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Förord 

 

Efter tre år av studier har min tid på IT-forensik och informationssäkerhet kommit till 

ett slut. Det har varit tre lärorika år med ämnen som involverat riskanalyser, forensiska 

utredningar, kryptologi, nätverk och en hel del annat intressant. Om det är något som 

jag verkligen fastnade för under mina tre år på detta program så är det just carving. 

Konceptet carving för mig är som en skattjakt och jag gillar allt som har med det att 

göra.  

 

Jag skulle vilja uttrycka mitt tack till vänner och familj som stöttat mig genom åren jag 

studerat. Men även till Mattias Wecksten som introducerat ämnet carving för mig och 

som genom sin handledning bidragit till att detta arbete blivit av.  
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Sammanfattning 

 

SQLite filer används av ett flertal olika program för att spara viktig information. 

Information som kan vara viktig för forensiska utredningar, behovet att kunna 

återskapa SQLite filer är då ett växande bekymmer. Problemet med att återskapa SQLite 

filer är att, till skillnad från andra filer så har SQLite filer inget definerat slut eller någon 

markör som visar var filen slutar. Detta arbete presenterar en ny metod att bestämma 

slutet på SQLite filer och jämför denna metod mot den metod som används idag till 

mesta del för att återskapa SQLite filer. För att jämföra dessa metoder utvecklades två 

program stpextr och blkextr. Blkextr är den metod som utvecklades under detta arbete. 

Stpextr visade sig vara snabbare och använda mindre arbetsminne än blkextr. Men i 

vissa sammanhang så kommer information gå förlorad när stpextr körs till skillnad från 

blkextr.  
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1. Introduktion 

I ett flertal program hanteras data som är viktig för funktionen av programmet i 

databasfiler. Databasfilerna fungerar som listor, listor som applikationen hämtar data 

ifrån, filerna benämns som SQLite filer. Eftersom att SQLite filer oftast innehåller viktig 

information i klartext så är detta självklart ett väldigt intressant område för en IT-

forensiker då informationen kan användas som bevismaterial i en utredning. Detta 

arbete kommer redovisa hur SQLite filer kan återskapas och lokaliseras. 

1.1 SQLite 

 SQLite är ett bibliotek som implementerar en självbevarande serverlös SQL 

databasmotor som inte behöver konfigureras. SQLite är en integrerad databasmotor 

som har blivit ett populärt val att använda till olika applikationer såsom Google chrome, 

Skype, Teamspeak, Mozilla Firefox etc. SQLite filer är så kallade cross-platform och de 

går därför att kopiera mellan 32-bit och 64-bit system t.ex. samt även mellan big-endian 

och little-endian arkitekturer.  SQLite är ett väldigt kompakt bibliotek och med alla 

funktioner aktiverade så kan storleken på detta bibliotek vara mindre än 500KiB.[3] 

En SQLite fil är uppbyggd av flera olika block eller sidor som kallas för pages. Dessa 

pages är av fast längd som specificeras i början av filen, i headern på filen(begreppet 

header förklaras mer i nästa avsnitt 1.2 Carving). Tillskillnad från många andra filformat 

så har inte SQLite filer något definierat slut. I filformat så som JPEG så markeras början 

av filen med en header och slutet med en footer(förklaring avsnitt 1.2). I SQLite så finns 

det bara en markering för början av filen. 

1.2 Carving 

Carving är metoden att söka efter filer baserat på dess innehåll istället för dess 

metadata. Denna metod kan vara väldigt kraftig för att återskapa filer och fragment av 

filer när de antigen blivit korrupta eller borttagna. De finns flera olika metoder för att 

just utföra carving, men den mest vidsträckta metoden innefattar att leta efter filens 

header (början) och footer(slut) och sedan återskapar den datan mellan dessa två 

punkter[4]. En fils header och footer kan identifieras med hjälp av en sökning på bitnivå 

hos en disk som innefattar båda allokerat utrymme och oallokerat[7]. Varje filformat 

har en egen header som innehåller specifik information om just den filen. Det kan vara 

allt från vilken position som footern beräknas vara på till vilket språk som används i 

filen. 
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1.3 Tidigare arbeten 

Detta arbete kommer att baseras på två tidigare arbeten som gjorts inom detta område 

för att kunna utveckla en metod som kan hitta dessa databasfiler som kan vara av 

intresse, men även att möjligtvis kunna återskapa raderade databasfiler för ytterligare 

granskning. De arbeten som tidigare gjorts och som kommer lägga grunden för mitt 

arbete är [1] M. Tito Pereira “Forensic analysis of the Firefox 3 Internet history and 

recovery of deleted SQLite records”. Detta arbete fokuserar på databasfiler skapade av 

och som används av Mozillas webläsare Firefox. Arbetet var specifikt för Mozilla firefox 

3.0 och gick ut på att söka efter specifikt innehåll i SQLite filerna och sedan validera att 

denna information verkligen kom ifrån en SQLite fil.  

[2]T. Pooters et.al Extracting SQLite records kommer även att användas som grund. 

Trots att detta arbete fokuserar på androidbaserade system är detta fortfarande 

relevant för mitt arbete eftersom att SQLite är en crossplatform. Det kommer finnas en 

hel del olika sätt att tackla detta arbete på, metoder som redan testats kommer 

undersökas om de fortfarande är aktuella[1][2][6]. Vissa metoder som redan testats kan 

komplementeras för ytterligare funktion och en potentiellt ny vinkel som testats för att 

upptäcka storleken på SQLite filer. Detta innefattar att läsa in ett speciellt värde i SQLite 

filens header som berättar hur många “sidor” SQLite filen innehåller samt ett annat 

värde som berättar hur stora de sidorna är.[5] 

 

1.4 Bakgrund 

File Carving utvecklades efter det hade upptäckts att de metoder som användes för 

återskapande av data var metoder som kunde fallera.[8] Enligt Christiaan Beek 

defineras carving på följande sätt “Extrahering av data ur ett större dataset. Denna 

process används ofta inom digitala utredningar då minnesutrymme behöver analyseras 

för att extrahera filer.”[10] 

File carving kan utföras på flera olika sätt. Den enklaste formen av carving är att man 

lokaliserar en början och ett slut av en fil, dvs man identifierar en header(början) och en 

footer(slut) för att sedan extrahera all data mellan dessa två punkter och återställa en 

fil.[4] Detta sätt är det enklaste och data kan bli återskapad på detta sätt sålänge datat 

inte är överskrivet eller varit med om en wipe. Carving använder sig inte av den 

struktur som filsystemet erbjuder utan nyttjar istället den interna strukturen hos en fil. 

En fil kan ses som ett block av lagrad information.  

Som tidigare nämnts så anses den enklaste formen av carving vara den som sker mellan 

en header och en footer. Men hur går det till när endast headern kan lokaliseras och 

filen inte har någon footer alls? Detta kallas för avancerad carving.[10] Denna typ av 

carving kan vara baserad på att identifiera den interna strukturen hos ett filformat och 

på något sätt kunna lokalisera denna struktur i de data som bearbetas. Det verktyg som 

jag utvecklar kommer grunda sig på avancerad carving eftersom SQLite filer inte har 

någon footer så kommer jag att få nyttja den unika strukturen hos SQLite för att 

lokalisera SQLite filerna. Jag kommer utveckla två versioner av mitt verktyg som arbetar 
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utefter två olika carvingtekniker. File structure carving som använder sig av andra 

igenkännbara strukturer bortsett header- och footerkonceptet samt  header/embedded 

length carving där metoden går ut på att räkna ut hur stor filen är baserat på ett värde 

man hämtar direkt från headern. 

1.5 Problemformulering/ Syfte 

Detta arbete kommer ha fokus på att utveckla en metod som kan utföra carving av 

SQLite filer : 

1. Hur kan man lokalisera början av SQLite filer i oallokerat utrymme? 

2. Hur kan man bestämma storleken på  SQLite filer? 

3. Hur kan man återskapa de filer som hittats i oallokerat utrymme? 

För att besvara frågorna kommer ett verktyg utvecklas i python(11) eller mer passande 

programmeringsspråk för att konstatera funktionalitet. Detta arbete kommer enbart 

innefatta en jämförelse av två versioner av samma verktyg som lokaliserar SQLite filer. 

Dessa verktyg bygger på två olika sätt att bestämma storleken på SQLite filer och en 

prestandajämförelse kommer göras. 

 

1.6 Begränsningar 

Jag kommer enbart fokusera på SQLite filer som inte är fragmenterade till en början för 

att bevisa konceptet av de metoder som verktygen använder. Mina verktyg kommer inte 

kunna visa SQLite filen, detta får en tredjepart göra. Mina verktyg kommer enbart 

fungera mot en avbild pågrund av begränsningar i mina programmeringskunskaper.  

1.7 Problematisering 

 Det går starkt att ifrågasätta begränsningarna i detta arbete. Hur ofta stöter man på 

ofragmenterade filer egentligen? Vad innebär detta om arbetet skall appliceras på den 

verkliga världen och inte i testmiljö? Det som är viktigt att komma ihåg är att detta 

arbete är ett arbete som är tänkt att bevisa en konceptuell idé. Kan den nya metoden 

tävla mot den redan etablerade metoden bevisad att fungera?  
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2. Relaterat Arbete 

Tito Pereira skriver att år 2008 var firefox 3 den senaste versionen av mozillas 

webläsare. Webläsaren satte ett nytt världsrekord med 8.002.530 nedladdningar de 

första 24 timmarna. Tack vare dess popularitet så var det en självklarhet att forensiska 

utredare skulle stöta på artefakter från denna webläsare i framtida utredningar. Detta 

arbete beskriver hur de nya historiesystemet fungerade i firefox 3 och föreslog en 

algoritm för att ta fram raderad historik. 

 

Tito Pereira skriver att detta nya system kallat Places var helt annorlunda från version 2 

och är byggt med hjälp av SQLite, ett mjukvarubibliotek som implementerar 

självbevarande, serverlös SQL databasmotor som inte behöver konfigureras. Firefox 3 

använde sig av flertalet SQLite databaser som är lokaliserade i användarens profilmapp. 

Varje databas är en unik fil med “.sqlite” som slut.  

 

De filer som är av störst vikt är Places.sqlite som sparar alla URLer som besökts samt 

bokmärken. Många olika tables finns i denna databas och några av de viktigaste i denna 

är bland annat Moz_places som lagrar alla URLer, Moz-bookmarks som lagrar 

bokmärken och Moz_History visits som lagrar tidsstämplar som beskriver när en URL 

var besökt. Tito Pereira nämner en del andra databaser såsom Formhistory.sqlite som 

lagrar all information som användaren fyllt in i formulär på hemsidor och 

downloads.sqlite som dokumenterar det som laddats ner. 

 

Enligt Tito Pereira så kan ett antal påståenden konstateras efter att tester har utförts.  

● Bokmärken raderas ej när användaren väljer att radera användar data. 

● Uppgifter i Moz_places blir inte raderade efter att användaren väljer att radera 

användardata. 

● Antar man att x är de största id värdet i moz_places innan användaren tar bort 

användardata och y är det största värdet efter. Kommer nästa inlägg i Moz_places 

få id y+1 och inte x+1 vilket betyder att de nya inläggen efter raderande av 

användardata kommer få samma id som tidigare inlägg innan raderande. 

● Om användaren raderar ett bokmärke är fortfarande historik inlägget i 

Moz_places kvar. 

● När firefox 3 raderar dessa uppgifter skriver de över uppgifterna med nollor. 

● Trots att uppgifter är raderade så kan resterna från uppgiften hittas i de 

oallokerade utrymmet. 

Det finns två tillfällen så SQLite filer kan bli lokaliserade i de oallokerade utrymmet. Den 

första är ovanlig och har mindre forensisk betydelse för en analys. Detta tillfälle skriver 

Tito Pereira är när operativsystemet markerar området som SQLite filen lagras på som 

fritt utrymme, men så länge filen ej skrivs över så har området fortfarande samma data 

på sig. De andra tillfället skriver Tito Pereira är när temporära SQLite filer så som 
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rollback journalen som är en fil som används som återställningspunkt när användaren 

bestämmer sig för att ändra i databasfilen. De ändringarna skall kunna återställas enkelt 

och det är detta rollback journal används för. Denna fil kan användas för att återskapa 

fragment från en SQLite fil som använt sig av en rollback journal. 

 

Tito Pereira skriver att varje SQLite fil börjar med headern “SQLite format 3”. Men det 

är tyvärr icke troligt att kunna återskapa hela SQLite filer pågrund av att de troligen är 

fragmenterade eller delvis överskrivna. Tito Pereira skriver att den främsta källan för 

att återskapa uppgifter ligger hos de temporära filerna i de oallokerade området. Men 

dessa får deras header överskrivna av nollor, därför är en headersökning otillgänglig. 

Istället får man leta efter uppgifterna manuellt och strunta i databasstrukturen. Men för 

att göra detta måste vi ändå förstå hur den interna strukturen ser ut.  Kort sagt består 

en SQLite fil av olika sidor, kallade b- och b+ träd. B+ träd lagrar endast 

navigationsinformation och datafälten är lagrade i leafpages. Därför för att återskapa 

filer kommer b+ träd att ignoreras. 

 

Tito Pereira skriver att SQLite använder sig av en komprimering som baserar sig på 

Huffman coding. Detta betyder att en 64-bitars siffra kommer använda sig av 1 byte för 

värden upp till 127, 2 byte upp till 16282, 3 bytes upp till 2097151 enda upp till 9 bytes. 

Detta gäller endast för siffror i headern , siffror i data segmentet använder inte detta 

men lagras som big-endian oavsett operativsystem. 

 

Algoritmen som Tito Pereira använder ser ut på följande sätt; denna algoritm är 

framtagen för att specifikt carva efter inslag från databasen moz_places. Genom att veta 

strukturen på denna databas är det möjligt att utveckla en metod för att återskapa data 

av denna typ. Eftersom det inte finns någon signatur på datan som ska återställas är det 

bästa tillvägagångsättet att söka efter indikationer på att ett URL fält hittats, t.ex. att 

söka efter strängen “http://”. Om en matchning förekommer så kan det kontrolleras om 

det är en uppgift från moz_places genom att kontrollera de 5 bytes som kommer före. 

Dessa 5 bytes ska representera arrayen av typer och storlekar av 5 siffror, som är 

visit_count, hidden, typed, favicon_id och frecency. 

 

För att testa denna algoritm utvecklade Tito Pereira ett program i C kallat ff3hr. Detta 

program sökte efter strängarna “Http://” , “Https://”, “ftp://” och “file://”. Resultatet 

blev inga falska positiva och testet gav ett lyckat resultat. Avslutningsvis skriver Tito 

Pereira att samma anfallsätt kan användas mot liknande program som sparar sin data i 

SQLite filer.  

 

I.Pooters et al. skriver att operativsystemet Android lagrar det mesta av sin 

applikationsdata i SQLite databaser. Denna data kan bestå av inställningar och 

användardata. En SQLite fil består av en eller flera pages. Storleken bestäms av två 

värden som representerar ett värde mellan 512 till 65536 bytes. Storleken på dessa 
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pages är utmarkerade i headern av SQLite filen. Varje page kan vara en av följande 

typer: 

 

● The lock-byte page 

● Freelist page 

○ Trunk page 

○ Leaf page 

 

● B-tree page 

○ Table interior page 

○ Table leaf page 

○ Index interior page 

○ index leaf page 

 

● Payload overflow page 

● Pointer map page 

 

I.Pooters et.al skriver att de första 100 bytesen i databasfilen används till själva 

databasheadern. De första 16 bytesen innehåller den magiska strängen “SQLite format 

3”. Författaren skriver även att SQLite filer har möjligheten att reservera ett litet 

nummer av bytes i slutet av varje page som kan användas av yttre program. 

 

Författarna skriver att SQLite använder sig av binära träd för att lagra register och 

tabeller som används. Varje register som används är lagrade i indexerade b-tree pages 

och tabellerna är lagrade i vanliga b-tree pages. Varje tabell är representerad av exakt 

en b-tree page. 

Författarna skriver att de indexerade b-tree pages och interior b-tree pages inte är 

relevanta när carving av SQLite uppgifter ska göras. Författaren hänvisar till sina källor 

för ytterligare förståelse av dessa pages. 

 

Författarna förklarar att varje b-tree page har en header och headern är fördelad över 

12 byte. Den första byten är den som identifierar vilken typ av b-tree page det är. 

Värdena på denna flagga som författaren adresserar är dessa hexadecimala värden, 

0x02(2), 0x05(5), 0x0A(10) och 0x0D(13). 

Författarens skriver att innehållet i ett SQLite register är lagrat i leaf table b-tree pages. 

Dessa har header flaggan 13. Om innehållet i ett register är större än vad en page är 

definerad att vara så delas det registret upp i overflow pages. Dessa overflow pages är 
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kedjade samman av en pekare som är i de första 4 bytesen av varje page som 

representerar numret på overflow pagen, om dessa fyra bytesen är noll är det den sista 

overflow pagen. 

 

Författarna skriver att målet med detta arbete är att extrahera och undersöka uppgifter 

från SQLite databaser från en image oberoende vilket filsystem som används. 

Carvingmetoden som används i detta arbete har implementerats i ett pythonprogram 

vid namn extractAndroidData.py. Författaren skriver att för att identifiera en SQLite 

page som skall återskapas, har programmet som utvecklats 4 villkor som skall uppfyllas. 

Det första villkoret är att den första byten i headern ska ha värdet 0x0D(13). Efter detta 

undersöks bland annat värden som ska representera hur många celler som ingår i 

pagen som bearbetas samt offsets till olika delar av filen.(För mer ingående förståelse 

rekommenderar jag att läsa hela arbetet, se källförteckning). 

 

Författarna skriver att när en SQLite page har identifierats så för att carva denna page 

måste storleken på den bestämmas. När storleken bestämts och alla pages återskapats 

är det dags att sätta ihop allt och parsa filen. Resultatet av denna parsning är en lista av 

all information som finns tillgänglig i de pages som lokaliserats. 
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3. Metod 

Den metod jag kommer använda mig av är litteratursökning och experiment. Det arbete 

jag kommer relatera mest till är M. Tito Pereira [1] och arbetet med SQLite filer 

relaterat till Mozilla firefox. Trots att detta arbete som gjorts som Pereira själv skriver 

på sin Sourceforge sida där programmet är publicerat[15] är utdaterat idag. Så kan hans 

metod hjälpa mig att bygga på en egen version av denna. Jag kommer även använda mig 

av I.Pooters et.al. [2] som komplement då deras syfte låg närmare mitt. Jag har även 

upptäckt en blogg som refererats i I.Pooters et.al[2] som kommer vara till stor hjälp  

“Forensics from the sausage factory”[6]. Den metod som används där har jag sett kan 

komplimenteras för att kunna få fram ytterligare SQLite filer samt har jag kunnat 

urskilja en metod som inte testats för att kunna upptäcka slutet på en SQLite fil.   

 

Tanken är att detta arbete skall utveckla ett verktyg som med hjälp av två olika 

algoritmer eller någon form av generellt uttryck ska kunna lokalisera SQLite filer och 

kunna ge alternativ att söka igenom avbilder av diskar efter SQLite filer. 

Om olika metoder som används inom filcarving generellt ska granskas så finns den 

vanligaste metoden som är header footer carving[10]. Detta innebär att början av filen 

lokaliseras och sedan slutet. Eftersom SQLite filer endast har en början och slutet är 

ospecificerat [5] så kan inte de traditionella carvingmetoderna tillämpas. Tito Pereira[1] 

löste detta genom att fokusera enbart på journalfiler[5] som skapas av SQLite formatet. 

Där sökte Tito Pereira efter strängar av text som liknade den information som var viktig 

och sedan kontrollerade om det var en uppgift från en SQLite fil. Denna metod är 

självklart intressant att tillämpa, men eftersom Tito Pereira skräddarsydde denna efter 

en specifik fil[1] så kommer inte detta vara  en metod som skulle kunna generaliseras 

på önskvärt sätt. En annan metod som används i I.pooters et al.[2] och forensics from 

the sausage factory[6] är att eftersom SQLite filen är uppbyggd av flertalet pages [5] 

som innehåller informationen som är intressant. Utvecklade I.Pooters et al. och 

forensics from the sausage factory en metod som rekursivt söker igenom SQLite filen 

efter dessa pages tills inga mer pages kan lokaliseras och sedan skär de ut SQLite filen 

utefter detta. Denna metod erbjuder ett mer generellt tillvägagångssätt och arbetet 

kommer jobba efter denna princip.   

 

Då det känns som en onödigt lång process att arbeta efter denna metod kommer arbetet 

parallellt med metoden som används i I.Pooters et al. och forensics from the sausage 

factory använda sig av en metod,2 som läser ett värde från SQLite headern där de 

specificeras hur många pages som ska finnas i SQLite filen och sedan multiplicera detta 

med värdet som representerar hur stora pages ska vara. Eftersom storleken på pages i 

en  SQLite fil är global över alla pages [5] så borde denna metod fungera betydligt 

snabbare. 
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3.1 Problematisering 

De största problemen som anses vara, är något som kan läsas i [1]M. Tito Pereria 

Forensic analysis of the Firefox 3 Internet history and recovery of deleted SQLite 

records. Där insåg Pereira att Firefox komprimerade databasfilerna och ersatte headers 

på filerna. Om detta är vanligt förekommande kommer arbetet att stöta på problem då 

det kommer behövas flera sökuttryck att ta hänsyn till för att hitta SQLitefiler. Det 

kommer även utgöra ett problem att hitta slutet av filerna eftersom Sqlite filer inte har 

någon typ av footer [5][6] så verktygen får försöka utgöra slutet av filen utefter de sidor 

som finns i databasfilen, något som redan testats av en blogg kallad “Forensics from the 

sausage factory”[6]. Ett fenomen som kan komma att skapa problem är utifall det 

skapas falska positiva av de algoritmer som verktygen kommer att använda. 
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4.Översiktlig process och data setup 

De experiment som skall utföras kommer att utföras via de verktyg jag skrivit i python. 

Experimenten kommer innefatta följande moment: 

● Lokalisera början av SQLite filen ur en avbild. 

● Bestäm storleken på SQLite filen. 

● Skriv ut den antagna SQLite filen till en separat fil. 

● Kontrollera vad som kunde återskapas ( Försök till att öppna filen i valfri SQLite 

Browser) 

Då det finns två olika versioner av arbetets verktyg som vill jämföras så kommer 

tillvägagångssättet på steg två hos de olika verktygen se olika ut. Den ena versionen 

använder en metod för att bestämma storleken på en SQLite fil som är beprövad av de 

papers och bloggar som lästs, där SQLite carving utförts[1,2,6]. Andra versionen av 

verktyget kommer använda sig av ett tillvägagångsätt som upptäckts kan användas efter 

genomläsning av dokumentationen som finns angående SQLite[5]. Jämförelsen av dessa 

metoder kommer innefatta en tidtagning av hur lång tid verktygen tar att köra på 

samma dataset, samt om filerna som återskapas är likgiltiga. Om filerna är lika jämfört 

emot originalen kommer kontrolleras med hjälp av UNIX kommandot cmp[12]. En 

jämförelse av hur mycket arbetsminne som de båda programmen kräver kommer även 

att göras. Experimenten kommer att utföras på en avbild som är ~100MB stor och 

innehåller en blandning av SQLite filer, JPEG filer, PDF filer, och docx dokument som 

genereras genom att ta en avbild på en partition av ett USB-minne där filerna förts över. 

Systemet som kommer användas i experimenten är en bärbar dator från Lenovo modell 

Thinkpad L440 med specifikationerna som står i figur 1.  

 
Figur 1. Specifikationerna på systemet som kommer att användas i experimenten. 
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4.1 Dataset 

De dataset som experimenten som de verktyg som utvecklas kommer arbeta emot är en 

~100MB stor avbild av ett USBminne som jag manuellt har populerat med data. Det är 

en relativt liten mängd data och innehållet är inte allt för komplext. Innehållet i filen är: 

 

 
Figur 2 Innehållet i det dataset som används i experimentet. 

 

Som figur två visar så är det inte ett stort dataset som behandlas. Detta för att minska 

körtiden för verktygen till sekunder istället för minuter. Filerna i figur 2 skrevs till en 

avbild på ~100MB och sedan togs indexeringen av filerna bort med markering av filerna 

och sedan tryck på delete. Efter indexeringen var borttagen gjordes en avbild på 

partitionen som var ~100MB.  
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5. Resultat 

Resultatet kommer delas upp i två olika delar,  första delen kommer sammanfatta 

resultatet som blev de program som utvecklades och andra delen kommer att 

sammanfatta resultatet av experimentet och de jämförelser som genomfördes. Första 

delen kommer gå igenom koden som använts och del två kommer att presentera tiden 

som programmen tog att utföra samt minnesanvändningen för båda och en jämförelse 

av filerna som genererades med hjälp av UNIX verktyget cmp[12]. 

 

5.1 Implementering 

För att sammanfatta målet av programmeringen som behövdes i detta arbete, behövdes 

programmering för att utveckla två verktyg som arbetade med att återskapa SQLite filer 

med två olika metoder.  

5.1.1 Första metoden 

Lokalisera headern på en SQLite fil och sedan plocka ut storleken på varje page som 

utgör SQLite filen och stega igenom och validera varje page tills inga mer pages kan 

lokaliseras. Då antas slutet av filen och de bytes som behandlas kopieras över till en ny 

fil som kan öppnas av en SQLite läsare.  

5.1.2 Andra metoden 

Detta är en metod som utvecklats i samband med detta arbete. Denna metod arbetar 

utifrån ett fast värde som finns in SQLite filens header. I SQLite filens header står det 

specificerat storleken på SQLite filen i antalet pages som denna fil utgör. Detta 

multiplicerat med storleken på varje page borde ge den totala storleken på SQLite filen 

som bearbetas. Utifrån detta värde kopieras de byte som berörs och läggs i en ny fil som 

kan öppnas av en SQLite läsare. 

 

5.1.3 Gemensamma attribut 

Metoden för att lokalisera början av SQLite filerna är identisk till båda programmen som 

skrivits. Metoden använder sig av de ständigt återkommande uttrycket SQLite format 3 

som finns i början av varenda header på alla SQLite filer. Koden som använts för att 

lokalisera detta uttryck i header är följande. Bilden i figur 2 är den kod som används för 

att lokalisera början av en SQLite fil. Först läses avbilden in som skall analyseras och 

SQLite filer ska extraheras ur. Denna data sparas i variablen “data”. Sedan specificeras 
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det som skall lokaliseras i variablen “str”. En tom lista deklareras vid namn “poslist” där 

alla positioner där sökuttrycket hittas sparas. Med kommandot “f.seek(0)” ställer sig 

programmet i början av filen som lästs in. While loopen som följer detta utgör 

sökmekanismen. Uttrycket i “str” omvandlas till bytes och avbilden läses 16 bytes i 

taget. Finns uttrycket som “str” specifierar i dessa 16 bytes sparas positionen på början 

av dessa 16 bytes i listan “poslist”. För en djupare förståelse av koden kommer denna 

bifogas i appendix 1 och jag inbjuder alla som vill att vidareutveckla och använda min 

kod till eget förfogande. 

 

5.2 Resultat av experiment 

 

Experimenten som testade den genererade data från programmen som utvecklades 

innefattar en enkel tidsjämföring mellan de olika metoderna. Vilken metod är snabbast 

kommer svaras på i detta kapitel, är det den redan etablerade metod med att stega 

igenom varje page och sedan validera? Eller är det den metod som utvecklades specifikt 

för detta arbete, när programmet plockar ut värdet som representerar varje page’s 

storlek och hela SQLite filens storlek i antalet pages och sedan multiplicerar dessa 

värden? I detta kapitel kommer även resultatet av jämförelsen mellan de genererade 

filerna och originalfilerna presenteras, finns det några märkbara skillnader? I sådana 

fall vilka? Även hur mycket arbetsminne som krävs till varje program, är detta något 

som skiljer programmen åt? 

 

Figur 3 Koden som används för att lokalisera headern på en SQLite fil. 
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5.2.1 Jämförelse i arbetshastighet 

För att mäta körhastigheten hos varje program användes en inbyggd modul i python 

kallad “time”[13]. Koden som inbäddades i programmen för att göra testet var följande. 

 

 

 

 

Denna bit kod i figur 3 användes på följande sätt. Variablen “Start_time” deklarerades i 

början av programmet. Efter programmet körts används “time()” för att få nuvarande 

tiden. Denna tid subtraheras sedan av “Start_time” och då kan den totala tiden som 

programmet körts i sekunder ses.  

Resultatet blev följande. 

 

Programmen som döptes till blkextr och stpextr kan vi se jämföras i figur 4. Blkextr 

använder metoden som utvecklades i samband med detta arbete och stpextr använder 

sig av den redan beprövade metoden där varje page lokaliseras och valideras tills det 

inte kan lokaliseras några fler pages. Som kan ses i figuren är programmet stpextr med 

den redan beprövade metoden 0,3 sekunder snabbare än blkextr.  

 

5.2.2 Jämförelse i arbetsminne 

För att mäta åtgången av arbetsminne användes en inbyggd modul i python som heter 

“Resource”[14]. Koden som inbäddades i programmen för att kunna mäta denna tillgång 

var följande: 

Figur 4 Koden som används för att mäta tiden som programmen körs. 

Figur 5 Visar resultatet av jämförelsen mellan arbetstiden av programmen. 
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Denna bit kod som märks divideras med 1000 eftersom utan divisionen skulle siffrorna 

visas i KB. Koden visar hur mycket ram som reserveras för att programmet skall kunna 

köras på den tiden som det tar för programmet att köra. dvs. koden visar den maximala 

resident set size[16] Resultatet blev följande. 

 

 

Som resultatet visar använder blkextr mer arbetsminne än stpextr. Ungefär 1,9 MB mer 

arbetsminne.  

 

5.2.3 Resultat jämförelse av återskapade filer mot originalfiler 

För att säkerställa att filerna som återskapades med de program som används, stpextr 

och blkextr är identiska med originalfilerna som användes i avbilden så gjordes en 

jämförelse byte för byte mellan dessa filer. UNIX verktyget cmp[12] användes för att 

göra denna jämförelse. 

 

Unix verktyget cmp läser två filer mot varandra byte för byte. Om verktyget hittar en 

avvikelse, genererar standardutdata vilken byte som det gäller och sedan avslutar 

verktyget sig självt. Om en avvikelse mellan de två filerna inte hittas så genereras ingen 

utdata och verktyget avslutar sig självt. Om en fil är större än den ena så genereras 

utdatat på följande sätt. “EOF on den kortare filens namn “. 

 

Resultatet blev följande när alla filer jämfördes sinsemellan. 

 

Figur 6 Koden som används för att visa tillgången i arbetsminne i MB 

Figur 7 Visar åtgången av arbetsminne för varje program. 
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Det som kan utläsas från denna utdata är följande. Första filen som återskapades, 

jämförelsen visar att filen som återskapades av blkextr inte var lika stor som originalet. 

Filen som återskapades av stpextr var större än originalet. De tre andra filerna som 

återskapades genererade blkextr exakt lika filer från originalet medan stpextr gav 

varierande storlek på vissa filer.  

 

 

  

Figur 8 Visar resultatet av jämförelserna mellan de återskapade filerna mot deras original. 
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6. Diskussion 

I detta arbete har resultatet från två olika metoder reviderats för att återskapa SQLite 

filer. Dessa har implementerats som program skrivna i python och experiment har 

utförts för att jämföra metoderna. De två programmen döptes till stpextr och blkextr. 

Stpextr arbetar utifrån en redan beprövad metod och blkextr arbetar efter en metod 

utvecklad i samband med detta arbete. Resultaten i denna rapport efter experimenten 

visar att programmet stpextr som använder sig av den redan beprövade metoden 

arbetar snabbare och sätter mindre press på arbetsminnet. Trots att detta är minimala 

skillnader som vi ser så eftersom att avbilden som programmen arbetar emot bara är 

~100MB betyder det att dessa skillnader kommer skala uppåt ju större avbilder vi 

jobbar med.  

 

Personligen tycker jag att programmen skulle kunna optimeras lite mer. Den funktion 

som visas i figur 2 som lokaliserar headern på varje SQLite fil känns som en flaskhals. 

Detta är enbart spekulationer från min sida och jag bjuder amdra in till att modifiera 

och ändra min kod till det bättre. De övriga resultaten som vi kan se, saker såsom 

jämförelsen av filerna byte för byte där vi ser att stpextr har mest variation i filstorlek 

om man ser till originalen. Detta beror på de argument som bestämmer när stpextr skall 

sluta söka efter pages. De argument är när 20 stycken värden som är noll har 

lokaliserats i rad på den plats som headern för varje page är. Det medföljer att 

programmen lägger till 20 kluster lika stora som varje page i slutet av den fil som 

återskapas.  

 

Metoderna i sig har olika för- och nackdelar i sig. Metoden i blkextr som utvecklats i 

samband med detta arbete går ut på att räkna ut ett enda värde som representerar 

SQLite filens storlek. Om filen skulle vara fragmenterad skulle denna metod vara 

ovetande om detta då metoden inte går igenom filens innehåll och validerar på samma 

sätt som metoden i stpextr gör. Men metoden i blkextr skulle potentiellt kunna 

extrahera mer information än metoden stpextr använder sig av om filen var 

fragmenterad, men enbart fragmenterad en liten del. Figurerna 8 och 9 illustrerar hur 

de olika metoderna fungerar.  
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Figur 9 Förklarar hur blkextr arbetar, första steget 
innefattar att SQLite headern lokaliseras och värdena för 
page storlek och den totala storleken i antalet pages 
plockas ut. Steg två går ut på att multiplicera dessa 
värden och gå till positionen som värdet representerar, 
vilket är slutet av filen. 
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Som vi kan se, eftersom att stpextr går igenom varje page var för sig i filen, om det blivit 

en fragmentering och en annan del av en fil har kommit in mitt i filen så skulle stpextr 

anta att det var slutet av filen och endast halva innehållet hade kommit med. Blkextr 

däremot hade ignorerat detta fullständigt och gjort en övergripande beräkning av hur 

stor filen skall vara och plockat ut enbart den biten. Det kan hända att man får med den 

lilla fragmenterade biten mitt i filen men om man jämför med stpextr så skulle dubbelt 

så mycket information räddas.  

 

Om resultaten skall på något sätt jämföras mot de papers som arbetet grundat sig på, så 

som Tito Pereira[1] och I.Pooters et al. [2]. I fallet Tito Pereira så utvecklades den 

metoden enbart för att utvinna SQLite filer som skapats av Mozilla firefox 3.0. Den 

metod som utvecklats i detta arbete skulle kunna lokalisera vilken SQLite fil som helst 

så länge headern är intakt. I fallet I.Pooters et al. om resultat ska jämföras så ligger 

metoden som jämfördes mot den metod som utvecklats, närmare I.Pooters et al. metod 

som används. I.Pooters et al. metod är försökt att implementeras i stpextr. Vissa 

avvikelser finns. Men det grundläggande konceptet är det samma som visas i stpextr. 

 

  

Figur 10 Förklarar hur stpextr fungerar. Första steget 
lokaliserar programmet SQLite headern och plockar ut 
värdet för hur stora pages är i filen. Sedan loopas alla 
pages igenom tills inga mer pages kan lokaliseras och 
då antar man slutet på filen. 
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7.Slutsats 

Det som har presenterats i detta arbete är följande: Två olika program, stpextr och 

blkextr, som har varsin metod för att lokalisera slutet på en SQLite fil, en metod är 

egenutvecklad i samband med detta arbete(blkextr) och en metod är en redan beprövad 

metod (stpextr) som är det sätt som arbetas utefter idag. Resultatet av en jämförelse 

mellan de två olika programmen som döptes till stpextr och blkextr har presenterats 

där jämförelserna gällde tid det tar att utföra, minnesåtgång samt hur filerna som 

extraherades såg ut överlag. 

 

Det kan konstateras att följande problem som adresserades i början av arbetet har blivit 

lösta: 

 

● Hur kan man lokalisera början av SQLite filer? 

Detta problem löstes genom det faktum att varje SQLite fil alltid börjar med samma 

sträng i de första 16 bytesen av filen. Nämligen “SQLite format 3” [3]. När denna sträng 

lokaliserats, har början av en SQLite fil med största sannolikhet lokaliserats. 

 

● Hur kan man bestämma storleken på  SQLite filer? 

Här skiljde de båda programmen som skrevs åt. blkextr som utvecklades i samband med 

detta arbete använde sig av en multiplikation av två värden för att anta när en SQLite fil 

tog slut. De två värdena som den använde sig av kan lokaliseras i headern av SQLite filen 

och representerar antalet pages som antas vara i SQLite filen och storleken på dessa 

pages.[3] 

Programmet stpextr arbetar utefter en redan beprövad metod som använder sig av en 

stegvis verifiering för varje page som finns i SQLite filen[6]. 

 

● Hur kan man återskapa de filer som hittats i oallokerat minne? 

Genom att spara den fysiska positionen på disk för både början och slutet av SQLite filen 

när de positionerna lokaliserades kunde en enkel skrivning av de bytes som finns 

mellan positionerna enkelt skrivas till en ny fil som kunde läsas av en databashanterare. 

 

Om vi ska dra en slutsats efter resultaten som presenterades i jämförelsen mellan 

programmen stpextr och blkextr så kan vi konstatera följande: 

 

● stpextr jobbar snabbare än blkextr. På en 100MB avbild så skilde det 0,3 

sekunder mellan utförandet av båda programmen. Detta kommer skala och ge en 

större skillnad desto större avbild som används. 

 

● stpextr använde mindre arbetsminne än blkextr. I testerna som genomfördes 

skilde det ungefär 2MB i arbetsminne. 
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● blkextr återskapade filer som var mer lika originalfilerna. stpextr skapade filer 

som var något större än de originella filerna. Detta påverkade inte innehållet på 

filerna, innehållsmässigt var filerna identiska när de öppnades av en 

databashanterare. 

 

Det kan alltså konstateras att stpextr som använder sig av den redan beprövade 

metoden är mer effektiv än den metod som utvecklats och användes i blkextr. Rent 

prestandamässigt är stpextr överlägsen. Men, stpextr har ett problem som togs upp i 

diskussionen på detta arbete. Vid filfragmentering, kan vi, utifrån den metod som 

används, dra slutsatsen att stpextr skulle utvinna mindre information än blkextr 

eftersom stpextr använder sig av stegvis validering av varje page som utgör SQLite filen. 

Om ett plötsligt avbrott i filen skulle uppstå så skulle stpextr anta avbrottet som slutet 

av filen och skriva den information som finns ovanför avbrottet till en fil. Därmed kan 

viktig information missas. 

För att sammanfatta. stpextr vars metod redan är beprövad är prestandamässigt 

överlägsen den metod som används i blkextr som använder en metod som utvecklats 

för detta arbete. 

Däremot i fall där vi har fragmenterade filer kan blkextr i teorin utvinna mer 

information än stpextr. Hurvida resultatet från jämförelsen låg till ett programs fördel 

eller inte spelar egentligen ingen roll. Det som är viktigt är att via detta arbete så kan 

det bevisas att det finns fler sätt än de sätt som används idag att kunna återskapa SQLite 

filer. Fler sätt som en process kan anpassa sig utefter beroende på hur filerna ser ut. 

Resultatet är ytterligare en metod som kan användas och det är ett gott resultat. 

Det som behövs för att göra dessa program mer kompletta och mer användbara i 

verkliga scenarion är att utveckla ett stöd för fragmenterade filer. Vad jag personligen 

förstått finns det flaggor i SQLite filsystemet som kan visa om en fil är uppdelad och 

även pekare som visar var innehållet fortsätter någonstans på disk. Detta arbete 

överlåter jag till den som är intresserad av att bygga på dessa metoder och all kod som 

jag använder kommer finnas i appendix på detta arbete. 
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Appendix A 

 

Blkextr 

import struct 

import time 

start_time= time.time() 

#Avbilden som skall läsas in öppnas och läses in i variablen data. 

f= open('Ny.001','rb') 

data = f.read() 

n=0 

#Söksträngen som skall letas efter definieras. Samt listan där positioner ska sparas. 

str="SQLite format 3" 

poslist=[] 

print("Running....") 

#verktyget går till början av filen. 

f.seek(0) 

 

#Funktionen för att lokaliseras slutet av filen. 

def extract(poslist): 

    #variabler definieras. 

    n=0 

    filename="extr" 

    #för varje position i poslist kör loopen. 

    for i in poslist: 

        #print(i) 

        #I headern på offset 16 finns hur stora pages är. 

        f.seek(i+16) 

        pagesize=struct.unpack('>H',f.read(2))[0] 

       #print(pagesize) 

        #I headern på offset 28 står hur många pages som antas vara i filen 

        f.seek(i+28) 

        totpages=struct.unpack('>I',f.read(4))[0] 

        #print(totpages) 

        #slutet på filen räknas ut genom att multiplicera pagesize och totpages. 

        offset=pagesize*totpages 

       # print(offset) 

       #gå till början av filen och läs data fram tills slutet av filen. 

        f.seek(i) 
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        data=f.read(offset) 

        filename=filename+'n' 

        #Skriv datat till en ny fil. 

        w=open(filename,'wb') 

        w.write(data) 

        n=n+1 

    w.close() 

 

#Medan positionen av verktyget på avbilden är mindre än längden på data, kör loop. 

while(f.tell()<len(data)): 

    #om söksträngen matchar i de bytes som kontrolleras mot, spara positionen i poslist. 

    if str.encode('utf-8') in f.read(16): 

        pos=f.tell()-16 

        print("positionen är: ",pos) 

        print("It's a match") 

        poslist.append(pos) 

 

#Efter loopen kört, skicka in poslist i funktionen extract. 

extract(poslist) 

print("Run complete") 

print(poslist) 

print("---- %s seconds ----"%(time.time() - start_time)) 

f.close() 
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Appendix B 

Stpextr 

 

import struct 

import time 

import psutil 

start_time= time.time() 

#Avbilden öppnas och data läses in 

f= open('Ny.001','rb')       

data = f.read() 

 

#Strängen som ska sökas efter definieras och variabler som används. 

str="SQLite format 3" 

poslist=[] 

print("Running....") 

#Verktyget hoppar till början av avbilden. 

f.seek(0) 

 

#Funktionen för att bestäma slutet av filen. 

def locate(poslist): 

     

    n=1 

    for i in poslist: 

        #Definera några variabler vi kommer använda 

        filename ='test' 

        EOF=0 

        #i är positionen som sparats. 

        #på offset 16 i headern av filen finns information ang hur stora pages är. 

        f.seek(i+16) 

        pagesize=struct.unpack('>h',f.read(2))[0] 

        x=1 

        zerocount=0 

        while(EOF == 0): 

            #Algoritm för att hoppen mellan pages ska bli rätt. 

            #För att komma till rätt page hela tiden måste vi utgå från början av filen 

            #och sedan multiplicera storleken på pagen med vilken page vi vill komma till. 

            PGNR=(x-1)*pagesize 

            if x==1 : 

                f.seek(i+PGNR+100) 
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            else: 

                f.seek(i+PGNR) 

                #läs in första byten i page header till variabel head. 

            head= struct.unpack('>b',f.read(1))[0] 

           #Kontrollera ifall det är korrekt värde på head. 

            if (head == 2) or (head == 5) or (head == 10) or (head == 13) or (head==0): 

                 

                     

                EOF=0 

                x=x+1 

                if head==0: 

                    zerocount=zerocount+1 

     

                    if zerocount > 20: 

                        EOF=1 

                        offset= (f.tell()+pagesize)-i 

                #If sats för att nollställa zerocount om det inte kommer nollor efter varandra. 

                if (head == 2) or (head == 5) or (head == 10) or (head == 13): 

                    zerocount=0 

            else: 

                offset= (f.tell()+pagesize)-i 

                EOF=1 

        #Definiera vilken fil som skall skrivas ut till.    

        filename=filename+'%s'%(n) 

        w=open(filename,'wb') 

        #print(pagesize) 

        f.seek(i) 

        #Skriv datat till ny fil 

        data=f.read(offset) 

        w.write(data) 

        n=n+1 

 

#Så länge som verktygets position är mindre än faktiskta längden på filen, kör loopen.         

while(f.tell()<len(data)): 

    #Läs in 16 bytes i taget och om söksträngen finns, spara positionen. 

    if str.encode('utf-8') in f.read(16): 

        pos=f.tell()-16 

        print("positionen är: ",pos) 

        print("It's a match") 

        poslist.append(pos) 

#Efter loopen kört klart, skicka in listan med positioner i funktionen locate.        

locate(poslist) 

print("Run complete") 
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print(poslist) 

print("---- %s seconds ----"%(time.time() - start_time)) 
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