då 
samma filstorlek. När man är nöjd och trycker på Finish startar carving processen. 
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5 Resultat 
 

Det utfördes tre tester som visar hur de olika programmen presterar under olika 
förhållanden. Det första testet gick ut på att återskapa ofragmenterade jpeg-bilder. 
Resultatet finns presenterat i detta kapitel under del 5.1. I det andra testet återskapades 
bilder som består av två fragment. Resultatet finns under del 5.2 i detta kapitel. Det 
tredje testet visar hur stor andel bilder kan återskapas vid olika fragmenteringsgrader 
av ett lagringsmedium. Resultatet finns presenterat under 5.3 i detta kapitel. Under 5.4 
finns detaljerade resultat för varje dataset som användes i undersökningen. 
 

5.1 Ingen fragmentering 
 

Inledande tester utfördes på tre icke fragmenterade avbilder. Det användes tre dataset, 
en för varje avbild. Dataseten 1 och 2 innehöll 10 jpeg-filer och Dataset 3 innehöll 15 
jpeg-filer. 
 PhotoRec och Foremost gav väldigt bra resultat då båda använder sig av den 
strukturbaserade metoden för att göra matchningar mot filer i oallokerade kluster. Båda 
programmen lyckades återskapa 100% av bilderna utan problem. Scalpel och EnCase 
använder sig däremot av header/footer matchning. Scalpel och EnCase kördes två 
gånger på varje dataset. Första körningen gjordes med standardinställningar och andra 
körningen med modifierade inställningar. Standardinställningen för Scalpel såg ut på 
följande sätt  
 
Filändelse Case sensitive  Filstorlek Header Footer 

 
jpg y 5000:100000 /xff/xd8/xff/xe0/x00/x10 /xff/xd9 
jpg y  20000000 /xff/xd8/xff/xe0/x00/x10 /xff/xd9 
jpg y 20000000 /xff/xd8/xff/xe1  /xff/xd9 
 
 
Scalpel lyckades endast återskapa 5.7% av bilderna med standard inställningar. Den 
andra kröningen gjordes med en modifierad konfigurationsfil där headern förkortades 
och footern exkluderades. Konfigurationsfilen ser ut på följande vis 
 
Filändelse Case sensitive  Filstorlek Header Footer 

 
jpg y 15000000 /xff/xd8/xff  
 
Scalpel lyckades nu återskapa 100% av bilderna. 
 EnCase lyckades återskapa 22.9% av bilderna med standardinställningar. 
Inställningarna såg ut på följande vis 
 
Header 
\xFF\D8\xFF[\xFE\xE0\xDB\xC4\xE1\xEE] 
 
Footer 
\xFF\xD9 
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Den andra körningen gjordes med valet "override default footer analysis" vilket 
exkluderar footern från sökningen. Resultatet blev 100% återskapade bilder. 
 Eftersom Scalpel är baserat på Foremost är det intressant att se hur Foremost och  
Scalpel presterar gentemot varandra med en header/footer matchning. För Foremost 
header/footer baserade körning användes standardinställningarna från 
konfigurationsfilen foremost.conf.  standardkonfigurationen såg ut på följande vis 
 
Filändelse Case sensitive  Filstorlek Header Footer 

 
jpg y 20000000 /xff/xd8/xff/xe0/x00/x10 /xff/xd9 
jpg y  20000000 /xff/xd8/xff/xe1 /xff/xd9 
jpg y 20000000 /xff/xd8  /xff/xd9 
 
 
Foremost lyckades återskapa 17.1% av bilderna med en header/footer sökning. I Figur 3 
visas resultatet i ett diagram. I sektion 5.4.1 visas detaljerade resultat för varje dataset. 
 Diagrammet i figur 3 visar resultatet av två körningar med programmen Foremost, 
Scalpel och EnCase. Vid tillfället då dessa kördes med modifierade inställningar har 
symbolen "*" lagts till efter programmens namn. Foremost** visar resultatet då 
programmet kördes med den header/footer baserade sökmetoden. Scalpel* visar 
resultatet då Scalpel kördes med den modifierade konfigurationsfilen. EnCase* visar 
resultatet då programmet kördes med "override default footer analysis". 
 
 

 
Figur 3. Resultat av lyckade återskapade bilder. 
 
 

5.2 Lokalt fragmenterade filer 
 

För att se hur bra programmen kan återskapa fragmenterade bilder, skapades fem nya 
dataset med sex fragmenterade bilder i varje. Alla bilder består av två fragment. 
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Programmen kördes med de inställningar som tidigare gav bästa resultat vid en 
ickefragmenterad disk. Resultatet visade att alla programmen hade stora problem att 
återställa fragmenterade bilder.  
 PhotoRec kördes två gånger, en vanlig sökning samt en sökning med brute force 
aktiverat. PhotoRec lyckades endast återskapa 23.3% av bilderna utan brute force 
aktiverat, och med brute force påslaget lyckades programmet återskapa ytterligare en 
bild vilket gav ett slutresultat på 26.7%. 
 Foremost återskapade endast 6.7% av bilderna med strukturbaserad sökning. 
Programmet kördes även med signaturbaserad matchning. Konfigurationsfilen som 
användes var den samma som för Scalpel då båda använder samma uppsättning. 
Konfigurationsfilen såg ut på följande vis  
 
Filändelse Case sensitive  Filstorlek Header Footer 

 
jpg y 15000000 /xff/xd8/xff  
 
Foremost återskapade även med denna metod endast 6.7%. Scalpel kördes med samma 
konfigurationsfil och återskapade 6.7% av bilderna från fyra dataset. För EnCase var 
alternativet override default footer analysis aktiverat och resulterade i 6.7% återskapade 
bilder.  
 I Figur 4 visas resultatet i ett diagram där man även kan se att PhotoRec gav det 
bästa resultatet och återskapade nästan fyra gånger fler bilder än de andra programmen. 
PhotoRec* visar resultatet med brute force aktiverat och Foremost*  visar resultatet för 
den header/footer baserade sökmetoden. Detaljerade resultat för varje dataset visas 
sektion 5.4.2 
  
 
 

 
Figur 4. Andel återskapade fragmenterade bilder 
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5.3 Global fragmentering 
 
För att ta reda på hur stor andel bilder som kan återskapas vid olika grader av 
fragmentering, skapades 20 diskavbilder som fragmenterades till mellan 0-29 procent. 
Varje avbild innehöll fem bilder. 
 I testet användes Foremost strukturbaserade sökning samt header/footer 
matchning med den modifierade konfigurationsfilen. Scalpel använde även det den 
modifierade konfigurationsfilen och EnCase kördes med override default footer analysis 
aktiverat. PhotoRec kördes i standardläge där brute force inte var aktiverat. Detta 
eftersom det tar för lång tid att söka igenom avbilderna och på grund av tidbrist var det 
inte möjligt att utföra testet med brute force aktiverat.  
 Figur 5 visar resultatet av helt korrekt återskapade bilder vid olika gradera av 
diskfragmentering. En beräkning av normalfördelningen i en Q-Q plott visar även att 
resultatet tyder på att inte vara normalfördelat över de olika fragmenteringsgraderna. I 
figur 6 visas ett diagram över normalfördelningen i Q-Q plotten. Resultatet har även en 
förklaringsgrad på 87.8% vilket innebär att 87.8% av slumpvariationen i variabeln 
Återskapade förklaras av variationen i variabel Diskfragmentering. 
Tabellen i sektion 5.4.3 visar antalet återskapade bilder för olika grader av 
diskfragmentering. 
 
 

 
Figur 5. Andel helt återskapade bilder vid olika grader av diskfragmentering. 
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Figur 6. Q-Q plotten visar att resultatet tyder på att inte vara normalfördelat. 

 

5.4 Tabeller 
 

Nedan visas detaljerade resultat för varje dataset. 
 

5.4.1 Ingen fragmentering  
 

Tabellerna för Dataset 1-3 visar programmens namn, antalet helt återskapade bilder, 
antalet miniatyrbilder, antalet korrupta bilder och tiden det tog att söka igenom 
avbilderna. 
Dataset 1 och 3 innehöll 10 jpeg-bilder och Dataset 2 innehöll 15 jpeg-bilder.  
 Under "Helt återskapade" visas resultatet för hur många bilder som blev korrekt 
återskapade och gick att titta på. Under "Miniatyrer" finns resultatet för antalet 
miniatyrbilder som återskapades. Att det återskapades fler miniatyrbilder än det 
egentliga antalet bilder i varje dataset, beror på att programmen har hittat falska träffar 
och återskapat dessa. Under "Korrupta" finns resultatet för hur många bilder som inte 
kunde visas. Även här försökte programmen återskapa falska träffar, men som istället 
blev korrupta. Tiden under "Tid (min)" visar hur lång tid det tog att söka igenom 
avbilderna.  
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Dataset 1 
Program Helt återskapade Miniatyrer  Korrupta Tid (min) 
PhotoRec 10st 10st - 2.04 
Foremost 10st - - 2.13 
Foremost* 2st 22st 20st 2.32 
Scalpel 1st 8st 12st 2.21 
Scalpel** 10st 14st 1st 2.56 
EnCase v6 2st - 9st 6.26 
EnCase v6*** 10st 16st - 6.17 
* Foremost kört med standard header/footer inställningar. 
** Sökning gjord med förkortad header samt utan footer signatur. 
*** Sökning gjord med override default footer analysis. 

Dataset 2 
Program Helt återskapade Miniatyrer  Korrupta Tid (min) 
PhotoRec 15st 15st - 2.04 
Foremost 15st - - 3.23 
Foremost* 3st 23st 22st 2.33 
Scalpel - 29st 21st 2.21 
Scalpel* 15st 26st 1st 3.20 
EnCase v6 3st - 12st 6.30 
EnCase v6** 15st 23st - 6.20 
* Foremost kört med standard header/footer inställningar. 
** Sökning gjord med förkortad header samt utan footer signatur. 
*** Sökning gjord med override default footer analysis. 

Dataset 3 
Program Helt återskapade Miniatyrer  Korrupta Tid (min) 
PhotoRec 10st 10st - 2.04 
Foremost 10st - - 2.13 
Foremost* 1st 24st 20st 2.32 
Scalpel 1st 13st 12st 2.21 
Scalpel* 10st 16st 1st 2.53 
EnCase v6 3st - 7st 6.25 
EnCase v6** 10st 10st - 6.18 
* Foremost kört med standard header/footer inställningar. 
** Sökning gjord med förkortad header samt utan footer signatur. 
*** Sökning gjord med override default footer analysis. 
 

5.4.2 Lokalt fragmenterade filer 
 

Avbilderna F-Set 1-5 innehöll alla sex fragmenterade jpeg-bilder. Tabellerna visar vilket 
program som användes, antalet korrekt återskapade bilder, antalet miniatyrbilder, 
antalet "söndriga" bilder, antalet korrupta bilder och tiden det tog att söka igenom varje 
avbild. 
 För att inte repetera samma sak, kommer endast förklaring av kategorin "Broken" 
att ges. Under "Broken" visas hur många bilder som var "söndriga". Med söndriga menas 
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att bara delar av bilderna gick att titta på. Figur 1 visar ett exempel på en fragmenterad 
bild. Eftersom denna bild inte kunde återskapas helt har den markerats som "broken". 
  

F-Set 1 
Program Helt 

återskapade 
Miniatyrer  Broken Korrupta Tid (sec) 

PhotoRec 1st 6st 5st - 18 
PhotoRec* 2st 6st 4st - >1h 
Foremost 1st - 5st - 17 
Foremost** 1st 12st 5st 28st 25 
Scalpel 1st 10st 5st  37 
EnCase v6 1st 12st 5st  50 
* Brute force aktiverat. 
** Sökning gjord med förkortad header samt utan footer signatur. 

F-Set 2 
Program Helt 

återskapade 
Miniatyrer  Broken Korrupta Tid (sec) 

PhotoRec 1st 5st 5st - 8 
PhotoRec* 1st 7st 6st - >1h 
Foremost - - 6st - 18 
Foremost** - 11st 10st 35st 31 
Scalpel - 11st 10st 35st 37 
EnCase v6 - 11st 10st - 60 
* Brute force aktiverat. 
** Sökning gjord med förkortad header samt utan footer signatur. 

F-Set 3 
Program Helt 

återskapade 
Miniatyrer  Broken Korrupta Tid (sec) 

PhotoRec 1st 3st 5st 1st 3 
PhotoRec* 1st 7st 6st 1st 20min 
Foremost - - 6st - 20 
Foremost** 1st 11st 10st 23st 28 
Scalpel - 11st 10st 35st 36 
EnCase v6 - 11st 10st 7st 60 
* Brute force aktiverat. 
** Sökning gjord med förkortad header samt utan footer signatur. 
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F-Set 4 
Program Helt 

återskapade 
Miniatyrer  Broken Korrupta Tid (sec) 

PhotoRec 2st 5st 4st - 12 
PhotoRec* 2st 6st 6st - >1h 
Foremost - - 6st - 18 
Foremost** - 10st 8st 29st 27 
Scalpel - - - - >h 
EnCase v6 - 10st 8st 7 50 
* Brute force aktiverat. 
** Sökning gjord med förkortad header samt utan footer signatur. 

F-Set 5 
Program Helt 

återskapade 
Miniatyrer  Broken Korrupta Tid (sec) 

PhotoRec 2st 4st 6st - 15 
PhotoRec* 2st 8st 6st - >1h 
Foremost 1st - 7st - 14 
Foremost** - 10st 7st 24st 30 
Scalpel 1st 16st 7st 24st 60 
EnCase v6 1st 10st 8st - 53 
* Brute force aktiverat. 
** Sökning gjord med förkortad header samt utan footer signatur. 
 

5.4.3 Global fragmentering 
 

I testet med global fragmentering var det endast av intresse att ta reda på hur bra 
programmen lyckas återskapa bilder vid olika grader av diskfragmentering. Därför 
noterades endast antalet lyckade återskapningar. Det användes 20 diskavbilder med 5 
bilder i varje avbild.  
 Tabellen visar antalet procent disken är fragmenterad samt antalet återskapade 
bilder för varje grad av fragmentering. 
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* Sökning gjort med header matchning. 
 
  

Diskfragmentering PhotoRec Foremost Foremost* Scalpel EnCase 
0% 5 5 5 5 5 
0% 5 5 5 5 5 
5% 4 4 4 4 4 
5% 4 4 4 4 4 
7% 3 3 3 3 3 
7% 3 3 3 3 3 
8% 2 2 2 2 2 
8% 3 3 3 3 1 
9% 3 3 3 3 3 
9% 2 2 2 2 2 
10% 3 3 3 3 3 
11% 3 3 3 3 3 
12% 3 3 3 3 3 
12% 2 2 2 2 2 
13% 3 3 3 3 3 
15% 4 4 4 4 4 
16% 1 2 2 2 2 
16% 1 0 0 0 0 
17% 4 4 4 4 4 
29% 0 0 0 0 0 
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6 Slutsats  
 

Den strukturbaserade file carving metoden som PhotoRec och Foremost använder, ger 
märkbart bättre resultat än en header/footer baserad metod. Med färre falska träffar 
och korrekt återställd filstorlek är den strukturbaserade metoden att föredra. 
 Matchning gjord med både header och footer resulterade i ett stort antal korrupta 
bilder. Modifikation av header signaturen samt exkluderandet av footer ger fullt 
återställda bilder, men även fler falska positiva i form av miniatyr bilderna. Nackdelen är 
att alla bilderna har samma filstorlek, vilket innebär att denna metod kräver mer 
diskutrymme när filer ska återställas. 
 Digital Forensic Research Workshop (DFRWS) anordnade år 2007 en utmaning 
som gick ut på att förbättra resultaten för återställning av fragmenterade filer. Det 
visade sig vara en svår uppgift och att programvarorna hade svårt att återskapa 
fragmenterad data. 
 Tester i denna rapport visar att samtliga program fortfarande har stora problem 
med att återskapa fragmenterade bilder. Programmet PhotoRec gav det bästa resultat 
men den dåliga hanteringen av fragmenterade filer är ändå påtaglig. 
 Tester i denna rapport visar även att återställningsgraden minskar med hög 
noggrannhet linjärt ju mer fragmenterad en hårddisk är. Har man möjlighet att 
kontrollera hur mycket fragmenterad en hårddisk är, kan man få en uppskattning av hur 
många filer som kommer att återskapas korrekt.  
 

6.1 Framtida arbeten 
 

Framtida arbete inom file carving området bör fokusera mer på 
fragmenteringsproblemet för att på ett bättre sätt kunna återskapa fragmenterad data. 
 Det hade även varit intressant om man testat fler olika filformat för att se hur det 
hade påverkat återskapandet. 
 Det finns många teorier om hur Solid Stade Diskar (SSD) påverkar IT-forensiken. 
Åsikterna går isär då många säger att det inte går att återskapa data från SSD diskar, 
medan andra säger att det inte är några problem. File carving test med SSD diskar hade 
därför varit intressant.  
 Det alla programmen ska ha gemensamt är att de är oberoende av det 
underliggande filsystemet. Det visade sig inte att så inte var fallet med PhotoRec. I denna 
rapport utfördes testen på en disk formaterat med filsystemet NTFS. Att utföra test på 
andra filsystem skulle vara intressant för att se hur resultatet påverkas av de olika 
filsystemen. Man hade även då kunnat ta reda på vilka file carvers som verkligen är 
oberoende av filsystemet. 
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7 Diskussion 
 

Man kan diskutera huruvida metoden för att skapa data på lagringsmediet 
överrensstämmer med hur data skapas i verkligheten. Metoden överrensstämmer 
troligtvis inte helt med verkligheten, men jag anser ändå att metoden är tillräckligt bra 
och inte ställer till problem. File carving programmen gör sökningar i det oallokerade 
utrymmet och påverkas därför inte av de allokerade filerna. 
 Alla file carving programmen har stöd för EnCase (E01) avbilder. Formatet är att 
föredra då det kan komprimeras vilket sparar diskutrymme. Det visade sig dock att 
programmens stöd inte var speciellt bra. Det var bara EnCase som klarade av att 
återskapa data från E01 avbilderna. Foremost och Scalpel sökte igenom avbilden på 
mindre än en sekund och gav inga träffar. PhotoRec kraschade så fort programmet 
försökte öppna filen. Programmets skapare Christophe Grenier kontaktades och han har 
nu lagt in stöd för EWF avbilder i den senaste versionen som finns under utveckling. 
 Carving metoden som är baserad på header och footer matchningar gav av någon 
anledning väldigt många korrupta bilder och i överlag dåligt resultat med footern 
inkluderad i sökningarna. Jag undersökte de hexadecimala data som bilderna består av. 
Bildernas header och footer var korrekta, men jag observerade även att footer 
signaturen återkom på ett flertal platser i bilderna. Eftersom footer signaturen är kort 
endast "/xFF/xD9" för jpeg-bilder ökar risken för att det hexadecimala mönstret 
återkommer. Det är troligtvis vad som hänt. Eftersom signaturen var återkommande 
markerade programmet den falska footer som träff och avslutade återskapandet av 
bilderna vilket ledde till korrupta bilder. Att endast låta programmen matcha mot 
header signaturen är troligtvis det bästa valet.  
 Det finns några problem med endast header matchning. Filerna kommer att få den 
filstorlek som specificerats innan körning, vilket gör att alla filer får samma filstorlek. 
Det gör att filerna får inkorrekt filstorlek och de kommer inte matcha originalet. 
Genererar man hashsummor kommer dessa att skilja sig från hashsummor av 
originalen. Det är även viktigt att man inte specificerar en för liten filstorlek. Idag är det 
inte ovanligt att bilder är över 10MB i storlek och väljer man en stolek på under 10MB 
kommer bilderna inte att återskapas helt. Sortering kommer även att ta längre tid då det 
inte längre gå att skilja miniatyrbilderna från originalen då alla filer har samma storlek.  
 EnCase är det verktyg som främst används av polisen. Bilder som återskapas med 
EnCase bokmärks och går att titta på inne i programmet. Bilderna exporterades även ut 
till den valda destinationen. Många av bilderna blev korrupta, men visades i EnCase utan 
problem. Anledningen kan vara att EnCase bokmärker data och platsen där bilderna 
finns lagrade. Det innebär att data inte klipps bort och EnCase interna bildvisare kan 
identifiera och återge bilden korrekt. 
 I denna rapport användes EnCase v6. Det finns dock en ny version av programmet 
(EnCase v7). Det har varit mycket kritik mot EnCase v7 då denna har många problem 
och buggar. Guidance Software jobbar dock på en uppdatering, men eftersom den inte 
hunnit släppas under tiden för detta arbete, inkluderar jag inte EnCase v7 i rapporten. 
Jag gjorde dock några tester med versionen som fanns tillgänglig för tillfället. Resultatet 
var något sämre än resultatet från EnCase v6. 
 Christophe Grenier skriver att PhotoRec ignorerar det underliggande filsystemet 
och arbetar direkt mot rådata (se CGSecurity, 25 February 2012 [20]). Jag gjorde några 
inledande tester där jag provade att återskapa fragmenterade filer. Användaren får välja 
en partition som ska sökas igenom. Man kan man välja att söka igenom hela disken eller 
välja en partition (i mitt fall NTFS). Jag testade båda alternativen och fick ett oväntat 
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resultat. När jag valde att söka igenom hela disken lyckades inte PhotoRec återskapa 
några bilder. När jag valde att söka igenom partitionen lyckades programmet återskapa 
bilder. Testet utfördes även med brute force aktiverat utan skillnader i resultatet. Det 
indikerar att PhotoRec trots allt inte är oberoende av filsystemet, vilket är en nackdel. 
 Under delen då återskapande av fragmenterade bilder gjordes, kördes PhotoRec 
både med och utan brute force. Med brute force aktiverat utförde programmet en rad 
tester. Problemet är att tiden det tar för programmet att utföra testerna inte är 
acceptabel. Diskavbilderna var på 512MB i storlek och vid alla tillfällen utom ett tog 
sökningen över en timme. Avbilden F-Set1 tog ca 6h att söka igenom. Med brute force 
aktiverat lyckades programmet endast återskapa ytterligare en bild. Eftersom det tog 
väldigt lång tid att söka igenom avbilderna med brute force aktiverat, valde jag att inte 
ha det aktiverat för testerna i med global fragmentering. Det hade då tagit flera dagar 
eller veckor att göra, vilket inte var möjligt inom tidsramarna för detta projekt. Vill man 
köra PhotoRec med bruteforce aktiverat bör man verkligen fundera över om det är värt 
tiden det tar att återskapa data. 
 I tabellen F-Set 4, ser man inga resultat från Scalpel. Av någon anledning kunde 
inte Scalpel söka igenom hela avbilden utan fastnade på 98%. Det var endast Scalpel som 
hade problem med avbilden. Vad felet beror på kan jag inte svara på, men gissningsvis är 
det en bugg i programmet. 
 Tiden det tog för varje program att söka igenom och återskapa bilderna noterades. 
Tiden är ej jämförbar programmen emellan då tre datorer med olika hårdvara användes 
i testen. Detta eftersom jag inte hade tillgång till alla programvarorna på en och samma 
dator. Tiden noterades enbart för att se om programmen sökte igenom avbilderna inom 
rimlig tid.  
 De fragmenterade bilderna återskapades ofta ofullständigt vilket göra att bilderna 
inte blir speciellt användbara. Det återskapades dock många miniatyrbilder där hela 
bilden kunde ses. Genom att titta på miniatyrerna och de ofullständiga bilderna kan man 
ändå få reda på vad bilden visade. Detta är speciellt användbart inom polisen där bilder 
ofta spelar en stor roll i utredningen. Man måste dock vara helt säkert på att bilderna 
överrensstämmer med varandra för att inga otydligheter ska uppstå. 
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http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
http://www.digitalforensicssolutions.com/Scalpel/
http://www.guidancesoftware.com/Documents.aspx?did=1000017072&instant=1
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9 Bilagor 
 

::----------------------------------------- Create.bat-----------------------------------------  
:: 
:: Det här skriptet skrivet för att effektivisera skapande och fragmentering av filer 
:: med hjälp av programmet MyFragmenter.exe 
:: Programmet MyFragment är skrivet av Jeroen Kessels (http://www.kessels.com/) 
::                (http://www.mydefrag.com/index.html) 
:: 
:: Skriptet är skrivet i språket Batch och är skapat av Timmy Kovac, IT-forensiker 
:: studerande på Högskolan i Halmstad. Skriptet en del av kandidatuppsatsen  
:: "Jämförelse av File Carving Program och presterande vid fragmentering" 
:: 
:: Det är vart att notera att skriptet kan innehålla syntax fel, men fungerar i nuvarande  
:: form 
:: 
:: Förklaring av flaggor 
:: -p Anger hur många fragment en fil ska bestå av.  
:: -s Anger filstorleken för filen som ska skapas. 
:: För en komplett lista se (http://www.mydefrag.com/SeeAlso-MyFragmenter.html) 
:: 
:: 
:: OBS! Kontrollera alla sökvägar innan skriptet körs! 
 
  
 
@echo off 
 
:: Skapar variabeln "namn" med ett grundvärde "0" 
set /a namn=0 
 
:: Här kontrolleras om det finns en specifik fil/filer på enheten "L:" 
:: Finns redan filnamnet på disken går skriptet sedan vidare till :check 
:: Ändra sökvägen och filtyp om det behövs. 
if exist L:\?.txt goto check 
else goto create 
 
:: Skriptet kontrollerar om filer på enheten "L:" har samma namn som 
:: angivits i variabeln "namn". Finns inga filer med samma namn, 
:: går skriptet vidare till ":create". 
:: Finns namnet både på enheten och i variabeln, ökas värdet i variabeln  
:: med 1 för att sedan kontrolleras igen. Det repeteras tills variabel värdet  
:: är ledigt. 
:check 
if not L:\?.txt==%namn% goto create 
set /a namn=%namn%+1 
goto check 
 
:: Variabeln namn får ett nytt värde som ökas med 1. 
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:: Variablen "num" skapas för att spara ett slumpgenererat värde. 
:create 
set /a namn=%namn%+1 
set /a num=%random% %% 6000+1 
 
:: Programmet MyFragmenter.exe körs  
:: Variablen "num bestämmer filstorlek, variablen namn ger namnet på filen 
MyFragmenter.exe -p 1 -s %num% L:\%namn%.txt 
:: OBS!!! Skriptet hamnar i en evig loop. För att avbryta körningen tryck CTRL+C 
goto create 
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Om författaren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Timmy Kovac är född 1986 och är uppvuxen i Halmstad. Efter gymnasiet fick han fast 
anställning på företaget Dormer Tools AB där han arbetar ställar/operatör ute i 
gängtappstillverkningen. Eftersom Timmy har ett intresse för datorer och teknik såg han 
sin chans att bredda sitt intresse genom att börja studera IT-forensik och 
informationssäkerhet på Högskolan i Halmstad. I framtiden ser han gärna att han jobbar 
inom IT branschen då han kan bredda sitt intresse ytterligare. 

 


