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Abstract

In het forensisch onderzoek is het van belang om in beslag genomen digitale informatiedragers

goed te kunnen onderzoeken op bewijsmateriaal. Met behulp van de gekende structuur van

een bestandsformaat kunnen bestanden hersteld worden uit ruwe data, zonder kennis over

het bestandssysteem. Alhoewel PNG-afbeeldingen steeds meer gebruikt worden, is nog niet

veel onderzoek verricht naar het herstellen van deze bestanden. In deze masterproef wordt

aangetoond dat het mogelijk is om met behulp van specifieke PNG-eigenschappen ook ge-

fragmenteerde PNG-afbeeldingen te herstellen. Uit een grote verzameling PNG-afbeeldingen

werden enkele eigenschappen afgeleid die het herstel kunnen optimaliseren.

De resultaten werden vergeleken met gekende, bestaande programma’s voor data herstel.

Hieruit bleek dat het gerealiseerde programma veel beter in staat is om gefragmenteerde PNG-

afbeeldingen te herstellen. Alle afbeeldingen met een of twee fragmenten worden gevonden.

In specifieke gevallen kunnen ook afbeeldingen met drie of meer fragmenten hersteld worden.

Tot slot worden suggesties gegeven voor verdere optimalisaties en verbeteringen. Hiermee zou

het mogelijk kunnen zijn om meer gefragmenteerde afbeeldingen te vinden.

Trefwoorden: PNG, file carving, forensische data-analyse
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Forensic data analysis: reconstruction of deleted,
fragmented PNG images

Jemima Werkle

Supervisor(s): Wilfried Philips, Patrick De Smet, Jonas De Vylder, Hiep Quang Luong, Jan Aelterman

Abstract—In digital forensics it is important to be able to recover deleted
files without relying on the file system. Instead, file carving methods use
knowledge about file formats to extract files out of raw data. PNG images
are used a lot, but not much research has been conducted yet to recover
these. In this paper, a new technique is presented to recover fragmented
PNG images by making use of specific characteristics of the PNG file for-
mat. From a randomly collected group of PNG images additional char-
acteristics were extracted to help optimizing the PNG carver. Compared
to existing file carvers, the new PNG carver was able to recover signifi-
cantly more fragmented PNG images from the forensic NIST image data
set, which helps measuring the performance of graphic file carving tools.

Keywords—PNG, File Carving, Digital Forensics

I. INTRODUCTION

Data recovery is important for both private use cases like hard
disk crashes where no backup is available and in digital foren-
sics to search for evidence. To extract files from a device without
being able to rely on a file system, a technique called file carv-
ing is used. Here knowledge about file formats is used to extract
files from the raw data on a digital device. Most file carvers try
to recover all file types. This has the advantage that only one
tool is needed to search for everything. The disadvantage is that
it is difficult to make use of all the specific characteristics of
every file format.

Images can be an interesting source of evidence. Not much
research has been conducted yet to recover PNG images even
though they are used a lot. In this paper, a new tool is presented
that is able to recover fragmented PNG images. The results of
the new PNG carver will be compared to those of existing file
carvers.

In section II a summary overview is given of the PNG specifi-
cation. It also includes some additional characteristics that were
found from a huge amount of randomly collected PNG images.
Next, section II focuses on how the new tool PNGrecover carves
PNG images and the various situations that have to be consid-
ered. The results of the recovery are discussed in section III. Fi-
nally, in section IV, a conclusion is formulated and suggestions
are provided for future work.

II. PNG CHARACTERISTICS

A. PNG Standard

PNG stands for Portable Network Graphics. It is a raster im-
age format that supports lossless data compression. An optional
alpha channel offers support for transparency. All specifications
can be found in [1].

The PNG data stream consists of an eight-byte PNG signa-
ture followed by multiple chunks. Each chunk consists of three
or four fields as shown in figure 1. The length field gives the
number of bytes in the data field. If the length field is zero,

there is no data field. The type field specifies the function of

Length Type Data CRC

4 bytes 4 bytes length bytes, can be 0 4 bytes

Fig. 1. PNG chunk structure.

the chunk. There are eighteen chunk types defined in the PNG
standard, four of those are critical. Not all critical chunks have
to be present in a PNG image, but those who are, have to be
interpreted correctly to successfully decode a PNG data stream
into a PNG image. The fourteen ancillary chunk types can be
ignored if the decoder does not know how to handle them.
The content of the data field depends on the type of chunk. It
contains all the chunk information.
The CRC (Cyclic Redundancy Code) field is calculated over the
type and data fields. It can be used to verify the integrity of the
chunk.

The four bytes of the chunk type must fall within the ASCII
letter range. They form a meaningful case sensitive name. From
the case of every letter a decoder can determine properties of the
chunk even when it does not know the chunk type. From left to
right the case of the letters has the following meaning:
1. Critical (uppercase) or ancillary (lowercase) chunk.
2. Public (uppercase) or private (lowercase) chunk. Public

chunks must be either defined in the standard or officially
registered. Private chunks can be used by applications for
their own purposes.

3. Reserved for future expansion. Currently it must always be
uppercase.

4. Safe to copy (lowercase) or not (uppercase). If a PNG editor
does not recognize the chunk this is used to determine how
to handle the chunk when the PNG image is modified.
The four critical chunk types are IHDR, PLTE, IDAT and

IEND. The IHDR chunk must occur exactly once right after the
PNG signature. It contains information about the width, height,
bit depth, color type, compression method, filter method and in-
terlace method of the PNG image. The PLTE chunk contains a
color palette. Whether it is used depends on the color type. In
the IDAT chunk(s) the actual image data is saved. There may be
multiple, and these should have no other chunk types between
them. The IEND chunk marks the end of the PNG image, so it
should be the last chunk. It has no data field.

This information is already enough to build a PNG carver.
To test the PNG carver and for optimization, there were 12.320
PNG images downloaded. With help from pngcheck [2] and
a selfwritten script some additional characteristics were found.
These will be presented in the next section.



B. Additional PNG characteristics

Errors: 1.7% of the PNG images did not comply to the PNG
specifications even though they were all viewable. This is im-
portant in file carving when file format characteristics are used.
A file with such an error will not be found exactly the same. It
might be found without the chunk that contains the error. As
these images are viewable, the error is never located in a critical
chunk.

Used Chunk Types: The carving algorithm locates chunks
by searching for the known chunk types. To optimize this
search, the times a chunk type occurred in all the PNG images
together (except those with errors) were counted. This lead to
the graph in figure 2. There were 388.395 IDAT chunks found.
Because this number was much bigger than the other chunk
types it was left out of the graph. These will be looked at more
closely next.
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Fig. 2. Total times a chunk type occurred in 12.107 PNG images.

IDAT Chunk Count: Normally the image data is the biggest
part of a PNG file. So if it is fragmented, this happened most
likely in an IDAT chunk. There are no specifications about the
number of IDAT chunks that should be used. The only limit is
that one IDAT chunk cannot contain more than 2 GB of com-
pressed data as the length field van be maximum 231 − 1 [1,
section 5.3]. When trying to combine fragments it could be in-
teresting to know if the number of IDAT chunks scales with the
file size. If this were the case, it could help to determine whether
two fragments fit together or not. In figure 3 the number of IDAT
chunks is compared to the file size. This showed some trends,
shown by the red lines. The reason for this was discovered by
searching for a pattern in the IDAT lengths per image. Almost
half of the PNG images used one IDAT length, and this was al-
ways for the only IDAT chunk. The images with two different
IDAT lengths sometimes had two IDAT chunks, but often hun-
dreds or even thousands. Here all IDAT chunks except the last
one had the same size and by consequence the number of IDAT
chunks scaled with the file size. For PNG files that used exactly
three IDAT lengths, there was also a link shown between file
size and the number of IDAT chunks. If a PNG file had four
or more different IDAT lengths, almost all IDAT chunks had a
varying length. The found typical IDAT lengths were added to
the trend lines in figure 3.
From this it can be concluded that there is no general applicable
link between the file size and the number of IDAT chunk, but if
one of the typical IDAT lengths is found, most likely more of

this length will follow. This is not as useful as hoped, but can
still help to reduce the amount of work that needs to be done to
determine if two fragments could fit together.

Fig. 3. Number of IDAT chunks compared to the file size.

III. RECOVERY OF PNG IMAGES

A. Overview

The workflow of the presented PNG carver can be split into
two main parts. This is illustrated in figure 4. A PNG marker
indicates an interesting location of a certain type in the data im-
age. To start with, PNG header and footer markers are searched
and saved to a list. A PNG header is recognized by the eight
byte signature plus the length and type fields of the IHDR chunk
(who are always the same). The end of a PNG image is found
by looking for the IEND chunk, that has always the same twelve
bytes. The search is done either in the whole data image or only
in selected parts of it, depending on if there was a configuration
file given with location ranges to skip. If a location range was
skipped, this is also interesting for the future. The beginning
and end of this range will be saved to the marker list.

Afterwards, the found markers are used to carve PNG images.
First it searches for contiguous files by looking at all the header
markers directly followed by a footer marker and checking if
this data forms a correct PNG image. Next, all the remaining
header-footer combinations are tried. Finally, the leftover head-
ers and footers that could not be combined into a good PNG
image are written to a folder with partially found PNG images.

Fig. 4. Workflow of the PNG carver.

The workflow to check if found PNG data forms a good PNG
image is illustrated in figure 5. These steps will be explained
more later.



Fig. 5. Workflow for testing PNG data.

B. Contiguous files

The easiest case to recover a file is when all data is stored
in a linear or contiguous manner (see figure 6). For all found

Fig. 6. Contiguous PNG image, the whole image is between the header (H) and
the footer(F).

header markers, it is tested if they are followed directly by a
footer marker. If this is the case, the data between the markers
is checked to see if it forms a good PNG image. When a good
file is found, it is written to a folder with good images and the
list with markers is updated to indicate that the location of the
file is not interesting anymore.

If the found PNG data is not a valid PNG image, an effort is
made to try if it can be fixed. This will be successful in the next
case, an in order fragmented file.

C. Fragmented In Order

As illustrated in figure 7, a PNG header is followed by its
footer, but there is some other data in between. For now, only
headers and the footer following right after it are looked at. This
means that the other data contains no PNG headers or footers.

Fig. 7. Fragmented PNG image, with other (black) data between the header (H)
and the footer(F).

Because every PNG chunk has a CRC, it is relatively easy to

find in which chunk the error starts. In most cases the data field
of a chunk is the largest part of it, so it has the highest chance
to be fragmented. One of the most frequent found IDAT chunk
lengths was 8192 bytes. This chunk would have a 99.8% chance
to be fragmented in the data part. If the error starts in the length,
type or CRC field, the PNG image cannot be recovered with the
proposed method. From now on it will be assumed that the error
starts in the data part, as shown in figure 8.

Data with errorLength Type CRC

Fig. 8. PNG chunk with an error in the data field.

The correct values of the length and type field are known, but
the CRC field needs to be found. In figure 9 the next chunk is
also shown. By searching for the known, public chunk types
the next chunk type field can be found. The needed CRC then
starts eight bytes before that type field (CRC and length field
both contain four bytes). The found frequency of chunk types
from II-B is used to search the most common chunk types first.

Length Type Data with error CRC Length Type Data CRC

Fig. 9. PNG chunk with an error in the data field.

The last needed information is the length of the error. This
will be found by looking at the current length of the chunk and
the correct value from the length field. By continuously leaving
out a part of the data with the length of the error and checking
if the calculated CRC is now correct, the location of the error
can be found. To optimize the algorithm, the error will only be
searched on cluster borders as data from another file will start
there.

If the error consists of PNG chunks from another image, it
will not be enough to only find the first following chunk type
field to located the correct CRC. Therefore, all next chunk type
fields are tried until the error is found or there are no more left.
If there are many wrong chunks in the image, it can take a long
time to check them all. On default only the first chunk type field
will be looked at. If the user wants to search more thoroughly,
this can be set when starting the PNG carver.

If the error was located, the improved data will be checked
again. If there is another error, like in figure 7, the process will
be repeated.

After a PNG image has been fixed by the previous method,
the list of markers, containing interesting locations in the file, is
updated to indicate that the fragments that belong to this image
should not be looked at anymore. The parts that did not belong
to the image stay available.

Even if no valid PNG image could be found, new information
could be found. Now the end location of the header part can
be guessed as it is known in which chunk the error starts. The
header is at least correct up to the beginning of the chunk with
the error. The length field of the chunk indicates the last position
that can belong to the header as the CRC that follows after length
bytes was wrong. To save these minimum and maximum end
positions two new markers are added. This will be important
when the leftover headers and footers are combined in the next
step.



D. Fragmented Out of Order

When all PNG images are recovered where the right footer di-
rectly follows the header (with or without errors between them),
the other header-footer combinations are tried. This includes
PNG images where the footer is located before the header (see
figure 10).

Fig. 10. Fragmented PNG image, the header (H) and footer (F) are in the wrong
order. The X shows the location of another marker.

From the marker list with interesting locations, the beginning
of every footer and the end of every header are known. The
end of a header must be before the next marker, unless this is
a previously added minimum end marker, then the next marker
with the maximum end is used. The beginning of a footer must
be after the previous marker, unless this is the maximum end of
a header, then the marker before with the minimum end should
be used.

The combination of a header with the footer directly after it
was already tried, so only the other ones will be looked at now.
Every combination will be checked as previously described in
section III-C.

E. Incomplete

If part of the image has been overwritten, it is impossible to
recover the whole PNG. The header and footer fragments that
remain after all combinations have been tried, will be written to
partial PNG images. For the headers this will result in a view-
able (partial) image if the beginning of the IDAT chunk(s) is
present.

F. Byte Shifted

Normally files start at the beginning of a cluster. If one file
is embedded in another this probably will not be the case. An
example for this is an image that was added to a document. To
also recover embedded files, an option can be set when starting
the PNG carver. Then files will be searched as if the cluster size
was one byte. This makes sure embedded files will be found.

IV. RESULTS

To validate the results of the new tool PNGrecover, a test set
of the Computer Forensic Tool Testing (CFTT) project at the
National Institute of Standards and Technology (NIST) was used
[3]. This test set was made specific for graphic files and is avail-
able at [4]. The data images that were made for the test set simu-
late seven types of file carving problems. By using the Linux dd
(data duplicator) command, the files were written to the data im-
ages exactly as wanted. Each data image contains graphic files
from the following types: BMP, GIF, JPEG, PNG and TIFF.
The NIST used this test set to evaluate known graphic file carv-
ing tools. The resulting reports are available at [6]. These were
used as comparison material for PNGrecover. As only the re-
covery of PNG files is important here, the performance of the
tools for other file types is ignored.

How well a tool performs can be evaluated in two ways: by
visibility or by data recovered. The visibility driven approach
measures if the tool produces viewable (so usable) results. The
data driven approach looks at what the tool recovers in relation
to the ground truth. Two things are important here: the fraction
of returned data that belongs to the files to be recovered and
the fraction of possible data that is returned. [5] Both ways are
important and will be looked at.

The performance of PNGrecover was also tested on new data
images that were constructed by a script written to simulate frag-
mentation. This will be discussed in IV-D.

A. NIST - tested tools

The following tools were tested by the NIST:
• Adroit Photo Forensics (APF) 2013 v3.1d [7].
• EnCase Forensic v6.18.0.59 and v7.09.05 [8].
• Forensic Toolkit (FTK) v4.1 [9].
• PhotoRec v7.0 [10].
• Recover My Files (RMF) v5.2.1 [11].
• R-Studio v6.2 [12].
• Scalpel v2.0 [13]. This tool found no PNG file at all, only a

lot of false positives. It was left out of the comparison.
• X-Ways Forensics v17.6 [14].
Revit07 [15] seemed also interesting, so we ran the same tests
for this tool.

B. NIST - Visibility Driven

There are four results possible when comparing a found PNG
file with the original:
• Viewable Complete/minor alteration: The picture seems to

be exactly the original or the changes are very minor.
• Viewable Incomplete/major alteration: This can be a par-

tial recovery where only part of the file was found, or other
major flaws.

• Not Viewable: The file could not be opened, is not viewable
or has no content when opened.

• False Positive: The data in the file does not belong to the file
type searched.

Following are the results for each of the seven data image lay-
outs in the NIST test set.

No padding: Eight contiguous files that start at the beginning
of a cluster. The leftover space in the last cluster where the file
is located contains 0-bytes. All graphic file types are randomly
mixed on the data image. (Fig. 11)
All tools found an exact match for all PNG files.

Fig. 11. Contiguous PNG files, no padding at the end of a file. Other file types
can be located between the PNG files.

Cluster padded: Eight contiguous files with assorted content
to fill the leftover space in the last cluster of a file (Fig. 12).
All tools found an exact match for all PNG files.



Fig. 12. Contiguous files with padding between the PNG files.

Fragmented In Order: Two contiguous and six sequential
fragmented files with content separating the files (Fig. 13). All
fragments are grouped per file.

Fig. 13. Two contiguous and six sequential fragmented PNG files.

As can be seen in figure 14, only PNGrecover managed to fully
recover all PNG files. The other tools carved only the two con-
tiguous files completely. Most of them also found the beginning
of the fragmented files.
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Fig. 14. Results for the in order fragmentation test case.

Incomplete: Not all files are completely available. There are
two complete contiguous files, one in order fragmented file and
five incomplete files (Fig. 15). All fragments are grouped per
file.

Fig. 15. Two complete contiguous, one in order fragmented and five incomplete
PNG files.

There is an additional visibility category here: ’Viewable - Re-
covery of all available/minor alteration’. An incomplete image
that was found with all possible fragments would fall in this cat-
egory. The results for all tools are shown in figure 16. All tools
found the two complete contiguous files. Most tools found only
the beginning of the fragmented files (both complete and incom-
plete). Only APF scored high on recovering all available. From
the report it is clear that it did not manage to recover the com-
plete fragmented file. It seems strange that it would manage to
recover more in a viewable state from an incomplete than from
a complete file, so we assume an error was made and these files
should have been categorized as ’Viewable - incomplete’.
PNGrecover was the only tool that managed to fully recover the
fragmented complete file. It also found the four footer frag-
ments. These cannot be opened, but might be useful for manual

investigation or recovery.

0

2

4

6

8

10

12

APF EnCase v6 EnCase v7 FTK PhotoRec Revit07 RMF R-Studio X-Ways PNGrecover

N
u

m
b

e
r 

o
f 

fi
le

s 
fo

u
n

d

Tested carving tool

Incomplete

Viewable – Complete Viewable – Recovery of all available/minor alteration

Viewable – Incomplete/major alteration Not Viewable

False positive

Fig. 16. Results for the test case with incomplete PNG files.

Fragmented Out of Order: Seven disordered fragmented
files (Fig. 17). One file has two fragments, the others three. All
fragments are grouped per file. All possible permutations are
available for the sequence of three fragments per file.

Fig. 17. Seven PNG files with disordered fragments.

The results are shown in figure 18. Most tools were able to
recover one file completely and the beginning of the other frag-
mented files. The file that was completely found was the one se-
quentially fragmented. Considering none of the tools was able to
find the sequentially fragmented files in the previous test case,
this is weird. The test reports did not give an explanation for
this.
In this case PNGrecover found more complete files when ran
at the more thorough search level. Here it helped to search for
more than just the first chunk type field after the chunk with er-
ror to find the end of the error. Even at the default search level it
outperformed the other tools. Just like in the previous case, the
footer fragments were recovered as non-viewable data.
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Fig. 18. Results for the test case with disordered fragmented PNG files.

Braided Pair: Two contiguous and two intertwined frag-
mented files (Fig. 19).

Fig. 19. Two contiguous and two intertwined PNG files.



All tools found the two contiguous files as is visible in figure
20. Only PNGrecover completely found the two intertwined
fragmented files, the other tools found at most the beginning
of those files.
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Fig. 20. Results for the test case with braided PNG files.

Byte Shifted: Eight contiguous files that are not aligned to
sector boundaries (Fig. 21).

Fig. 21. Eight contiguous PNG files, not aligned to sector boundaries.

As shown in figure 22, most tools found all files completely.
For PNGrecover an additional option was set when running it.
This made it search all locations for headers instead of just at
the beginning of a cluster.
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Fig. 22. Results for the test case with PNG files not aligned to sector boundaries.

C. NIST - Data Driven

There are two important measures here: precision and recall.
Precision is the fraction of recovered data that are relevant. Re-
call is the fraction of relevant data that is recovered. Sometimes
both measures are put together as the f-score. In the NIST re-
ports this was calculated as follows: F = 2×(P ×R)/(P +R).
Here F is the f-score, P is the precision and R is the recall. With
the available scripts from the NIST, the same scores were calcu-
lated for Revit07 and PNGrecover that we tested ourselves.
In table I the results of all tools are listed for PNG files. The
precision result was not so good for PNGrecover at first. This
was caused by the recovered footer parts. The relevance of data
is calculated per sector. Because the footers did not start at a
sector boundary, they were all counted as not relevant. After the
start of the footers was manually modified to the nearest sector
boundary, the precision was almost perfect as listed in table I.

The necessary modifications are not made to PNGrecover yet,
but these results give a better idea of the relevance of the data
that were recovered.

Most tools have a very good precision score. This means they
recovered almost only data that belonged to one of the PNG
images.

For recall the scores are more diverse. Of the previously ex-
isting tools only Encase v6 and Revit07 get a good score. The
other tools miss a lot of the relevant data. PNGrecover achieves
an almost perfect score.

When the precision and recall are taken together in the f-
score, the same ranking is seen as for the recall.

TABLE I
RESULTS FOR THE CARVING TOOLS FOR THE RECOVERY OF PNG IMAGES.

P = PRECISION, R = RECALL, F = F-SCORE.

Carving tool Recovered and
Relevant Sectors

Recovered Sectors P Relevant Sectors R F

APF 2013 v3.1d 720090 720278 1,000 983215 0,732 0,845
EnCase v6.18.0.59 769633 839636 0,917 843957 0,912 0,914
EnCase v7.09.05 581096 581437 0,999 843957 0,689 0,815
FTK 4.1 572624 572944 0,999 843957 0,678 0,808
PhotoRec 7.0 369222 369282 1,000 582956 0,633 0,775
Revit07 724084 724417 1,000 852923 0,849 0,918
RMF 5.2.1 441868 442179 0,999 704699 0,627 0,771
R-Studio 6.2 528078 3559737 0,148 704699 0,749 0,248
X-Ways 17.6 581096 581437 0,999 843957 0,689 0,815
PNGrecover 1 846742 847146 1,000 852923 0,993 0,996

D. Results on Additional Data Images

The NIST data images are small and they test specific cases.
To test PNGrecover more extensively, more data images were
created as follows:
1. Format a SD card so that it contains only zeros except for the

file system structure.
2. Copy random files to the SD card until it is filled for 80%.
3. Repeat 9 times:

(a) Remove random files until under 60% filled;
(b) Copy new random files until above 85% filled.

The used files were mostly PNG files, but also a lot of other file
formats.

From these tests it became clear that the NIST test set is very
good at testing specific cases, but it does not cover all situations.
For example, all PNG images in the test set have multiple IDAT
chunks. In our collection of PNG images (see II-B) almost half
had only one IDAT chunk. Multiple generalizations that were
made in the first programming phase had no effect on the NIST
test cases. When trying our own test cases, they caused errors or
lowered the amount of found files.

Our own test cases also made it clear that even though
PNGrecover finds more good PNG images than any other tool,
it is currently too slow to be of practical use. In a test with
a 128 MB data image where 172 PNG headers and 210 foot-
ers were found, it took PNGrecover over two hours to find 134
files with the default search method. The more thorough method
was stopped after two days because it was taking almost a day
already to fix one specific file. Revit07 could process the same
test data image in about 33 seconds, but found only 115 PNG
images.

1The footer fragments were modified to start at a sector boundary.



V. CONCLUSION AND FUTURE WORK

In this paper, a new tool to recover contiguous and fragmented
PNG images was presented. This new tool PNGrecover uses
the specific characteristics of the PNG file format to carve PNG
images. Additional PNG characteristics that were found from a
large group of random PNG images were used for optimization.

Compared to existing file carvers, the new PNG carver was
able to recover significantly more fragmented PNG images from
the forensic NIST image data set, which helps measuring the
performance of graphic file carving tools. PNGrecover also has
the potential to recover over 99 percent of the relevant data from
the NIST image data set, even when not all files are viewable. To
achieve this, the sector boundaries should be used when trying
to locate the beginning of the footer part of a PNG file.

A need for more optimization became clear from the results
of our own test cases. Currently PNGrecover is too slow to be
of practical use.

Several improvements can be made to how the error in a PNG
file is searched. First, there are constraints on the ordering of
individual chunks. These could be used to determine if a chunk
type can follow the chunk in which the error is being located.
Second, only the public chunk types from the standard are cur-
rently searched. It would be interesting to gather information
on the used private chunk types and include those in the search.
Third, the statistics on IDAT lengths from II-B could be used
in those cases where a few chunks with a typical length were
already found.

Most progress could probably be achieved from the following
proposal. Currently only PNG header and footer locations are
searched in the first phase of the recovery process. This search
could be extended to chunk type fields. The non fragmented
chunks can be validated by looking at the length field before the
type field and the CRC field length bytes after the type field. A
group of validated chunks then forms a PNG fragment (or even
a complete PNG image). With this method it should be possible
to recover even more PNG images that are divided in three or
more fragments.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Probleemstelling en motivatie

In het forensisch onderzoek is het van belang om in beslag genomen digitale informatiedra-

gers goed te kunnen onderzoeken op bewijsmateriaal. Niet enkel de direct zichtbare gegevens

zijn van belang, maar zeker ook de informatie die men geprobeerd heeft te laten verdwij-

nen. Ook voor andere toepassingen kan het interessant zijn om verdwenen informatie terug

te vinden, zoals bijvoorbeeld bij een gecrashte harde schijf met belangrijke gegevens zonder

recente back-up. Indien er fysieke beschadigingen zijn, zullen meestal eerst hardware tech-

nieken noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de resterende data. Om vervolgens uit

de data zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen, zijn softwaretechnieken nodig. Ook

bij een systeem dat nog normaal opstart, is niet alle informatie direct zichtbaar. Zo zullen

bijvoorbeeld verwijderde bestanden verdwenen lijken te zijn. Of dit ook echt zo is, zal pas

blijken na grondig onderzoek.

Er bestaan al allerlei programma’s voor het terugvinden van data, maar niet specifiek voor

PNG-afbeeldingen. Veelal gaat het om programma’s die proberen om zoveel mogelijk ver-

schillende bestandsformaten te herstellen. Een voorbeeld hiervan is Foremost (Kornblum &

Kendall, 2001). In 2005 werden hieraan verbeteringen aangebracht door Mikus. In datzelfde

jaar werd Scalpel Richard III & Roussev voorgesteld dat ook gebaseerd is op het Foremost

0.69 framework. Los hiervan werd Revit07 Kloet et al. (2007) ontwikkeld met als doelstelling

het verkrijgen van betere resultaten dan de al bestaande tools. Daarnaast bestaan nog een

heleboel andere, veelal commerciële, programma’s.

Het lijkt heel handig om met één programma alles te zoeken. Het nadeel is echter dat het

dan moeilijk is om gebruik te maken van de specifieke kenmerken van elk bestandsformaat

en zo blijven de moeilijkere gevallen onopgelost. Een van de mogelijke problemen hierbij

zijn false positives. Dit zijn stukken data die foutief herkend werden als zijnde van een

bepaald bestandstype. Doordat deze data als herkend werd gemarkeerd, wordt er niet meer

1
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naar gekeken bij het herstel van andere bestanden. Verbetering van een van de te herstellen

bestandstypes kan zo ook verbetering brengen voor de andere gezochte bestandstypes.

Afbeeldingen kunnen interessant bewijsmateriaal opleveren. Aangezien JPEG het populairste

afbeeldingsformaat is, werd naar het herstel hiervan al heel wat onderzoek gedaan. Zo werkte

Cohen (2007, 2008) een nieuwe carving methode uit en paste deze toe op JPEG-afbeeldingen.

Er werd ook al onderzoek gedaan naar het identificeren en herstellen van JPEG-afbeeldingen

waarbij fragmenten ontbreken (Sencar & Memon, 2009). Over het herstellen van thumbnails

(in JPEG-formaat) en het gebruikt hiervan om de originele JPEG-afbeelding te herstellen

verschenen al meerdere artikels (Guo & Xu, 2011; Mohamad et al., 2011; Abdullah et al.,

2013). Tot slot is zeker nog de recentste specifieke JPEG-carving tool door De Bock &

De Smet (2016) het vermelden waard.

Ondanks de populariteit van JPEG-afbeeldingen mag het gebruik van andere afbeeldingsfor-

maten niet onderschat worden. Zoals in figuur 1.1 te zien is, gebruiken heel veel websites

PNG-afbeeldingen. Het PNG-formaat is bijna net zo populair als het JPEG-formaat. Voor

foto’s is het JPEG-formaat vaak het beste, maar voor heel wat andere toepassingen is PNG

geschikter. Voorbeelden hiervan zijn grafieken, afbeeldingen met tekst, afbeeldingen met

transparantie, logo’s, ... Het is dus zeker relevant om een programma te hebben dat deze

afbeeldingen kan terugvinden.

10,7%

73,5%

72,2%

39,4%

2,4%

0,3%

0,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Geen
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Figuur 1.1: Percentage van websites die een bepaald afbeeldingsformaat gebruiken. Een website kan

meerdere afbeeldingsformaten tegelijk gebruiken. (W3Techs, 2016)

1.2 File carving

Vooraleer over te gaan naar de techniek specifiek voor het PNG-formaat, eerst een woordje

uitleg over file carving in het algemeen.

Elk bestandssysteem houdt metadata bij waarin de bestandsstructuur beschreven staat. In

2
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de metadata staat onder andere de hiërarchie van mappen en bestanden beschreven, hun

naam en fysieke locatie op de informatiedrager. Indien het bestandssysteem beschadigd of

opzettelijk verwijderd is, kan deze informatie verloren gegaan zijn. Bij het verwijderen van een

bestand wordt meestal enkel de metadata aangepast, de data zelf van het bestand wordt niet

gewist. In beide gevallen is de locatie van de bestandsdata op de informatiedrager onbekend.

Een mogelijke voorstelling van een bestandssysteem is te zien in figuur 1.2. Hierbij stelt elke

kleur een afzonderlijk bestand voor en zijn sommige bestanden gefragmenteerd (in meerdere

stukken opgeslagen, zie §1.3). Links staat de bestandstabel afgebeeld met daarin de metadata

en verwijzingen naar de locatie van de data. Rechts staat het deel van het bestandssysteem

dat gereserveerd is voor bestandsdata.

…

Figuur 1.2: Indeling van een bestandssysteem (links bestandstabel met metadata, rechts data).

Als het bestandssysteem beschadigd of verwijderd is, blijft enkel het rechtse deel met data

over. Bij het verwijderen van een bestand markeren sommige bestandssystemen zoals Ext2

en NTFS (New Technology File System) de locaties van de data als beschikbaar, maar de

verwijzingen naar de datalocaties in de metadata blijven staan (Carrier, 2005; Pal & Memon,

2009). In figuur 1.2 komt dit neer op een kleine wijziging in de tabel met metadata. Andere

bestandssystemen zoals Ext3 en Ext4 markeren niet enkel de datalocaties als beschikbaar,

maar verwijderen ook de verwijzingen naar de datalocaties uit de metadata (Carrier, 2005;

Fairbanks et al., 2010). In figuur 1.2 betekent dit het verwijderen van de pijlen naar de data.

FAT (File Allocation Table) valt hier een beetje tussen aangezien de verwijzing naar de eerste

locatie wel behouden blijft, maar de doorverwijzing naar de eventuele volgende locaties niet

(Pal & Memon, 2009).

Een eerste categorie van softwaretechnieken voor het herstellen van data gebruikt de metadata

die nog aanwezig is. Bij de bestandssystemen die de verwijzingen naar de datalocaties niet

wissen, kan dit relatief gemakkelijk tot goede resultaten leiden voor het herstel van verwijderde
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bestanden. Indien de verwijzingen wel gewist zijn of het bestandssysteem is beschadigd of

verwijderd, is deze techniek nutteloos. (Pal & Memon, 2009)

Een tweede categorie van softwaretechnieken gebruikt kennis van bestandsformaten om gege-

vens terug te vinden (Pal & Memon, 2009). File carving is het reconstrueren van bestanden

uit ruwe data, zonder informatie over het bestandssysteem. Bestanden zijn eigenlijk gewoon

een reeks bytes die een programma interpreteert. De meeste bestandstypes beginnen met een

magic number waaraan het bestandstype herkend kan worden. Deze specifieke handtekening

kan bijvoorbeeld als eerste controle gebruikt worden om na te gaan of de extensie die een

bestandsnaam heeft, ook overeenkomt met het effectieve bestandstype.

Door de ruwe data te overlopen en op zoek te gaan naar magic numbers, kunnen de headers

van bestanden gevonden worden. Indien het bestand niet gefragmenteerd is, moet er enkel

nog gezocht worden naar het einde van het bestand. Sommige bestandsformaten hebben een

footer die het einde aangeeft. Andere bestandsformaten werken met een lengteveld na de

header dat aangeeft hoeveel data er is.

Zonder fragmentatie is file carving relatief eenvoudig. Het volstaat om te zoeken naar de

magic numbers van de te zoeken bestandstypes en vervolgens alle data te kopiëren die volgt

tot men de footer tegen komt of de gegeven lengte bereikt. Met fragmentatie wordt dit

heel wat moeilijker. Nu moet niet enkel gezocht worden naar het begin en einde van een

bestand, maar moeten ook bestandsfragmenten worden gevonden die niet met een magic

number beginnen en/of een onbekende eindpositie hebben.

1.3 Fragmentatie

1.3.1 Oorzaken

Een bestand is gefragmenteerd wanneer niet alle data als een aaneensluitend geheel opgeslagen

is. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Indien er voldoende aaneengesloten ruimte beschikbaar

is op de datadrager wordt het bestand normaal gezien niet gefragmenteerd. Is dit niet het

geval, dan wordt het bestand opgesplitst in twee of meer fragmenten die op verschillende

locaties worden opgeslagen. Een tweede oorzaak kan liggen in een al opgeslagen bestand dat

achteraf uitgebreid wordt. Indien er niet voldoende ruimte vrij is na het bestand, moet ofwel

het gehele bestand verplaatst worden, ofwel wordt een extra fragment elders opgeslagen.

Bij SSD’s (Solid State Drive) is er nog een extra reden voor fragmentatie, namelijk het

wear levelling mechanisme. De geheugencellen in een SSD kunnen slechts een beperkt aantal

keer herschreven worden. Om te zorgen dat alle geheugencellen ongeveer dezelfde slijtage

ondervinden, worden bestanden gefragmenteerd ook al is er wel voldoende aaneensluitende

schijfruimte beschikbaar. In SSD’s treedt er dus meer fragmentatie op dan in traditionele
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HDD’s (Hard Disk Drive). Toch betekent dit niet noodzakelijk dat betere technieken voor het

terugvinden van verwijderde gefragmenteerde bestanden ook goede resultaten gaan opleveren

bij SSD’s. Relatief recente SSD’s zijn voorzien van trimming technologie. Deze zorgt ervoor

dat verwijderde bestanden ook effectief gewist worden van de SSD. Zonder trimming werden

SSD’s trager na verloop van tijd omdat eerder gebruikte geheugencellen eerst gewist moeten

worden voordat ze herschreven kunnen worden. Met trimming gebeurt dit al kort na het

verwijderen van een bestand. Dit is ten voordele van de schrijfsnelheid, maar ten nadele van

het herstellen van verwijderde bestanden. (Gubanov & Afonin, 2012)

Eenmaal het trimming mechanisme in werking is getreden, is er weinig kans dat het nog lukt

om een verwijderd bestand terug te vinden. File carving kan hier wel nog nuttig zijn om

verplaatste of verborgen bestanden te vinden die een obscure naam en verkeerde extensie

hebben gekregen. In heel wat gevallen werkt het trimming mechanisme niet doordat de

noodzakelijke ondersteuning ontbreekt in het besturingssysteem of de hardware. Ook fouten

in bepaalde onderdelen kunnen ertoe leiden dat de data net als op een traditionele HDD

hersteld kan worden. (Gubanov & Afonin, 2014)

1.3.2 Onderzoek

Voor gefragmenteerde bestanden is het handig als losse fragmenten herkend kunnen worden

als behorend tot een bepaald bestandstype. Zo zou veel werk (en tijd) bespaard kunnen wor-

den bij het proberen samenvoegen van losse fragmenten. Hier is dan ook al veel onderzoek

naar verricht. Garfinkel (2007) onderzocht een groot aantal tweedehands harde schijven op

fragmentatie. Hij concludeerde dat fragmentatie regelmatig voorkwam op deze bestandssys-

temen en dat het dus van belang is dat file carvers deze proberen te herstellen. Tegelijk

werd voor bepaalde bestandstypes een systeem voorgesteld om vlug te kunnen controleren

of fragmenten achter elkaar passen. Zowel Calhoun & Coles (2008) als Amirani et al. (2013)

onderzochten hoe het bestandstype van fragmenten kon gëıdentificeerd worden zonder de

expliciete informatie in de header van het bestand.

1.3.3 Simulatie van fragmentatie

Om meer realistische scenario’s te bekomen om het file carving programma op te testen werd

een script geschreven dat het toevoegen en verwijderen van bestanden simuleert. Dit ging als

volgt:

- SD-kaart grondig formatteren zodat enkel een bestandssysteem aanwezig is

en alle overige bytes nullen zijn

- bestanden kopiëren tot 80% gevuld

- herhaal X keer:

- random bestanden wissen tot nog maar 60% gevuld

- random bestanden kopiëren tot 85% gevuld
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1.4 Doelstelling

De hoofddoelstelling van deze masterproef is het ontwikkelen van een carving tool om PNG-

afbeeldingen te herstellen. Door uit te gaan van de specifieke PNG-kenmerken, moet een

programma verkregen worden dat in staat is om meer PNG-afbeeldingen te herstellen dan de

al bestaande programma’s die allerlei bestandstypes proberen te herstellen.

Een bijkomende doelstelling is om te onderzoeken of het mogelijk is om te detecteren dat

losse fragmenten van het PNG-bestandstype zijn.

1.5 Eigen bijdrage

• Programmeren van de PNG-carver vanaf nul. Het bestaande pngcheck programma

wordt hierin gëıntegreerd om te controleren of een gevonden PNG-afbeelding geldig is.

• Uitdenken van een methode om specifieke PNG-eigenschappen te gebruiken om PNG-

afbeeldingen te herstellen.

• Een script schrijven waarmee gefragmenteerde testgevallen gemaakt kunnen worden.

• Duizenden PNG-afbeeldingen downloaden met een aangepast bestaand script. Zelf een

script schrijven om hier eigenschappen uit te halen die relevant zijn voor het herstellen

van PNG-afbeeldingen.

• Voorstellen uitdenken om de PNG-carver verder te verbeteren.

1.6 Overzicht hoofdstukken

Hoofdstuk 2 bespreekt de kenmerken van het PNG-formaat uit de PNG-standaard die van

belang zijn voor deze masterproef. Ook extra kenmerken die gevonden werden uit een grote

verzameling PNG-afbeeldingen worden hier besproken.

Hoofdstuk 3 geeft eerst een overzicht van al de situaties die kunnen voorkomen bij het

herstellen van een PNG-afbeelding. Vervolgens wordt de werking van de gerealiseerde PNG-

carver uitgelegd en hoe deze in al de situaties probeert om PNG-afbeeldingen te herstellen.

Hoofdstuk 4 begint met een bespreking van een bestaande testset waarmee de PNG-carver

werd getest. Hier worden ook enkele bestaande tools besproken waarmee de gerealiseerde

PNG-carver vervolgens vergeleken wordt. Tot slot worden de resultaten besproken die ver-

kregen werden op zelfgemaakte testgevallen.

Hoofdstuk 5 bevat een algemeen besluit en suggesties om de PNG-carver verder te verbe-

teren.
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PNG-formaat

PNG staat voor Portable Network Graphics. PNG-afbeeldingen zijn gecomprimeerd, maar

zonder verlies van beeldkwaliteit. Er is ondersteuning voor transparantie door middel van

een alfakanaal. Alle PNG-specificaties kunnen teruggevonden worden op https://www.w3.

org/TR/PNG/. De kenmerken uit de PNG-standaard die het belangrijkste zijn voor deze

masterproef worden hierna overlopen. Vervolgens worden ook nog enkele zelf gevonden ka-

rakteristieken besproken.

2.1 PNG-standaard

Een PNG-datastream bestaat uit een PNG-handtekening (magic number) gevolgd door meer-

dere chunks. Elke chunk bevat een type veld dat de functie specificeert. Er zijn achttien

chunks gedefinieerd in de standaard, waarvan vier kritische. Kritisch betekent hier niet dat

deze chunks verplicht aanwezig moeten zijn, wel dat ze begrepen en correct gëınterpreteerd

moeten worden door alle programma’s die een PNG-stream lezen. De veertien bijkomstige

chunks mogen eventueel genegeerd worden. (Duce, 2003, sectie 4.7)

Lengte Type Data CRC

4 bytes 4 bytes zie lengte, mag 0 4 bytes

Figuur 2.1: Structuur van een PNG-chunk.

Zoals in figuur 2.1 te zien is, bestaat een PNG-chunk uit vier delen. Als eerste komt het

lengte-veld, vervolgens komen het chunk-type veld, data-veld en CRC (Cyclic Redundancy

Code) veld. Behalve het data-veld zijn deze allemaal vier bytes lang. De lengte van het data-

veld staat in het lengte-veld. Bij lengte nul is er geen data-veld. De CRC wordt berekend

over de chunk-type en data-velden. Deze kan gebruikt worden om de data-integriteit van de

chunk te controleren.

7

https://www.w3.org/TR/PNG/
https://www.w3.org/TR/PNG/


Hoofdstuk 2. PNG-formaat

Voor het chunk-type veld gelden er bepaalde naamconventies. Deze vier bytes vallen binnen

het bereik van de ASCII-letters en vormen zo een betekenisvolle naam. Elke letter is hoofd-

lettergevoelig. Uit het feit of een letter een hoofdletter is of niet kan extra informatie afgeleid

worden. Dit is nuttig voor een PNG-decoder die een bepaald chunk-type niet herkend. Van

links naar rechts kan de informatie als volgt gëınterpreteerd worden:

1. Kritische (hoofdletter)/bijkomstige chunk: een kritische chunk moet gëınterpreteerd

worden om de afbeelding te kunnen weergeven. Een bijkomstige chunk mag genegeerd

worden door de decoder en gaat toch nog een zinvolle weergave geven van de afbeelding.

2. Publieke (hoofdletter)/private chunk: een publieke chunk is gedefinieerd in de

internationale standaard of officieel geregistreerd. Private chunks kunnen door een

toepassing gebruikt worden om extra informatie toe te voegen aan eigen gegenereerde

PNG-afbeeldingen.

3. Gereserveerd voor toekomstige versies van de PNG-standaard. Momenteel moet dit

altijd een hoofdletter zijn.

4. Veilig om te kopiëren: een hoofdletter duidt er op dat een PNG-editor die het

chunk-type niet herkent deze niet veilig kan kopiëren naar een aangepaste versie van de

afbeelding.

Hierna volgt een kort overzicht van de achttien gedefinieerde chunk-types in de standaard:

• Kritische chunks:

– IHDR: de eerste chunk na de PNG-handtekening. Het dataveld bevat informatie

over de breedte (4 bytes), hoogte (4 bytes), bitdiepte (1 byte), kleurtype (1 byte),

compressiemethode (1 byte), filtermethode (1 byte) en interlacingmethode (1 byte).

– PLTE: een kleurenpalet-tabel voor gëındexeerde PNG-afbeeldingen. Deze tabel

kan maximum 256 waarden bevatten die elk bestaan uit een 3 bytes lange RGB-

waarde.

– IDAT: de eigenlijke afbeeldingsdata. Hiervan kunnen er meerdere zijn, die in

volgorde achter elkaar moeten staan zonder andere chunks ertussen.

– IEND: duidt het einde van de PNG-afbeelding aan en moet dus de laatste chunk

zijn. Het dataveld heeft lengte nul.

• Bijkomstige chunks:

– tRNS: bevat informatie over transparantie.

– cHRM, gAMA, iCCP, sBIT, sRGB: bevatten informatie over de kleurruimte.

De bitdiepte- en kleurtype-velden uit de IHDR-chunk geven al informatie over hoe

de pixeldata opgeslagen is, maar dit kan nog uitgebreid worden met deze chunks.
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– iTXT, tEXt, zTXt: bevatten tekstuele informatie zoals een beschrijving van de

afbeelding of copyright informatie.

– bKGD: standaard achtergrondkleur om de afbeelding op te presenteren als er geen

voorkeur is gespecificeerd door de gebruiker.

– hIST: histogram van de afbeelding. Deze kan enkel gebruikt worden in combinatie

met een PLTE-chunk.

– pHYs: fysieke pixel dimensies.

– sPLT: gesuggereerd palet.

– tIME: bevat de tijd dat de afbeelding voor het laatst aangepast werd.

Niet alle chunk-types moeten gebruikt worden en ze mogen ook niet allemaal tegelijk gebruikt

worden. Voor de chunks die gebruikt worden, ligt de toegestane onderlinge volgorde en het

maximum aantal per chunk-type vast. In figuren 2.3 en 2.2 wordt dit visueel voorgesteld.

De lijnen in de figuren definiëren de toegestane volgorde van de verbonden chunk-types.

Chunk-types die meer bovenaan staan in de figuur moeten meer vooraan in de PNG-afbeelding

komen dan lagergelegen chunk-types. Chunk-types die horizontaal op dezelfde hoogte staan,

mogen onderling in willekeurige volgorde staan. Het symbool dat rechtsboven elk chunk-type

staat in deze figuren wordt in tabel 2.1 uitgelegd. (Duce, 2003, sectie 5.6)

IHDR
1

tIME
?

zTXt
*

tEXt
*

iTXt
*

pHYs
?

sPLT
*

(iCCP | sRGB)
?

sBIT
?

gAMA
?

cHRM
?

tRNS
?

bKGD
?

IDAT
+

IEND
1

Figuur 2.2: Mogelijke onderlinge volgorde en multipliciteit van chunk-types in een PNG-afbeelding

zonder PLTE-chunk. (Duce, 2003, Fig 5.3)
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IHDR
1

tIME
?

zTXt
*

tEXt
*

iTXt
*

pHYs
?

sPLT
*

(iCCP | sRGB)
?

sBIT
?

gAMA
?

cHRM
?

PLTE
1

tRNS
?

hIST
?

bKGD
?

IDAT
+

IEND
1

Figuur 2.3: Mogelijke onderlinge volgorde en multipliciteit van chunk-types in een PNG-afbeelding

met PLTE-chunk. (Duce, 2003, Fig 5.2)

Tabel 2.1: Betekenis van de gebruikte symbolen in figuren 2.3 en 2.2.

Symbool Betekenis

+ 1 of meer

1 exact 1

? 0 of 1

* 0 of meer

| alternatieven

De informatie over de toegestane volgorde van chunks zou bij gefragmenteerde PNG-afbeeldingen

kunnen helpen om te bepalen of verschillende fragmenten tot dezelfde afbeelding kunnen be-

horen.
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2.2 Extra PNG-karakteristieken

Om het file carving programma uit te testen op allerlei verschillende PNG-afbeeldingen wer-

den 12.320 PNG-afbeeldingen gedownload. Dit gebeurde met behulp van googliser (https:

//github.com/teracow/googliser , gedownload op 13 juni 2016). Googliser is een bash

script om zoekresultaten te downloaden van Google afbeeldingen. Dit werd aangepast om

enkel naar PNG-afbeeldingen te zoeken. Zo werd een redelijk willekeurige verzameling van

PNG-afbeeldingen verzameld. Dubbel gevonden afbeeldingen werden uit de verzameling ver-

wijderd.

Pngcheck is een programma dat de integriteit van PNG-, JNG-, en MNG-bestanden kan

controleren (Roelofs, 2007). Optioneel wordt ook allerlei informatie gegeven per chunk, zoals

offset van de chunk, lengte, type en gëınterpreteerde data in een beter leesbaar formaat. Een

voorbeeld van de uitvoer met extra informatie is hieronder te zien.

zonder fouten

File: chart_630.png (329122 bytes)

chunk IHDR at offset 0x0000c, length 13

1500 x 832 image, 32-bit RGB+alpha, non-interlaced

chunk tEXt at offset 0x00025, length 25, keyword:

Software

chunk iTXt at offset 0x0004a, length 952, keyword: XML

:com.adobe.xmp

uncompressed, no language tag

no translated keyword, 931 bytes of UTF-8 text

chunk IDAT at offset 0x0040e, length 328064

zlib: deflated, 32K window, maximum compression

chunk IEND at offset 0x5059a, length 0

No errors detected in chart_630.png (5 chunks, 93.4%

compression).

File: chart_631.png (45256 bytes)

chunk IHDR at offset 0x0000c, length 13

1246 x 650 image, 8-bit palette, non-interlaced

chunk PLTE at offset 0x00025, length 768: 256 palette

entries

chunk IDAT at offset 0x00331, length 8192

zlib: deflated, 32K window, default compression

chunk IDAT at offset 0x0233d, length 8192

chunk IDAT at offset 0x04349, length 8192

chunk IDAT at offset 0x06355, length 8192

chunk IDAT at offset 0x08361, length 8192

chunk IDAT at offset 0x0a36d, length 3399

chunk IEND at offset 0x0b0c0, length 0

No errors detected in chart_631.png (9 chunks, 94.4%

compression).

met fouten

File: cartoon_759.png (70776 bytes)

chunk IHDR at offset 0x0000c, length 13

1920 x 1080 image, 32-bit RGB+alpha, non-interlaced

chunk gAMA at offset 0x00025, length 4: 0.55555

chunk pHYs at offset 0x00035, length 9: 2835x2835

pixels/meter (72 dpi)

chunk tEXt at offset 0x0004a, length 36: text

contains NULL character(s)

ERRORS DETECTED in cartoon_759.png

File: chart_053.png (572581 bytes)

chunk IHDR at offset 0x0000c, length 13

2432 x 484 image, 32-bit RGB+alpha, non-interlaced

chunk iCCP at offset 0x00025, length 3095

profile name = ICC Profile, compression method = 0 (

deflate)

compressed profile = 3082 bytes

chunk pHYs at offset 0x00c48, length 9: 5669x5669

pixels/meter (144 dpi)

chunk iTXt at offset 0x00c5d, length 414, keyword: XML

:com.adobe.xmp

uncompressed, no language tag

no translated keyword, 393 bytes of UTF-8 text

chunk iDOT at offset 0x00e07, length 28: illegal (

unless recently approved) unknown, public chunk

ERRORS DETECTED in chart_053.png

Pngcheck verwerkt de bestanden sequentieel. Op elke tegengekomen chunk wordt een controle

uitgevoerd om te zien of ze voldoet aan de standaard. Hierbij wordt de relevante informatie

voor het chunk-type uitgeschreven. Voor elke chunk is dit zeker al het chunk-type, de offset
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in het bestand en de lengte. De andere informatie is afhankelijk van het chunk-type. Bij

het ontdekken van een fout wordt de oorzaak van het probleem uitgeschreven en stopt de

controle.

Met behulp van pngcheck en een eigen script konden uit de gedownloade PNG-afbeeldingen

enkele interessante gegevens gehaald worden.

2.2.1 Fouten

Van de 12.320 gedownloade PNG-afbeeldingen waren er 213 met fouten (1,7%). Deze konden

zonder problemen geopend en bekeken worden, maar voldeden niet aan de specificaties. Zoals

te zien is in figuur 2.4 vallen de meeste fouten in drie categorieën.

onbekende
iDOT-chunk

129

data na de
IEND-chunk

61

tekst bevat
NULL

karakter(s)
13

anders
10

Figuur 2.4: Gevonden fouten in PNG-afbeeldingen.

Meer dan de helft van de fouten werden veroorzaakt door een onbekende iDOT-chunk. Aan-

gezien de tweede letter een hoofdletter is, zou dit chunk-type gedefinieerd moeten zijn in de

internationale standaard of officieel geregistreerd zijn. Dit is niet het geval en veroorzaakt

dus een fout. De iDOT-chunk zou een toevoeging van Apple zijn, maar officiële documentatie

ontbreekt.

Een tweede categorie van fouten is deze waarbij er zich na de IEND-chunk nog bytes bevinden.

Soms ging dit slechts om een of twee bytes, maar in andere gevallen waren het duizenden extra

bytes. Hier konden drie groepen onderscheiden worden. Bij een eerste groep gaat het om een

reeks van 0x00 of 0x20 bytes. Een tweede groep heeft meerdere IEND-chunks, waarbij de

data na de eerste IEND-chunk genegeerd wordt door de PNG-decoders. In één geval ging het

zelfs om een complete tweede PNG-afbeelding die zo verstopt zat. In de derde groep gaat het

om HTML-code.
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De derde categorie van fouten heeft te maken met chunks die tekst bevatten. De tEXt-,

iTXt- en zTXt-chunks kunnen extra informatie bevatten over de afbeelding. Per soort ligt

vast welke velden ze bevatten. Het NULL-karakter dient als scheiding tussen verschillende

velden en mag dus niet voorkomen in de tekstuele informatie.

Als laatste categorie zijn er de overige fouten. Hier gaat het om diverse fouten in bijkomstige

publieke chunks die niet voldoen aan de specificaties.

Voor het herstellen van PNG-afbeeldingen is het belangrijk om te realiseren dat er afbeel-

dingen zijn die niet aan de standaard voldoen. Zo’n afbeelding gaat nooit exact hetzelfde

teruggevonden worden indien gezocht wordt naar correcte PNG-afbeeldingen. Eventueel kan

de afbeelding wel gevonden worden zonder de chunk waarin de fout zit.

2.2.2 Gebruikte chunk-types

Om de voorgestelde PNG-carver te optimaliseren was het interessant om na te gaan hoe vaak

de gestandaardiseerde chunk-types voorkomen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om

eerst te zoeken naar deze met de hoogste kans van voorkomen. De IHDR- en IEND-chunk

komen verplicht exact één keer voor per PNG-afbeelding, maar voor andere chunk-types

kan dit variabel zijn. Voor de volgende grafieken werd enkel gekeken naar de 12.107 PNG-

afbeeldingen die geen fouten bevatten. In figuur 2.5 wordt weergegeven hoe vaak een bepaald

chunk-type gebruikt werd in alle afbeeldingen samen. Hierbij werden de 388.395 IDAT-chunks

weggelaten omdat deze zo vaak voorkwamen dat de rest van de figuur niet meer duidelijk was.

In 2.2.3 wordt verder ingegaan op de IDAT-chunks. Onder ’overige’ zijn alle gevonden private

chunk-types verzameld.
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Figuur 2.5: Totaal aantal keer dat een chunk-type voorkwam in de 12.107 PNG-afbeeldingen.
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Figuur 2.6: Aantal PNG-afbeeldingen die een bepaald chunk-type één of meer keer gebruiken.

Sommige chunk-types mogen meerdere keren voorkomen in één PNG-afbeelding. Het is dan

ook interessant om te kijken hoeveel afbeeldingen effectief een bepaald type chunk gebruiken.

Dit is afgebeeld in figuur 2.6. Hieruit blijkt al direct dat de IDAT- en tEXT-types heel vaak

meerdere keren voorkomen. Bij het vergelijken van figuur 2.5 en figuur 2.6 valt vooral een

verschil op bij het tEXT chunk-type en de overige chunk-types. Voor het tEXT-type was dit

al duidelijk uit grafiek 2.6. Dit is niet het geval voor de overige chunk-types. Hier hebben

de meeste PNG-afbeeldingen maar een zo’n chunk. Het grote verschil tussen beide grafieken

komt dus van een paar afbeeldingen die heel veel private chunk-types gebruiken.

2.2.3 Aantal IDAT-chunks

Een laatste interessante punt is in hoeverre PNG-afbeeldingen met meer data ook meer IDAT-

chunks hebben. Aangezien er geen verplichtingen zijn opgelegd over het aantal IDAT-chunks,

kan dit nogal verschillen tussen de PNG-encoders. De enige beperking is dat een IDAT-

chunk niet meer dan 2 GB aan gecomprimeerde data kan bevatten aangezien het lengte veld

maximum 231−1 mag zijn (Duce, 2003, sectie 5.3). Normaal is het datadeel van een afbeelding

het grootste deel. Als een bestand gefragmenteerd is, is de splitsing dus waarschijnlijk in een

IDAT-chunk gebeurd. Indien het aantal IDAT-chunks zou schalen met de bestandsgrootte,

zou dit interessant kunnen zijn bij het proberen combineren van fragmenten. Op figuur 2.7

is het aantal IDAT-chunks uitgezet ten opzichte van de bestandsgrootte. Hierin zijn enkele

trendlijnen uitgezet. Vervolgens werd nagegaan of de oorzaak van de verschillende trends

ontdekt kon worden.

Om te beginnen werd gekeken of er een patroon zat in de gevonden IDAT-lengtes per afbeel-

ding. Dit is afgebeeld in figuur 2.8. Bijna de helft van de PNG-afbeeldingen gebruikt maar

een IDAT-lengte. In alle gevallen bleek er ook slechts een IDAT-chunk te zijn. Bij de af-
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Figuur 2.7: Aantal IDAT-chunks in verhouding tot de bestandsgrootte in kilobytes.

beeldingen met twee verschillende IDAT-lengtes waren er enkele die exact twee IDAT-chunks

hadden, maar de meesten hadden tientallen tot zelfs duizenden IDAT-chunks. Op de laat-

ste chunk na met het restant aan data hadden deze allemaal dezelfde lengte. In figuur 2.9a

zijn de populairste chunk lengtes afgebeeld. Indien drie verschillende IDAT-lengtes gebruikt

werden, was er veel minder variatie in de meest gebruikte lengtes (zie figuur 2.9b). Bij vier

of meer verschillende IDAT-lengtes in een afbeeldingen hadden deze zo goed als allemaal een

verschillende lengte.
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Figuur 2.8: Aantal verschillende IDAT-lengtes per afbeelding.

Met de bekomen gegevens kunnen de trendlijnen uit figuur 2.7 benoemd worden. Dit leidt tot

figuur 2.10. De waargenomen trendlijnen bleken overeen te komen met de meest voorkomende

typische IDAT-lengtes. In deze gevallen is er dus een duidelijke overeenkomst tussen het aantal

IDAT-chunks en de bestandsgrootte. Bij de afbeeldingen met slechts één IDAT-chunk is dit

verband er natuurlijk niet. Voor de afbeeldingen die geen typische IDAT-lengte hebben, of

15



Hoofdstuk 2. PNG-formaat

17 73

2767

829

1713

109 139
39

118

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

256 4096 8192 16384 32768 65445 65536 524288 overige

A
a

n
ta

l 
a

fb
e

e
ld

in
g

e
n

 m
e

t 
2

 v
e

rs
ch

il
le

n
d

e
 

ID
A

T
-l

e
n

g
te

s

Grootte in bytes van meeste IDAT-chunks

(a) twee verschillende lengtes

2 1

772

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1012 32768 65524

A
a

n
ta

l 
a

fb
e

e
ld

in
g

e
n

 m
e

t 
3

 v
e

rs
ch

il
le

n
d

e
 

ID
A

T
-l

e
n

g
te

s

Grootte in bytes van meeste IDAT-chunks

(b) drie verschillende lengtes

Figuur 2.9: Typische IDAT-lengte bij afbeeldingen met verschillende IDAT-lengtes.

een die weinig voorkomt, kon ook geen verband aangetoond worden. Dit kan echter te wijten

zijn aan een gebrek aan gegevens en sluit een verband niet uit.

Figuur 2.10: Aantal IDAT-chunks in verhouding tot de bestandsgrootte in kilobytes met benoemde

trendlijnen.

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat er geen algemeen verband is tussen de

bestandsgrootte en het aantal IDAT-chunks. Indien er echter IDAT-chunks gevonden worden

met een van de typische lengtes, dan is de kans heel groot dat er nog meer zullen volgen. Dit

gegeven zou gebruikt kunnen worden voor het herstellen van PNG-afbeeldingen, ook al is het

minder algemeen toepasbaar dan gehoopt.
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Herstel van PNG-afbeeldingen

In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de verschillende situaties waarin de data

van een PNG-afbeelding zich kan bevinden en of de gemaakte PNG-carver de afbeelding kan

herstellen. Vervolgens wordt de globale structuur van het gerealiseerde framework uitgelegd.

Tot slot wordt aan de hand van de verschillende mogelijk situaties meer op de details van het

framework ingegaan.

Wanneer in het vervolg over een header gesproken wordt, gaat dit om het deel van de PNG-

afbeelding dat begint met de PNG-signatuur en de IHDR-chunk. De data die hierop volgt,

telt ook mee. Bij een footer gaat het om het deel van de PNG-afbeelding dat eindigt met de

IEND-chunk.

3.1 Overzicht mogelijke situaties

De volgende situaties kunnen voorkomen:

• Ongefragmenteerd: De PNG-afbeelding staat als een geheel op de datadrager en

tussen de header en footer bevindt zich geen data die niet tot de afbeelding behoort.

→ Deze worden allemaal gevonden.

• Gefragmenteerd, juiste footer na header: Alle data van de PNG-afbeelding staat

tussen de header en de footer, zonder andere PNG-headers en/of -footers tussendoor.

Er bevindt zich wel andere data tussen de header en de footer waardoor de afbeelding

gefragmenteerd is in twee of meer fragmenten.

→ Deze worden allemaal gevonden.

• Gefragmenteerd, niet in volgorde: De fragmenten staan verspreid over de datadra-

ger, eventueel staat de footer voor de header.

→ De afbeeldingen met twee fragmenten worden allemaal gevonden, soms ook degene

met meer dan twee fragmenten.
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• Onvolledige PNG-afbeeldingen: Sommige fragmenten staan niet meer op de data-

drager. De afbeelding kan dus onmogelijk volledig hersteld worden.

→ Begin- en eindfragmenten worden gevonden, tussenliggende fragmenten niet.

• Header start niet aan clustergrens: Een cluster is de kleinste data-eenheid die aan

een bestand kan worden toegekend. Normaal begint een bestand aan het begin van een

cluster. Indien een afbeelding in een ander bestand ingebed is, gaat dit bijna nooit het

geval zijn. Een voorbeeld van deze situatie is een PNG-afbeelding die is ingevoegd in

een Microsoft Word document.

→ Deze worden allemaal gevonden indien een extra optie opgegeven wordt.

3.2 Gerealiseerd framework

3.2.1 Onderdelen

Het eerder vermelde pngcheck programma werd gëıntegreerd in de PNG-carver. Hiermee

wordt nagegaan of de gevonden bytes samen een correcte PNG-afbeelding vormen. Indien dit

niet het geval is, geeft de uitvoer van pngcheck de locatie van de chunk waar de fout begint.

Het programma werd geschreven in C. Omdat hier geen geavanceerde datastructuren be-

schikbaar zijn, werd zelf een vector datastructuur geschreven. Hiervoor werden enkel de

benodigde methodes gëımplementeerd.

Het zoeken en herstellen van PNG-afbeeldingen gebeurt in het hoofdbestand PNGrecover.

De details hiervan worden later besproken.

3.2.2 Programmaversies

De eerste versie van PNGrecover ging als volgt te werk:

1. (a) Overloop het image-bestand van de te onderzoeken datadrager tot een header

gevonden wordt.

(b) Ga verder tot de eerstvolgende footer.

(c) Controleer of dit een correcte PNG-afbeelding is

i. Ja → schrijf bestand naar de map met goede PNG-afbeeldingen en ga verder

met de volgende header (→ a.).

ii. Nee → probeer de afbeelding te herstellen en controleer opnieuw indien ver-

betering werd gevonden (→ c.). Bij geen verbetering → d.

(d) Schrijf de data vanaf het begin van de header tot het einde van de chunk met fout

naar een map met headers. Schrijf de data vanaf het begin van de chunk met fout

tot het einde van de footer naar een map met footers.
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2. (a) Probeer elke header met elke footer te combineren tot een match gevonden wordt.

(b) Schrijf de correcte data naar de map met goede PNG-afbeeldingen en verwijder de

header en footer data ervan.

Op deze manier werden alle ongefragmenteerde PNG-afbeeldingen teruggevonden en ook en-

kele gefragmenteerde. Toch waren er problemen. Zo werd enkel gezocht naar de eerstvolgende

footer na een header. In het geval HF1F2 werd nooit naar de tweede footer gekeken. Dit had

opgelost kunnen worden door telkens ook naar alle volgende en vorige footers te zoeken tot

de goede gevonden werd of tot er geen meer waren. Dit zou heel veel extra zoekwerk (en

rekentijd) inhouden en de posities onthouden, was niet evident in deze structuur. Een ander

probleem was dat dezelfde footer meerdere keren weggeschreven werd naar de map met foo-

ters. Dit gebeurde in het geval H1H2F. Beide headers vonden dezelfde eerstvolgende footer en

bijgevolg schreven ze beiden dezelfde footer uit als er geen correcte PNG-afbeelding gevonden

werd. In dit geval werd ook geen rekening gehouden met het feit dat er zich een tweede header

bevindt tussen header 1 en de footer. Omdat het noodzakelijk bleek om meer informatie bij

te houden dan hier mogelijk was, werd besloten om het zoeken van PNG-headers en -footers

anders aan te pakken.

De tweede versie van PNGrecover behield grotendeels de code van de eerste versie, maar deze

begon anders te zoeken. Hier verloopt het algoritme als volgt:

1. Overloop het image-bestand van de te onderzoeken datadrager en houdt een lijst bij

met de locaties van alle headers en footers die gevonden worden.

2. Probeer elke header met elke footer te combineren. Update de lijst indien een goede

PNG-afbeelding gevonden wordt of meer informatie bekend is over de eindpositie van

de correcte header data. Hierbij worden eerst de meest waarschijnlijke combinaties

geprobeerd.

3. Schrijf de overblijvende headers en footers naar een map met PNG-stukken.

Meer details over de werkwijze volgen in de rest van dit hoofdstuk.

3.2.3 Overzicht framework

Bij het starten van het programma kunnen enkele argumenten meegegeven worden. Zo kan on-

der andere ingesteld worden welk image-bestand onderzocht moet worden, of de clustergrenzen

genegeerd moeten worden, hoe groot de clusters zijn en welke gebieden in het image-bestand

genegeerd moeten worden.

Figuur 3.1 toont de workflow van de gerealiseerde PNG-carver. Hierin zijn de twee stappen

voor het herstellen van PNG-afbeeldingen zichtbaar. Eerst worden PNG-markers gezocht,

ofwel in het gehele image-bestand ofwel enkel in opgegeven gebieden. Vervolgens worden met
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behulp van deze markers de PNG-afbeeldingen hersteld. In eerste instantie worden enkel

headers en footers getest die direct na elkaar volgen. Vervolgens worden de overgebleven

combinaties geprobeerd. Voor de controle of bepaalde data een goede PNG-afbeelding vormt,

is de logica rechts afgebeeld. Hier wordt in §3.3 verder op ingegaan. Tot slot worden alle

overige headers en footers uitgeschreven naar een map met partiële PNG-afbeeldingen.

Figuur 3.1: Workflow PNG-carver.

Om de informatie over de gevonden PNG-markers bij te houden werd een png markers-vector

aangemaakt met punten. Elk punt bevat het PNG-marker type en de locatie in het image-

bestand.

De volgende PNG-marker types werden ingevoerd:

• ’H’: begin van een PNG-header

• ’F’: begin van een PNG-footer

• ’N’: begin van een te negeren gebied

• ’O’: einde van een te negeren gebied

• ’E’: einde van het image-bestand

• ’A’: minimumpositie van het einde van het goede deel van een PNG-header

• ’B’: maximumpositie van het einde van het goede deel van een PNG-header
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Indien een configuratiebestand met te negeren gebieden werd opgegeven, zullen deze gebieden

in de png markers-vector aangeduid worden met de ’N’ en ’O’ types. In de resterende ge-

bieden wordt gezocht naar PNG-headers en -footers. Deze worden in de png markers-vector

opgenomen als ’H’ en ’F’ markers. De ’E’ marker komt als laatste in de png markers-vector

en werd hier toegevoegd om gemakkelijk het einde van het image-bestand aan te duiden. De

’A’ en ’B’ markers worden pas gebruikt tijdens de pogingen tot herstel van PNG-afbeeldingen.

Een voorbeeld zal het voorgaande principe verduidelijken. In figuur 3.2 wordt bovenaan een

image-bestand weergegeven. Hierin zijn de PNG-headerposities aangeduid met IHDR (ook al

wordt ook op de PNG-signatuur gezocht) en de PNG-footerposities met IEND. Een gebied

waarvan is opgegeven dat er niet naar gekeken moet worden, is roodbruin gekleurd. Direct

daaronder is de locatie van elk vakje genummerd. Deze nummering is absoluut niet realistisch.

In realiteit wordt de locatie van de gevonden PNG-markers bijgehouden in aantal bytes vanaf

het begin van het image-bestand. In dit voorbeeld zou dit te veel plaats innemen.
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Locatie:

Figuur 3.2: Image-bestand met posities van de PNG-markers.

In figuur 3.3 is de png markers-vector getekend zoals deze eruit ziet nadat gezocht werd naar

PNG-markers.
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Figuur 3.3: De png markers-vector opgevuld met gevonden PNG-marker types en locaties.

Nadat een ongefragmenteerde PNG-afbeelding gevonden wordt, gaat de png markers-vector

aangepast worden om aan te duiden dat deze gebieden niet meer interessant zijn. Figuur 3.4

toont de png markers-vector nadat alle ongefragmenteerde afbeeldingen werden gevonden.
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Figuur 3.4: De png markers-vector nadat de ongefragmenteerde afbeeldingen werden gevonden.

Van de header op positie 2 in het image-bestand is de eindlocatie bekend aangezien deze

doorloopt tot net voor de gevonden header op positie 5. Dit is niet het geval voor de header

op positie 40. De beste schatting op dit moment is dat deze doorloopt tot net voor de

header op positie 50. Tijdens een poging om deze header te combineren met een foute footer,
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kan een betere schatting voor de eindpositie gevonden worden. De exacte locatie tot waar

de data tot de header behoort, zal niet gevonden worden, maar wel een minimum en een

maximum eindpositie. Hiervoor zullen dan een ’A’ en een ’B’ marker toegevoegd worden in

de png markers-vector, zoals gëıllustreerd in figuur 3.5. Voor het einde van de header moet

in het vervolg naar de maximum eindpositie gekeken worden, dus naar de ’B’ marker. Voor

data die misschien tot een ander bestand behoort, moet gekeken worden vanaf de minimum

eindpositie van de header, dus naar de ’A’ marker.
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Figuur 3.5: De png markers-vector nadat de ongefragmenteerde afbeeldingen werden gevonden.

Tijdens het testen of PNG-data een goede PNG-afbeelding vormt, wordt enkel gekeken naar

deze data. Om informatie over eventuele fragmentatie door te geven tussen de verschillende

methodes wordt per mogelijks gevonden PNG-afbeelding een vector aangemaakt met frag-

menten. Elk fragment bevat de begin- en eindlocatie ervan in het image-bestand en ook de

offset in de PNG-afbeelding. Deze posities zijn van belang om de grenzen van de te bekijken

gebieden in het image-bestand goed te kunnen updaten indien een correcte PNG-afbeelding

gevonden werd.

Indien een poging tot herstel van een PNG-afbeelding geen succes was, maar er wel infor-

matie gevonden was over de eindpositie van de header, moet dit ook doorgegeven worden.

Hiervoor wordt een png info struct gebruikt. Deze bevat de fragment-vector en de minimum

en maximum offsets van de eindpositie van de header.

3.3 Bespreking mogelijke situaties

3.3.1 Ongefragmenteerd

H F

Figuur 3.6: Ongefragmenteerde PNG-afbeelding, de hele afbeelding staat tussen de header (H) en

de footer (F).

Indien een gevonden PNG-header behoort tot een ongefragmenteerde PNG-afbeelding dan

behoren alle volgende bytes tot en met de eerstvolgende IEND-chunk tot deze PNG-afbeelding.

Aangezien dit relatief vlug gecontroleerd kan worden, wordt dit als eerste getest voor alle

gevonden PNG-header posities.
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Op dit moment bevat de png markers-vector nog geen ’A’ en ’B’ markers. Enkel ’H’, ’F’, ’N’,

’O’ en één ’E’ marker zijn mogelijk. Het algoritme is nu nog vrij eenvoudig, zie figuur 3.7.

Figuur 3.7: Algoritme voor het zoeken naar een ongefragmenteerde PNG-afbeelding.

Als zo een goede ongefragmenteerde PNG-afbeelding werd gevonden, moet er in het vervolg

niet meer gekeken worden naar alle bytes tussen deze header en footer. Hiervoor worden

de markers in de png markers-vector aangepast. Als er wel een fout gevonden werd, wordt

overgegaan op het volgende geval.

3.3.2 Gefragmenteerd, juiste footer na header

H F

Figuur 3.8: PNG-afbeelding met andere data tussen de header (H) en de footer (F).

Indien een fout werd gedetecteerd bij de controle van een ongefragmenteerde PNG-afbeelding

gaat nu geprobeerd worden om deze te herstellen. Op figuur 3.8 is een mogelijke oorzaak

afgebeeld voor de fout. Het zwarte stuk is data die niet behoort tot de PNG-afbeelding.

Indien dit stuk verwijderd wordt, blijft een goede afbeelding over.

Zoeken van de fout

Aangezien een PNG-afbeelding uit chunks bestaat die allen voorzien zijn van een CRC kan

gemakkelijk nagegaan worden in welke chunk de fout begint. Het datadeel van een chunk is

meestal het langste deel en heeft dus de grootste kans om gefragmenteerd te zijn. Een van de

meest gevonden IDAT chunk lengtes was 8192 bytes. Deze chunk heeft dus een 99,8% kans

om in het data deel te zijn gefragmenteerd. Indien de fout in het lengte-, type- of CRC-veld

begint, zal deze PNG-afbeelding niet hersteld kunnen worden. Voor het vervolg wordt dus

verondersteld dat de fout in het dataveld zit zoals te zien in figuur 3.9.
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Data met foutLengte Type CRC

Figuur 3.9: PNG-chunk met fout in het dataveld.

De correcte waarden van het lengte- en typeveld zijn bekend, maar voor het CRC-veld moet

verder gezocht worden. In figuur 3.10 is ook de chunk volgend op deze met fout afgebeeld.

Hiervan zijn de mogelijke publieke chunk-types bekend. Door vanaf de data met fout te

zoeken naar deze chunk-types kan de correcte CRC gevonden worden. Aangezien zowel het

CRC- als het lengte-veld vier bytes lang zijn, bevindt de CRC van de eerste afgebeelde chunk

zich acht bytes voor het type-veld van de tweede chunk.

Lengte Type Data met fout CRC Lengte Type Data CRC

Figuur 3.10: PNG-chunk met fout in het dataveld + volgende chunk.

De laatste benodigde informatie is de lengte van de fout. Deze wordt gevonden door te

kijken naar de gevonden lengte van de chunk en de correcte lengte. Het teveel aan data is

de lengte van de fout. Door telkens een stuk met deze lengte weg te laten uit het data deel

van de chunk en te controleren of de CRC nu overeenkomt met de correcte CRC kan de fout

gevonden worden. Hierbij kan een optimalisatie gebeuren doordat data van een ander bestand

begint in een nieuwe cluster. De fout moet dus enkel gezocht worden op de clustergrenzen.

Bij het zoeken naar de locatie van de fout wordt begonnen aan een clustergrens en telkens

opgeschoven naar de volgende clustergrens tot ofwel de fout gevonden is ofwel niet meer verder

opgeschoven kan worden.

Een tweede optimalisatie gebeurde door gebruik te maken van de gevonden statistiek voor

het aantal keer dat een bepaald chunk-type gebruikt werd in de testverzameling met 12.107

PNG-afbeeldingen (zie § 2.2.2). Hieruit werd een optimale volgorde bepaald waarin gezocht

wordt naar het volgende chunk-type veld.

Indien de foute data een deel is van een andere PNG-afbeelding, dan zal het waarschijnlijk

niet voldoende zijn om enkel te zoeken naar het eerstvolgende chunk-type veld. Om hiermee

rekening te houden wordt dit proces herhaald tot ofwel de fout gevonden is ofwel geen volgend

chunk-type veld meer gevonden wordt.

Als er heel veel foute chunks volgen op de header kan het lang duren voordat deze allemaal

gecontroleerd zijn. In de meeste gevallen is dit niet nodig. Standaard wordt dan ook enkel

naar de eerstvolgende chunk gekeken. Indien de gebruiker het nodig vindt om grondiger te

zoeken, kan dit ingesteld worden met een optie bij het starten van het programma.
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In figuur 3.11 wordt het algoritme voor het herstellen van een fout in het data-deel van een

chunk schematisch voorgesteld. Het updaten van de schatting van de eindpositie van de

header wordt later uitgewerkt.

Figuur 3.11: Algoritme voor het herstellen van een PNG-afbeelding met fout in het data-deel van

een chunk.

Indien het gelukt was om de fout te vinden, wordt de verbeterde versie van de PNG-afbeelding

opnieuw gecontroleerd. Wordt er nu weer een fout gevonden, dan wordt opnieuw geprobeerd

deze te herstellen. Zo is het mogelijk om ook afbeeldingen met meerdere stukken foutieve

data te herstellen zoals in figuur 3.12. De voorwaarde hierbij is wel dat elk stuk foutieve

data in een andere chunk van de PNG-afbeelding zit aangezien er enkel gezocht wordt op

aaneengesloten foutieve data binnen een chunk.

H F

Figuur 3.12: PNG-afbeelding met twee stukken foutieve data tussen de header (H) en footer (F).
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Nadat een PNG-afbeelding hersteld is, moet de png markers-vector geüpdatet worden om

aan te geven naar welke bytes niet meer gekeken moet worden. Hiervoor moeten de grenzen

van de fragmenten gebruikt worden zodanig dat de data die er foutief tussen stond niet

weggegooid wordt. Dit gebeurt in twee stappen aangezien de methode voor het herstellen

van een PNG-afbeelding enkel weet heeft van de gegeven data. De herstelmethode zorgt ervoor

dat de informatie over de fragmenten die behoren tot de afbeelding geüpdatet wordt in de

fragment-vector. Vervolgens wordt deze informatie elders gebruikt om de png markers-vector

te updaten.

Updaten van de fragment informatie

Aangezien hier een PNG-afbeelding wordt hersteld waarbij alle data in een aaneengesloten

gebied tussen de header en footer marker staat, is er oorspronkelijk exact één fragment in de

fragment-vector. Dit is gëıllustreerd in figuur 3.13.

Figuur 3.13: PNG-afbeelding met één fout stuk data waarop de oorspronkelijke fragment-vector is

aangeduid.

Bij één fout stuk data in de PNG-afbeelding is het aanpassen van de fragment-vector vrij

eenvoudig. Het einde van het eerste fragment moet aangepast worden naar net voor het

begin van de foute data zoals te zien is in figuur 3.14. Een tweede fragment wordt toegevoegd

met beginpositie net na de foute data en als eindpositie het einde van de PNG-afbeelding.

Deze begin- en eindposities zijn de absolute posities in het image-bestand. De offset geeft aan

hoeveel goede data er zich voor dit fragment bevindt. Dit is belangrijk om de positie van het

fragment te weten binnen de PNG-afbeelding.

Figuur 3.14: PNG-afbeelding met één fout stuk data waarop de aangepaste fragment-vector is aan-

geduid.
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Indien er meerdere stukken foute data tussen de header en de footer zitten, wordt het iets

moeilijker. De oorspronkelijke fragment-vector is dezelfde zoals te zien is in figuur 3.15.

Figuur 3.15: PNG-afbeelding met twee foute stukken data waarop de oorspronkelijke fragment-

vector is aangeduid.

Nadat het eerste foute stuk data is ontdekt, zal de fragment-vector aangepast worden net

zoals dat gebeurt als er maar één fout stuk data is. Dit is te zien in figuur 3.16.

Figuur 3.16: PNG-afbeelding met twee foute stukken data waarop de eerste aangepaste versie van

de fragment-vector is aangeduid.

De PNG-afbeelding gaat nu opnieuw gecontroleerd worden zonder het eerste foute stuk data.

Op figuur 3.17 is de fragment-vector aangeduid die meegegeven werd bij de tweede poging

om de PNG-afbeelding te herstellen.

Figuur 3.17: PNG-afbeelding met twee foute stukken data waarbij het eerste foute stuk data is

weggelaten. De eerste aangepaste versie van de fragment-vector is aangeduid.
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Hier kan de beginlocatie van de fout in de afbeelding niet zomaar gebruikt worden. Voor de

absolute begin- en eindposities van de fragmenten moet ook rekening gehouden worden met

het eerste foute stuk dat werd weggelaten. In figuur 3.18 is de aangepaste fragment-vector

aangeduid. Hier werd de offset van het tweede fragment (frag1) gebruikt om te berekenen

hoe lang het goede deel in dit fragment is.

Figuur 3.18: PNG-afbeelding met oorspronkelijk twee foute stukken data waarop de tweede aange-

paste versie van de fragment-vector is aangeduid.

Als begonnen werd met één fragment, zal de fout altijd in het laatste fragment van de frag-

ment-vector zitten. Eigenlijk is er geen echt verschil tussen de eerste aanpassing en de vol-

gende. Bij de eerste aanpassing moest gewoon geen rekening gehouden worden met de offset

van het oorspronkelijke fragment aangezien deze gelijk was aan nul. Het volgende algoritme

(in pseudocode) kan gebruikt worden voor alle aanpassingen:

begin_fout = ...

lengte_fout = ...

fragment frag = fragmenten[n - 1] //met n aantal fragmenten in vector

lengte_goed_frag = begin_fout - frag->offset

fragment frag_nieuw = ...

frag_nieuw->begin = frag->begin + lengte_goed_frag + lengte_fout

frag_nieuw->einde = frag->einde

frag_nieuw->offset = begin_fout

fragmenten[n] = frag_nieuw

frag->einde = frag->begin + lengte_goed_frag - 1

Updaten van de PNG-markers

Met de geüpdatete versie van de fragment-vector kan nu de png markers-vector geüpdatet

worden. Voor het voorbeeld met de twee foute stukken data geeft dit de markers zoals in

figuur 3.19. Hierbij zijn drie gevallen te onderscheiden die elk zijn aangeduid met een andere

kleur pijl. Voor het eerste fragment is enkel een nieuwe marker nodig voor de eindpositie
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(oranje pijl). Daarnaast moet het type van de header marker aangepast worden om aan te

geven dat hier een niet meer interessant stuk begint. Voor het middelste fragment moet zowel

voor de begin- als de eindpositie een nieuwe marker toegevoegd worden (groene pijlen). Voor

het laatste fragment is enkel een nieuwe marker nodig voor de beginpositie (blauwe pijl). Het

type van de footer marker moet ook aangepast worden.

Figuur 3.19: PNG-afbeelding met aanduiding van de PNG-markers. In het zwart de oorspronkelijke

markers, in kleur de markers die toegevoegd worden.

Hiervoor werd het volgende algoritme (in pseudocode) opgesteld:

punt p1 = png_markers[i];

punt p2 = png_markers[i+1];

/* voor het eerste fragment */

p1->type = ’N’;

fragment fr0 = fragmenten[0];

//voeg nieuw punt toe in png_markers op positie i+1,

met type ’O’ en locatie fr0->einde

/* voor de middelste fragmenten */

for (f = 1; f < aantal_fragmenten - 1; f++){

fragment fr = fragmenten[f];

//voeg nieuw punt toe in png_markers op positie i+f*2,

met type ’N’ en locatie fr->begin

//voeg nieuw punt toe in png_markers op positie i+f*2+1,

met type ’O’ en locatie fr->einde

}

/* voor het laatste fragment */

fragment laatste_fr = fragmenten[aantal_fragmenten - 1];

//voeg nieuw punt toe in png_markers op positie i+(aantal_fragmenten-1)*2,

met type ’N’ en locatie laatste_fr->begin

p2->type = ’O’;

p2->loc = laatste_fr->einde;

29



Hoofdstuk 3. Herstel van PNG-afbeeldingen

Updaten van de eindpositie van de header

Ook als het niet gelukt was om de PNG-afbeelding te herstellen, kan de png markers-vector

geüpdatet worden. Voordien was totaal onbekend welke data tot het header deel behoort en

welke tot het footer deel. Doordat ondertussen de chunk is gevonden waar de fout begint,

kan het einde van de header ongeveer gelokaliseerd worden. Het goede deel van de header

loopt minstens tot aan het begin van de chunk met fout. Het lengte veld geeft aan hoeveel

bytes na het type veld nog tot de header kunnen behoren. Aangezien de vier daaropvolgende

bytes geen correcte CRC vormen voor de chunk, zullen deze zeker niet allemaal tot de header

behoren.

Op dit moment wordt enkel gekeken naar het geval van een header gevolgd door een foo-

ter. Indien hier geen goede PNG-afbeelding uit gehaald kon worden, gaan de minimum en

maximum eindpositie van de header zeker aangepast worden. Er kan een nieuwe ’A’ marker

toegevoegd worden voor de minimum eindpositie van de header en een nieuwe ’B’ marker voor

de maximum eindpositie. Zoals op figuur 3.20 te zien is, zullen deze tussen de oorspronkelijke

’H’ en ’F’ markers ingevoegd worden. Deze nieuwe markers zullen ervoor zorgen dat in het

vervolg niet onnodig foutieve data gecontroleerd gaat worden tijdens pogingen om de header

met een andere footer te combineren.

Figuur 3.20: PNG-afbeelding met aanduiding van de PNG-markers. In het zwart de oorspronkelijke

markers, in het oranje de markers die toegevoegd worden.

3.3.3 Gefragmenteerd, niet in volgorde

Nadat alle PNG-afbeeldingen zijn hersteld waarbij de juiste footer direct volgde op de header,

al dan niet met foute data ertussen, wordt opnieuw gekeken naar alle overgebleven header

markers. Zo gaat geprobeerd worden om ook PNG-afbeeldingen te herstellen waarvan de

header en footer verder uit elkaar liggen. Een voorbeeld van een bestand waarvan de footer

voor de header ligt, is te zien in figuur 3.21.

X F H X

Figuur 3.21: PNG-afbeelding waarbij de fragmenten niet in volgorde staan. De X’en stellen wille-

keurige PNG-markers voor.

30



Hoofdstuk 3. Herstel van PNG-afbeeldingen

Combineren van headers en footers

Om een header te combineren met alle overgebleven footers, moet eerst bepaald worden tot

waar de data van de header loopt. Dit gaat zeker niet voorbij de volgende PNG-marker zijn,

tenzij dit een ’A’-marker is. Indien het een ’A’-marker is, moet deze gevolgd zijn door een

’B’-marker die de maximum eindpositie van de header aangeeft. In alle andere gevallen wordt

verondersteld dat de header doorloopt tot net voor de volgende marker.

Om het begin van een footer te vinden, moet gekeken worden naar de voorgaande marker.

Indien er geen voorgaande marker is, wordt het begin van het image-bestand genomen. Als

de footer marker achter een ’B’-marker staat, wordt gekeken naar de ’A’-marker daarvoor.

In alle andere gevallen wordt het begin van de footer verondersteld direct na de voorgaande

PNG-marker.

De mogelijkheid van een footer direct na een header werd al geprobeerd. Om een header te

combineren met alle andere footers, worden alle markers afgelopen vanaf twee posities verder

tot aan het einde van de png markers-vector en vervolgens vanaf het begin tot net voor de

header marker.

De headers die gevolgd worden door een (foute) footer, hebben al een zo accuraat mogelijke

eindpositie. Bij de andere headers is het mogelijk dat dit verbeterd kan worden na de eerste

poging om ze te combineren met een footer. Het updaten van de png markers-vector met

de mogelijke eindposities van de header gebeurt op dezelfde manier als beschreven in §3.3.2.

Om gebruik te maken van deze nieuwe informatie en geen fouten te veroorzaken doordat het

aantal PNG-markers verandert, wordt de header opnieuw bekeken na het updaten van de

png markers-vector.

In figuur 3.22 wordt dit algoritme schematisch voorgesteld.

31



Hoofdstuk 3. Herstel van PNG-afbeeldingen

Figuur 3.22: Algoritme voor het combineren van alle headers met alle footers.
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Updaten van de fragment informatie

De fragment-vector werd gëınitialiseerd met de gebruikte header en footer fragmenten. Hier

zijn er dus twee fragmenten in de fragment-vector die aangepast moeten worden bij de eerste

fout die gevonden wordt.

In tegenstelling tot het geval in §3.3.2 is hier onbekend in welk fragment de fout gelegen

is. Vooraleer een fragment aangepast kan worden, moet dus gezocht worden in welk(e) frag-

ment(en) de fout gelegen is. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de offset van het fragment

in de PNG-afbeelding. Het zoekalgoritme in pseudocode is als volgt:

begin_fout = ...;

einde_fout = begin_fout + lengte_fout -1;

i1 = -1; // fragment index begin_fout

i2 = -1; // fragment index einde_fout

i = 0;

while (i < aantal_fragmenten && (i1 == -1 || i2 == -1)){

fragment frag = fragmenten[i];

if (i1 == -1 && begin_fout < frag->offset + frag->einde - frag->begin + 1){

i1 = i;

}

if (i2 == -1 && einde_fout < frag->offset + frag->einde - frag->begin + 1){

i2 = i;

}

i++;

}

Eenmaal de fragment(en) met de fout gevonden zijn, kunnen vier gevallen onderscheiden

worden. Deze zijn gëıllustreerd in figuur 3.23.

1. De foute data ligt volledig in één fragment.

(a) midden in het fragment

(b) vanaf het begin van het fragment

(c) tot aan het einde van het fragment

2. De foute data ligt in de overgang tussen twee fragmenten.

Afhankelijk van welk geval van toepassing is, moeten er fragmenten toegevoegd worden of

enkel aangepast. Indien de foute data volledig in het midden van één fragment ligt (geval

1a), gaat de aanpassing bijna hetzelfde zijn als in §3.3.2 besproken is. Het enige verschil is

dat het nu niet zeker is of de fout in het laatste fragment ligt. Indien dit niet het geval is,
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1a H F 1b H F

1c H F 2 H F

Figuur 3.23: De vier mogelijke foutlocaties in een PNG-afbeelding met twee fragmenten.

gaat de offset van de volgende fragmenten aangepast moeten worden om rekening te houden

met de verdwenen foute data. Dit geeft de volgende pseudocode:

begin_fout = ...;

lengte_fout = ...;

fragment frag = fragmenten[i1];

lengte_goed_frag = begin_fout - frag->offset;

//voeg nieuw fragment in op index i1+1 van de fragment-vector,

met begin = frag->begin + lengte_goed_frag + lengte_fout,

einde = frag->einde en offset = begin_fout

frag->einde = frag->begin + lengte_goed_frag - 1;

for (i_frag = i1 + 2; i_frag < aantal_fragmenten; i_frag++) {

fragment frag_i = fragmenten[i_frag];

frag_i->offset-= lengte_fout;

}

In de drie andere gevallen moet geen extra fragment toegevoegd worden. Als de fout hele-

maal aan het begin van het fragment ligt (geval 1b), moet de beginpositie van dit fragment

aangepast worden. In geval 1c waarbij de fout aan het einde van het fragment ligt, moet

de eindpositie van het fragment aangepast worden. Als de foute data in de overgang tussen

twee fragmenten ligt, gaat de eindpositie van het ene fragment en de beginpositie van het

andere fragment aangepast moeten worden. In alle drie de gevallen gaan ook de offsets van

de eventuele volgende fragmenten aangepast moeten worden. In pseudocode wordt dit:

if(i1 == i2){

fragment frag = fragmenten[i1];

if (begin_fout == frag->offset){

/* geval 1b */

frag->begin += lengte_fout;

for (i_frag = i1 + 1; i_frag < aantal_fragmenten; i_frag++) {

fragment frag_i = fragmenten[i_frag];

frag_i->offset-= lengte_fout;
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}

} else if (einde_fout == frag->offset + frag->einde - frag->begin){

/* geval 1c */

frag->einde -= lengte_fout;

for (i_frag = i1 + 1; i_frag < aantal_fragmenten; i_frag++) {

fragment frag_i = fragmenten[i_frag];

frag_i->offset-= lengte_fout;

}

} else {

/* geval 1a, toevoegen van extra fragment */

}

} else { /* geval 2 */

fragment frag1 = fragmenten[i1];

frag1->einde = frag1->begin + lengte_goed_frag1 - 1;

fragment frag2 = fragmenten[i2];

lengte_fout_in_frag2 = einde_fout - frag2->offset;

frag2->begin += lengte_fout_in_frag2;

frag2->offset = frag1->offset + lengte_goed_frag1;

for (i_frag = i1 + 1; i_frag < aantal_fragmenten; i_frag++) {

fragment frag_i = fragmenten[i_frag];

frag_i->offset-= lengte_fout;

}

}

Om in geval 2 de aanpassingen van de begin- en eindposities in de fragmenten met fout

correct te doen, moet rekening gehouden worden met de offsets van de fragmenten. In fi-

guur 3.24 is de aanpassing gevisualiseerd. De beginpositie van de fout is bekend relatief

ten opzichte van de gehele PNG-afbeelding, waarbij geen rekening wordt gehouden met de

afzonderlijke fragmenten. Om de eindpositie aan te passen van het fragment waar de fout

begint, moet de lengte bepaald worden van de goede data in dit fragment. In figuur 3.24 is

dit lengte_goed_frag1 = begin_fout - o1. Met dit gegeven kan de correcte eindpositie

van het fragment bepaald worden in het image-bestand.

Om de correcte beginpositie te bepalen van het fragment waar de fout in eindigt, is de lengte

van de fout in dit fragment nodig. Voor de berekening hiervan wordt de offset van dit fragment

gebruikt: lengte_fout_in_frag2 = begin_fout + lengte_fout - 1 - o2.

Vervolgens moet de offset van dit fragment nog aangepast worden om rekening te houden met

de weggelaten foute data.

Indien er meerdere stukken foute data gevonden worden, kan dit proces zonder problemen

herhaald worden.
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Figuur 3.24: Aanpassingen van de fragmenten-vector indien de fout doorloopt tussen twee fragmen-

ten.

Updaten van de PNG-markers

De geüpdatete fragment-vector gaat gebruikt worden om de png markers-vector te updaten.

Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de footer-marker voor de header-

marker kan staan.

Bij het combineren van de header en de footer werd een fragmenten-vector aangemaakt. Deze

is afgebeeld op figuur 3.25 samen met de gegevens uit de png markers-vector.

i
png_markers

Index:

Type: H F

ji + 1 j - 1

X X

fragmenten

Figuur 3.25: De initiële twee fragmenten in de fragmenten-vector met de respectievelijke indexen

en types in de png markers-vector. De rode stukken data behoren niet tot de PNG-

afbeelding.

Nadat uit deze data een goede PNG-afbeelding werd gevonden, wordt weer gekeken naar de

fragmenten-vector. In dit voorbeeld gaat deze aangepast zijn zoals in figuur 3.26 te zien is.

Voor het oorspronkelijke header-deel kan de png markers-vector op dezelfde wijze aangepast

worden als in sectie 3.3.2 besproken is geweest. De index en het type van deze markers is ook

aangeduid op figuur 3.26. Bij de markers die voor het footer-deel toegevoegd moeten worden

is er een probleem. Hierbij is de index van de nieuwe markers namelijk niet in alle gevallen

hetzelfde.
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j - 1i + 1i i + 1 i + 2
png_markers

Index:

Type: N

i + 3 ?

O

j

X X

fragmenten

? ?

O N O N NO

Figuur 3.26: De aangepaste fragmenten- en png markers-vectoren nadat de PNG-afbeelding hersteld

werd. De zwarte pijlen bevatten nog de oorspronkelijke indexen van deze markers. De

gekleurde pijlen zijn toe te voegen markers.

Op figuur 3.27 zijn de indexen aangevuld voor het geval dat de juiste footer verder in het

image-bestand werd gevonden dan de header. Om de markers op de juiste index tussen te

voegen, moet er rekening gehouden worden met het aantal al eerder toegevoegde markers

voor het header-deel van de PNG-afbeelding.

j - 1i + 1i i + 1 i + 2
png_markers

Index:

Type: N

i + 3 j + 5

O

j

X X

fragmenten

j + 3 j + 4

O N O N NO

j > i

Figuur 3.27: De aangepaste fragmenten- en png markers-vectoren indien de footer-marker na de

header-marker in het image-bestand staat.

Als de footer werd gevonden voor de header, dan hebben de eerder ingevoegde markers voor

het header-deel geen invloed op de correcte index van de toe te voegen markers voor het footer-

deel van de PNG-afbeelding. Dit wordt voorgesteld in figuur 3.28. Om de PNG-markers in

de juiste volgorde te tonen, werden de fragmenten hier gesorteerd volgens de volgorde in het

image-bestand.

j - 1 i + 1i i + 1 i + 2
png_markers

Index:

Type: N

i + 3j + 2

O

j

XX

fragmenten

j j + 1

O N ON NO

j < i

Figuur 3.28: Voorstelling van de fragmenten in de volgorde van in het image-bestand waarbij de

footer-marker voor de header-marker staat.

Meer algemeen kan het algoritme voor de aanpassing van de png markers-vector voorgesteld

worden door het schema in figuur 3.29.
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Figuur 3.29: Algoritme voor het updaten van de png markers-vector.

3.3.4 Onvolledige PNG-afbeeldingen

Alle overblijvende header en footer markers worden gebruikt om gedeeltelijk gevonden PNG-

afbeeldingen zo goed mogelijk te herstellen. Voor de headers kan dit leiden tot een gedeeltelijk

zichtbare afbeelding indien de goede data doorloopt tot voorbij het begin van de IDAT-

chunk(s).

Voor het herstellen van deze header- en footer-delen zijn de eindposities van de headers en de

beginposities van de footers nodig. Deze worden op dezelfde manier gevonden als in §3.3.3

bij het combineren van headers en footers. Het enige verschil is dat de data nu per header en

per footer wordt weggeschreven in plaats van deze te proberen combineren.
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3.3.5 Header start niet aan clustergrens

Normaal beginnen bestanden aan het begin van een cluster. Hiervan kan gebruik gemaakt

worden om werk te besparen bij het zoeken naar de PNG-headers. Bij het zoeken naar de

PNG-markers wordt enkel op de clustergrenzen gezocht naar de PNG-headers. De PNG-

footers kunnen wel middenin een cluster staan en worden dus op alle locaties gezocht.

Om toch te zoeken naar PNG-headers op alle posities kan een extra optie meegegeven worden

aan het programma. Dit zorgt ervoor dat de clustergrootte op 1 byte wordt ingesteld en er

dus effectief op elke byte wordt gecontroleerd of er een PNG-header begint. Zo zullen ook

ingebedde PNG-afbeeldingen gevonden worden.

Een andere mogelijkheid is dat de clusters niet beginnen aan de eerste byte van het gegeven

image-bestand. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een andere optie. Hierbij moet de

offset in bytes gegeven worden waar de eerste cluster begint.
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Om de gerealiseerde PNG-carver te valideren, werd gebruik gemaakt van een testset van

het CFTT (Computer Forensics Tool Testing) project aan het NIST (National Institute

of Standards and Technology). Het NIST is een Amerikaanse federale instelling die sa-

menwerkt met de industrie voor het ontwikkelen en toepassen van technologie, metingen

en standaarden (http://www.nist.gov/). Het CFTT-project werd gestart om een metho-

dologie uit te werken voor het testen van forensische software tools. Hiervoor worden al-

gemene tool specificaties, testprocedures, testcriteria, testsets en testhardware ontwikkeld.

(http://www.cftt.nist.gov/)

Een van de testsets van het CFTT-project werd gemaakt voor het carven van grafische bestan-

den. Deze is terug te vinden op http://www.cfreds.nist.gov/filecarvingtestreports.

html

De verschillende testgevallen in deze testset worden besproken in §4.1. Deze testset werd

ook gebruikt om allerlei bestaande file carving tools te testen. De resultaten hiervan zijn te

vinden op http://www.cftt.nist.gov/filecarving.htm. §4.2 geeft een korte uitleg over

deze tools. Vervolgens worden de behaalde resultaten ermee vergeleken in §4.3.

Daarnaast werden met het script om fragmentatie te simuleren (zie §1.3.3) meer natuurlijke

image-bestanden gemaakt. Hiermee werd de gerealiseerde PNG-carver op een realistischer

scenario getest. De resultaten hiervan worden in §4.4 besproken.

4.1 Opbouw van de NIST-testset

Op http://www.cftt.nist.gov/filecarving.htm zijn ook de scripts beschikbaar waarmee

de testgevallen aangemaakt zijn. Zo kunnen de verschillende scenario’s nagebootst worden

met eigen afbeeldingen. Met behulp van onder andere het Linux dd (data duplicator) com-

mando worden de testafbeeldingen exact zo naar een image-bestand geschreven als gewenst.

Met behulp van andere beschikbare scripts kan per gegenereerd image-bestand ook een docu-
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ment aangemaakt worden met een sequentiële lijst van de inhoud van het image-bestand, een

lijst met per afbeelding de locaties van de fragmenten in het image-bestand en in hoeverre

ze compleet zijn. Met behulp hiervan kan gemakkelijk gekeken worden of een carving tool de

juiste resultaten geeft.

Er worden zeven gevallen onderscheiden in de NIST-testset. Deze zullen vervolgens een voor

een besproken worden. In elk van deze gevallen zitten er in het image-bestand BMP- (bitmap),

GIF- (Graphics Interchange Format), JPEG- (Joint Photographic Experts Group), PNG- en

TIFF-afbeeldingen (Tagged Image File Format). Elk testscenario werd per afbeeldingsformaat

gerealiseerd. Behalve in de eerste twee gevallen betekent dit alle PNG-fragmenten bij elkaar

liggen, zonder andere te carven afbeeldingsformaten ertussen.

4.1.1 Geen opvulling na bestand

Alle afbeeldingen beginnen aan het begin van een cluster en zijn niet gefragmenteerd. Indien

er nog vrije ruimte is in de laatste cluster die een bestand inneemt, dan bestaat deze uit

nul-bytes. Het image-bestand bevat in totaal veertig afbeeldingen (acht BMP, GIF, JPEG,

PNG en TIFF) en zeven thumbnails. Deze staan willekeurig door elkaar.

Figuur 4.1: Lay-out van de PNG-afbeeldingen in het image-bestand zonder opvulling na de bestan-

den.

In figuur 4.1 zijn de acht PNG-afbeeldingen gevisualiseerd. Hierbij staan de witte velden voor

nul-bytes en de gele voor andere data.

4.1.2 Wel opvulling na bestand

Dit scenario komt overeen met het vorige, behalve dat de vrije ruimte in de laatste cluster

van een bestand nu gevuld is met random data uit tekstbestanden. Dit is afgebeeld in figuur

4.2 voor de PNG-afbeeldingen.

Figuur 4.2: Lay-out van de PNG-afbeeldingen in het image-bestand met opvulling na de bestanden.

In alle volgende gevallen gaat er ook random tekstdata tussen de bestanden staan.
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4.1.3 In volgorde gefragmenteerd

Per afbeeldingsformaat zijn er twee ongefragmenteerde bestanden en zes gefragmenteerde,

daarnaast zijn ook zeven thumbnails aanwezig. Alle fragmenten zijn per afbeelding ge-

groepeerd. De lay-out van het image-bestand is in figuur 4.3 gevisualiseerd voor de PNG-

afbeeldingen, maar dit is hetzelfde voor alle andere afbeeldingsformaten.

Figuur 4.3: Lay-out van de PNG-afbeeldingen in het image-bestand waarbij de fragmenten in volg-

orde staan.

4.1.4 Onvolledig

In dit geval zijn niet alle afbeeldingen volledig aanwezig. Van elk afbeeldingsformaat zijn

er drie volledige bestanden (twee ongefragmenteerd, een gefragmenteerd) en vijf onvolledige

bestanden. Alle fragmenten zijn per afbeelding gegroepeerd. Daarnaast zijn ook nog vijf

thumbnails aanwezig. Per onvolledige bestand zijn twee fragmenten terug te vinden. In

figuur 4.4 zijn de groene stukken de volledig aanwezige bestanden. De overige fragmenten

zijn genummerd volgens de positie in het bestand.

Figuur 4.4: Lay-out van de PNG-afbeeldingen in het image-bestand waarbij niet alle afbeeldingen

volledig aanwezig zijn.

4.1.5 Niet in volgorde gefragmenteerd

Hier zijn zes thumbnails en 35 gefragmenteerde afbeeldingen terug te vinden. Per afbeeldings-

formaat zijn er zeven situaties. Deze zijn afgebeeld in figuur 4.5. Op een afbeelding na met

twee fragmenten, zijn er per afbeelding drie fragmenten. Deze fragmenten zijn per afbeel-

ding gegroepeerd. Van de afbeeldingen met drie fragmenten zijn alle mogelijke permutaties

aanwezig.

Figuur 4.5: Lay-out van de PNG-afbeeldingen in het image-bestand waarbij de fragmenten niet in

volgorde staan.
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4.1.6 Gevlochten paar

Per afbeeldingsformaat zijn er twee ongefragmenteerde en twee gefragmenteerde bestanden

aanwezig. Bovendien zijn er nog drie thumbnails terug te vinden. De twee gefragmenteerde

afbeeldingen zijn in elkaar verweven zoals te zien is in figuur 4.6.

Figuur 4.6: Lay-out van de PNG-afbeeldingen in het image-bestand waarbij twee afbeelding door

elkaar gevlochten zijn.

4.1.7 Niet uitgelijnd op sectorgrenzen

Alle 40 afbeeldingen zijn ongefragmenteerd (acht per afbeeldingsformaat) en daarnaast zijn

er nog zeven thumbnails aanwezig. Geen enkele afbeelding begint aan een sectorgrens. Ze

werden allemaal een willekeurig aantal bytes voorbij een sectorgrens geplaatst.

Figuur 4.7: Lay-out van de PNG-afbeeldingen in het image-bestand waarbij elke afbeelding over een

verschillend aantal bytes verschoven is zodat ze niet beginnen aan een sectorgrens.

4.2 Bestaande tools

Op http://www.cftt.nist.gov/filecarving.htm zijn testrapporten beschikbaar voor ne-

gen file carvers die getest werden met de besproken testset. Een daarvan (voor iLook v2.2.7)

bevat enkel een melding dat de tool file carving niet volledig ondersteunt en geeft bijgevolg

geen resultaten. Hier werd dus niet naar gekeken. De rapporten zijn van juli 2014, onder-

tussen zijn van sommige tools recentere versies uitgekomen. Helaas was het niet mogelijk om

deze recentere versies te testen.

• Adroit Photo Forensics (APF): APF is een commercieel forensisch software pakket

van Digital Assembly. Het is gespecialiseerd in de analyse en het herstel van digitale

foto’s. De laatste versie is APF 2013 v3.1d, dit is dezelfde als waarmee het NIST-

testrapport werd opgesteld.

http://digital-assembly.com/products/adroit-photo-forensics/

• EnCase Forensic: Dit is een commercieel forensisch software pakket verkocht door

Guidance Software. Het is onderdeel van een hele reeks andere forensische tools. De

laatste versie is EnCase Forensic 8. De NIST-testset werd getest met zowel versie
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6.18.0.59 als versie 7.09.05.

https://www.guidancesoftware.com/encase-forensic

• Forensic Toolkit (FTK): FTK is een commercieel forensisch software pakket verkocht

door AccessData. De laatste versie is FTK 6.0, de geteste versie was FTK 4.1.

http://accessdata.com/solutions/digital-forensics/forensic-toolkit-ftk

• PhotoRec Dit is een open source programma om allerlei bestanden te herstellen (niet

enkel foto’s zoals de naam doet vermoeden). PhotoRec wordt samen met TestDisk

verspreidt, een programma om partities en opstartschijven te herstellen. De laatste

stabiele versie is 7.0. Hiermee werd ook het NIST-testrapport opgesteld.

Gratis te downloaden via: http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download

• Recover My Files (RMF): RMF is een commercieel programma van GetData om

verloren gegane data te herstellen. De geteste versie is RMF 5.2.1, dit is de laatste

beschikbare versie.

http://www.recovermyfiles.com/

• Revit: Revit is een open source carving tool die ontwikkeld werd voor de DFRWS

(Digital Forensic Research Workshop) carving challenge in 2006 en verbeterd werd voor

de challenge in 2007. Het is geen volledig afgewerkt product, maar heeft een interessant

ontwerp om het eigenlijke carving algoritme gebruik te laten maken van losse bestands-

formaatdefinities. Deze tool werd niet getest door het NIST, maar leek toch de moeite

om mee te vergelijken. Het testen gebeurde met revit07.

https://github.com/libyal/reviveit

• R-Studio: Dit is een commercieel programma om data te herstellen van R-Tools Tech-

nology Inc. De laatste versie is 8.0, de NIST-testset werd getest met versie 6.2.

http://www.r-studio.com/

• Scalpel: Scalpel is een open source programma dat gebaseerd werd op Foremost, maar

veel efficiënter is (Richard III & Roussev, 2005). De laatste versie is 2.0, dezelfde als

waarmee het NIST-testrapport is opgesteld. Uit de resultaten bleek dat Scalpel geen

enkele PNG-afbeelding terugvond, maar wel heel veel false positives. Bij het vergelijken

van de resultaten leek het dus niet zinvol om hier rekening mee te houden.

Gratis te downloaden via: https://github.com/sleuthkit/scalpel

• X-Ways Forensics: Dit is commerciële forensische software gemaakt door X-Ways.

Er werd getest met versie 17.6. Ondertussen is versie 18.9 beschikbaar.

http://www.x-ways.net/forensics/
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4.3 Resultaten NIST-testset

De resultaten van een file carving programma kunnen op twee manieren gemeten worden. Ten

eerste kan gekeken worden of de bekomen bestanden te openen zijn en de juiste informatie

bevatten. Bij afbeeldingen kan gekeken worden in hoeverre het herstelde bestand visueel

afwijkt van het origineel. Ten tweede kan er op dataniveau gekeken worden naar wat het

programma herstelt ten opzichte van wat er te vinden is. Hierbij kan gekeken worden naar

hoeveel van de herstelde data effectief juist is en naar hoeveel van de mogelijke data gevonden

werd. (Lyle & Ayers, 2014)

Beide manieren gaan gebruikt worden om de resultaten van de gemaakte PNG-carver te

vergelijken met de programma’s die het NIST testte.

4.3.1 Visueel resultaat

Bij het visueel vergelijken van de gevonden afbeelding met het origineel zijn er vier mogelijke

resultaten:

• Zichtbaar - volledig / kleine fout: De afbeelding lijkt identiek aan het origineel, of

er zit een kleine fout in die niet belet dat de volledige inhoud, kleur, ... te zien is.

• Zichtbaar - niet volledig / grote fout: De afbeelding kan bekeken worden, maar

er ontbreken stukken, de fragmenten staan in de verkeerde volgorde, de kleuren zijn

verkeerd, ...

• Niet zichtbaar: De data behoort wel tot het bestandstype, maar is niet zichtbaar, kan

niet geopend worden of heeft geen inhoud wanneer het bestand geopend wordt.

• False positive : De data behoort niet tot het bestandstype. Het vinden van false

positives kan ertoe leiden dat er meer afbeeldingen teruggevonden werden dan er in de

afbeelding zaten.

Geen opvulling na bestand

De tien tools die vergeleken worden, bleken allemaal perfect in staat om de PNG-afbeeldingen

te vinden.

Wel opvulling na bestand

Ook in dit geval was er geen verschil tussen de tien tools. Alle PNG-afbeeldingen werden

exact teruggevonden.
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In volgorde gefragmenteerd

Enkel de gerealiseerde PNG-carver was in staat om alle PNG-afbeeldingen te herstellen. De

overige tools waren wel in staat om de twee ongefragmenteerde afbeeldingen te vinden. Van

de overige zes gefragmenteerde bestanden werd hoogstens het begin gevonden. Zoals in fi-

guur 4.8 te zien is, herstelde PhotoRec als enige zelfs niet het begin van de gefragmenteerde

afbeeldingen.
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Figuur 4.8: Vergelijking van de resultaten voor de testsituatie waarbij twee PNG-afbeeldingen niet

gefragmenteerd zijn en zes afbeeldingen in volgorde gefragmenteerd zijn.

Onvolledig

In het testscenario waarbij niet alle afbeeldingen volledig terug te vinden zijn, worden de

twee volledige, ongefragmenteerde PNG-afbeeldingen door alle tools gevonden. In figuur 4.9

is er nu een bijkomend visueel criterium. Voor de onvolledige afbeeldingen is het ook goed

als de afbeelding zo veel mogelijk terug gevonden is. In de NIST-testrapporten staat geen

uitleg over wat dit precies betekent. De enige tool die hier hoog op scoorde was Adroit Photo

Forensics (APF). Alle andere tools kregen enkel een goede score op zichtbaarheid voor de

twee ongefragmenteerde bestanden. Indien teruggekeken wordt naar de onvolledige PNG-

afbeeldingen in figuur 4.4, dan zijn enkel de headers van afbeelding C, D en H aanwezig.

Zonder header kan een PNG-afbeelding niet bekeken worden, dus de overige afbeeldingen

zullen al zeker niet in de zichtbare categorie vallen. Van afbeelding D is ook het tweede

fragment aanwezig. Om als goed gemarkeerd te worden, zou dit ook teruggevonden moeten

worden. Het is onduidelijk of het bij de overige afbeeldingen de bedoeling is dat ook losse
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fragmenten zichtbaar zijn om als zoveel mogelijk zichtbaar te tellen. Van afbeelding E, die

volledig aanwezig is, vond APF slechts een klein deel. Het lijkt dan ook onwaarschijnlijk

dat er van drie onvolledige afbeeldingen meer teruggevonden werd. De kans is groot dat er

een fout in het testrapport voor APF is geslopen waarbij drie fragmenten als goed werden

gecategoriseerd terwijl het eigenlijk ’zichtbaar met grote fout’ had moeten zijn.

Bij de tools die zelf werden getest (Revit07 en PNGrecover) werden enkel de eerste fragmenten

gevonden en deze zijn als zichtbaar met grote fout geteld.
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Figuur 4.9: Vergelijking van de resultaten voor de testsituatie waarbij niet alle PNG-afbeeldingen

volledig aanwezig zijn. Er zijn twee ongefragmenteerde en een gefragmenteerde afbeel-

ding volledig aanwezig. Van de vier onvolledige afbeeldingen ontbreken verschillende

fragmenten.

De gerealiseerde PNG-carver scoorde hier beter dan de andere tools aangezien ook de gefrag-

menteerde afbeelding werd hersteld die volledig aanwezig is. Daarnaast werden ook vier footer

fragmenten gevonden. Deze kunnen weliswaar niet geopend worden, maar kunnen eventueel

nog andere informatie bevatten. Op de drie chunk-types die tekst kunnen bevatten, staat

bijvoorbeeld enkel de restrictie dat ze tussen de IHDR- en de IEND-chunk moeten staan (zie

figuren 2.2 en 2.3). Indien deze na de IDAT-chunks komen, is er een grote kans dat ze in de

herstelde footer zitten.

Niet in volgorde gefragmenteerd

De zeven afbeeldingen zijn gefragmenteerd. Meer dan de helft van de tools was in staat om een

enkele afbeelding volledig te herstellen. De enige uitzondering hierop is de gerealiseerde PNG-

carver, deze kon vier afbeeldingen volledig herstellen. Zoals te zien in figuur 4.10, vonden de

meeste carving tools wel het begin van alle PNG-afbeeldingen. PhotoRec vond geen enkele
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afbeelding. EnCase v6 en FTK vonden slechts zes van de zeven beginfragmenten. Revit07

vond zeven PNG-afbeeldingen die te openen waren, maar een hiervan was volledig zwart.

Dit is het enige testscenario waarbij het meer resultaten opleverde indien gebruik gemaakt

werd van de grondigere zoekmethode van de PNG-carver (zie §3.3.2). Aangezien het hier

om niet al te veel data gaat, was er niet veel verschil in verwerkingstijd. De grondigere

methode nam 15 seconden in beslag in plaats van 12 op het testsysteem. Op figuur 4.10

zijn de zoekniveaus van PNGrecover aangeduid met l0 en l1, deze staan respectievelijk voor

de vlugge en voor de grondige methode. Zoals te zien is op de figuur, leverde de grondige

zoekmethode dubbel zoveel goede afbeeldingen op. Net als in het vorige testscenario werden

hier de footer fragmenten uitgeschreven.
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Figuur 4.10: Vergelijking van de resultaten voor de testsituatie waarbij de fragmenten van de PNG-

afbeeldingen in de verkeerde volgorde staan.

De compleet gevonden PNG-afbeelding was in alle NIST-testen degene die in de juiste volg-

orde gefragmenteerd was. Dit is merkwaardig aangezien in de vorige gevallen de in volgorde

gefragmenteerde afbeeldingen niet volledig gevonden werden. Een verklaring hiervoor werd

niet gevonden in de testrapporten.

Gevlochten paar

De twee ongefragmenteerde afbeeldingen werden door alle carving tools gevonden zoals te

zien is in figuur 4.11. PhotoRec herstelde ook hier geen fragmenten. FTK vond slechts een

van de twee headerfragmenten. Al de overige tools vonden beide headerfragmenten van het

gevlochten paar PNG-afbeeldingen. PNGrecover was als enige in staat om ook deze twee

afbeeldingen te herstellen.
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Figuur 4.11: Vergelijking van de resultaten voor de testsituatie waarbij twee PNG-afbeeldingen door

elkaar gevlochten zijn.

Niet uitgelijnd op sectorgrenzen

De meeste carving tools hadden er geen problemen mee als het begin van een PNG-afbeelding

niet op een sectorgrens was uitgelijnd. Zoals te zien is op figuur 4.12 konden enkel PhotoRec,

RMF en R-Studio in dit geval niets terugvinden.

Bij PNGrecover was het noodzakelijk om een extra optie mee te geven bij het starten van het

programma om aan te geven dat niet enkel op de clustergrenzen gezocht moest worden.
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Figuur 4.12: Vergelijking van de resultaten voor de testsituatie waarbij de PNG-afbeeldingen niet

aan een sectorgrens beginnen.
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4.3.2 Data gebaseerd resultaat

Er zijn twee maatstaven voor de herstelde data: precisie en recall (herroeping). Precisie is

het aandeel van de gevonden data dat relevant is. Recall is het aandeel van de originele data

dat gevonden werd. Deze twee maatstaven kunnen eventueel ook samen genomen worden om

een f-score te geven. Voor de NIST-testrapporten werd de f-score als volgt berekend:

F = 2 × (P × R)/(P + R) Hierbij staat F voor de f-score, P voor de precisie en R voor de

recall.

Naast de scripts om image-bestanden aan te maken volgens de besproken testscenario’s, stelt

het NIST ook scripts beschikbaar om de resultaten beter te kunnen evalueren. Deze zijn

te downloaden op: http://www.cfreds.nist.gov/filecarvingtestreports.html. Voor

de NIST-testrapporten werd deels versie 8 en deels versie 9 van de scripts gebruikt. Om

PNGrecover en Revit07 te testen werd gebruik gemaakt van versie 9a omdat deze automatisch

de verschillende scores berekent. Voor de oudere versies is het niet helemaal duidelijk hoe

de scores werden berekend. Uit de geproduceerde analyse-bestanden kunnen wellicht de

benodigde gegevens gehaald worden, maar dit lijkt erg veel werk om handmatig te doen.

In tabel 4.1 worden de scores voor de geteste carving tools met elkaar vergeleken. Hiervoor is

enkel gekeken naar de scores voor het herstel van PNG-afbeeldingen. Aangezien de tools alle-

maal met dezelfde image-bestanden getest zijn, zou te verwachten zijn dat het aantal relevante

sectors overal hetzelfde is. Dit is echter niet het geval. Helaas is de oorzaak onbekend.

Voordat verder wordt gegaan met een bespreking van de resultaten in de tabel, eerst een

woordje uitleg over de drie rijen voor PNGrecover. Bij het vergelijken van de resultaten van

PNGrecover met de andere tools werd niet zo goed gescoord op de precisie. Een mogelijke

verklaring hiervoor werd gevonden in de footers die hersteld worden ook al zijn ze niet te

openen. Om dit te testen, werden de scores nogmaals berekend met weglating van de footers.

Dit gaf een veel betere score voor precisie, en bijgevolg ook voor de f-score. Op deze manier

werd echter heel wat PNG-data weggelaten.

Deze correcte PNG-data werd niet als relevant herkend doordat bij het carven van de footer

geen rekening werd gehouden met de sectorgrenzen. De controle of een sector relevant is of niet

gebeurt per sector en bijgevolg werd de footer-data niet herkend. Nadat de footers handmatig

waren bijgewerkt zodat het begin overeenkwam met de dichtstbijzijnde sectorgrens, werden

de scores nogmaals berekend. Nu werden de footers wel als relevante data herkend. Voor de

huidige versie van PNGrecover is dit niet indicatief, maar omdat dit een goede indicatie is

van het potentieel van de PNG-carver werd dit resultaat hier toch toegevoegd.

Wanneer in tabel 4.1 gekeken wordt naar het absolute aantal herstelde relevante sectors,

dan blijkt de gecorrigeerde versie van PNGrecover hier veruit het beste op te scoren. Ook

PNGrecover v1 scoort hier goed, enkel EnCase v6 scoort hoger.
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Tabel 4.1: Scores die de carving tools behaalden op het herstellen van PNG-afbeeldingen.

P = precisie, R = recall, F = f-score.

Carving tool
Herstelde

relevante sectors
Herstelde sectors P Relevante sectors R F

APF 2013 v3.1d 720090 720278 1,000 983215 0,732 0,845

EnCase v6.18.0.59 769633 839636 0,917 843957 0,912 0,914

EnCase v7.09.05 581096 581437 0,999 843957 0,689 0,815

FTK 4.1 572624 572944 0,999 843957 0,678 0,808

PhotoRec 7.0 369222 369282 1,000 582956 0,633 0,775

Revit07 724084 724417 1,000 852923 0,849 0,918

RMF 5.2.1 441868 442179 0,999 704699 0,627 0,771

R-Studio 6.2 528078 3559737 0,148 704699 0,749 0,248

X-Ways 17.6 581096 581437 0,999 843957 0,689 0,815

PNGrecover v1 748811 847146 0,884 852923 0,878 0,881

- zonder footers: 748745 748946 1,000 852923 0,878 0,935

- footers vanaf sectorgrens 846742 847146 1,000 852923 0,993 0,996

Voor de precisie (P) scoren bijna alle tools heel goed. Dit betekent dat de meeste gevonden

data toebehoort aan de te herstellen afbeeldingen. Enkel R-Studio scoort hier slecht op.

PNGrecover v1 doet het slechter dan de meeste tools. De oorzaak hiervan werd hierboven al

besproken.

De behaalde recall (R) scores liggen verder uiteen. EnCase v6 scoort ook hier heel hoog op,

enkel de gecorrigeerde PNG-carver zou het hier beter op doen. Iets lager scoren PNGrecover

v1 en Revit07. Al deze tools zijn goed in staat om de data te vinden die tot de PNG-

afbeeldingen behoort.

Bij het samenvoegen van de precisie en recall tot de f-score, behaalt de gecorrigeerde versie

van PNGrecover een bijna perfecte score. Ook EnCase v6 en Revit07 doen het hier goed.

4.3.3 Totaal resultaat

Door naar zowel het visuele als het data gerichte resultaat te kijken, kan een totaalbeeld

verkregen worden van hoe goed een carving tool in staat is om bestanden te herstellen.

Indien enkel naar een van de twee wordt gekeken, kan belangrijke informatie gemist worden.

Het data gerichte resultaat geeft wel een goed beeld van de mate waarin een carving tool

de relevante data herkent, maar niet in hoeverre dit leidt tot een zichtbare afbeelding. Een

tool kan nog steeds een goede score hebben indien een cruciaal deel om de afbeelding weer te

geven ontbreekt, maar de gecarvde data gaat weinig tot geen nuttige informatie opleveren.
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Het visuele resultaat op zich toont wel of het behaalde resultaat direct bruikbaar is, maar de

bestanden die gevonden werden en die niet te openen zijn of geen correcte afbeelding geven,

kunnen misschien toch nog handmatig hersteld worden. Hiervoor is het nuttig om te weten

of de gevonden data wel relevant is.

Uit het vergelijken van het visuele en het data gerichte resultaat voor de geteste carving tools

kunnen enkele conclusies getrokken worden.

Op PhotoRec en PNGrecover na zit er weinig verschil tussen de visuele resultaten van de

carving tools. Toch zitten er relatief grote verschillen tussen de data gebaseerde resultaten.

Op R-Studio na zijn de tools heel succesvol in het carven van enkel de relevante data (precisie).

Het verschil zit meestal in de recall score, dus in hoeverre alle relevante data werd gevonden.

Uit de gegevens blijkt dat EnCase v6 en Revit07, die de hoogste f-score behaalden, heel goed

in staat zijn om de relevante stukken data te carven, maar het lukt ze niet om deze data te

herstellen tot een correcte PNG-afbeelding. De overige tools behaalden min of meer hetzelfde

visuele resultaat ook al vonden ze minder relevante data. De extra gevonden data van EnCase

v6 en Revit07 heeft dus weinig praktisch nut.

De gerealiseerde PNG-carver behaalde het beste visuele resultaat. De f-score in het data

gebaseerde resultaat is het derde hoogste. Zoals aangetoond kan dit resultaat verbeterd

worden tot een bijna perfecte score met een relatief kleine aanpassing.

4.4 Resultaten extra image-bestanden

Met het script dat vermeld werd in §1.3.3 werden extra image-bestanden aangemaakt. Hier-

voor werd in totaal 18,5 GB aan testdata verzameld. Hiervan waren 8,27 GB PNG-afbeeldingen

(45%), de overige bestanden waren PDF’s, allerlei broncode, zip-bestanden, andere types

afbeeldingen, documenten, ... In totaal waren er 11.407 bestanden, waarvan 10.878 PNG-

afbeeldingen (95%). Het oorspronkelijke idee was om te testen met verschillende bestands-

systemen tot 10 GB groot. Er werden genoeg bestanden verzameld om ook voor de grotere

bestandssystemen een aantal keer nieuwe te kunnen kopiëren zodat fragmentatie optrad. Uit-

eindelijk bleek dat het testen op een 128 MB SD-kaart al voldoende uitdaging was. Hiervoor

zag het script er als volgt uit:

- SD-kaart grondig formatteren zodat enkel het FAT16 bestandssysteem aanwezig

is en alle overige bytes nullen zijn

- bestanden kopiëren tot 80% gevuld

- herhaal 9 keer:

- random bestanden wissen tot nog maar 60% gevuld

- random bestanden kopiëren tot 85% gevuld

Na afloop werd van de SD-kaart een exacte kopie gemaakt naar een image-bestand
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In tabel 4.2 staan de resultaten voor twee image-bestanden van 128 MB. Het aantal bestanden

dat werd gekopieerd naar de SD-kaart is niet het aantal dat nog terug te vinden is. Een groot

deel hiervan zal verloren zijn gegaan doordat de data overschreven werd nadat het bestand

verwijderd werd. Het aantal gevonden PNG-headers en -footers komt uit de resultaten van

PNGrecover. Dit geeft een bovengrens aan het aantal PNG-afbeeldingen dat maximaal ge-

vonden kan worden. Hoeveel van deze headers en footers bij elkaar passen is echter onbekend.

Beide image bestanden werden getest met Revit07, met de standaard en met de uitgebreide

zoekmethode van PNGrecover.

Tabel 4.2: Resultaten voor 128 MB image-bestanden.

Test

image-

bestand

Gekopieerde

bestanden

Zichtbaar

aanwezige

PNG’s

Gevonden

PNG-headers

en -footers

Revit07
PNGrecover

standaard

PNGrecover

uitgebreid

sd128 1
377 PNG

22 andere

71 ongefragm.

47 gefragm.

= 118 totaal

172 headers

210 footers

115 bestanden

33 sec

134 bestanden

2 u 15 min

117 bestanden

na 2 dagen gestopt

sd128 2
379 PNG

26 andere

68 ongefragm.

66 gefragm.

= 134 totaal

161 headers

207 footers

60 bestanden

na 28 sec gecrasht

114 bestanden

1 u 3 min

115 bestanden

1 dag 9 u

Uit de resultaten blijkt duidelijk dat PNGrecover veel trager is dan Revit07. In het eerste test-

geval, sd128 1, werd de uitgebreide zoekmethode stopgezet nadat al bijna een dag geprobeerd

werd om eenzelfde bestand te herstellen. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat het gevonden

header-deel het begin van een IDAT chunk bevatte die enkele MB’s groot zou moeten zijn. In

combinatie met een footer-deel dat veel kleinere chunks bevat, geeft dit heel veel rekenwerk.

In de uitgebreide methode wordt voor elk volgend gevonden chunk-type opnieuw gezocht of

de locatie van de foute data gevonden kan worden. Dit zou verder uitgewerkt moeten worden

om vlugger te ontdekken dat een bepaalde chunk niet kan volgen op het header-deel.

PNGrecover vond in het eerste testgeval 19 volledige bestanden meer met de standaard zoek-

methode dan Revit07. In het tweede testgeval kan geen vergelijking gemaakt worden met

Revit07 aangezien er blijkbaar een fout in dit programma zit waardoor het op een bepaald

moment crashte. Hier kan wel een vergelijking gemaakt worden tussen de standaard en de

uitgebreide zoekmethode van PNGrecover. De uitgebreide methode deed er veel langer over,

maar vond wel een bestand meer.

Deze testgevallen werden ook gebruikt tijdens de ontwikkeling van PNGrecover. Hieruit

bleek dat de NIST-testgevallen, waarop eerst getest was, niet uitgebreid genoeg zijn. De

PNG-afbeeldingen die daarin gebruikt worden, hebben weliswaar verschillende chunk-types,

maar ze lijken toch nog sterk op elkaar. Zo zijn er altijd meerdere IDAT-chunks, terwijl in

de willekeurig verzamelde PNG-afbeeldingen bijna de helft slechts een IDAT-chunk heeft (zie
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§2.2.3). Bij de gefragmenteerde afbeeldingen in de NIST-testset ligt het fragmentatiepunt

altijd in een IDAT-chunk. Dit zorgt ervoor dat de uitvoer van pngcheck altijd dezelfde fout

geeft. Deze uitvoer wordt gebruikt tijdens het zoeken naar de locatie van de fout. Toen andere

fouten gevonden werden bij de eerste eigen testen, werkte PNGrecover dan ook minder goed

dan verwacht. Zo waren er nog enkele andere veralgemeningen gemaakt in de eerste fase van

het programmeren die geen problemen gaven in de NIST-testset, maar wel bij de eigen testen.

Uit de combinatie van NIST-testresultaten en eigen tests kan besloten worden dat PNGrecover

beslist betere resultaten behaalt dan de bestaande file carvers. De snelheid waarmee dit

gebeurt is echter te traag om praktisch bruikbaar te zijn. Er zijn nog genoeg mogelijkheden

om PNGrecover te optimaliseren, dus naar de toekomst toe kan het zeker een nuttige tool

worden om PNG-afbeeldingen terug te vinden ook al zijn ze gefragmenteerd.
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Besluit en toekomstig werk

5.1 Besluit

Om bestanden terug te vinden die van een digitale informatiedrager verdwenen lijken te

zijn, kan gebruik gemaakt worden van file carving. Hierbij worden bestanden hersteld uit de

ruwe digitale data zonder behulp van informatie over het bestandssysteem, dat beschadigd

of verdwenen kan zijn. Er is nog zo goed als geen onderzoek verricht naar het carven van

PNG-afbeeldingen ondanks dat dit bestandsformaat veel gebruikt wordt. Ongefragmenteerde

bestanden zijn relatief gemakkelijk te herstellen zolang de data ervan nog niet overschreven is.

De meeste al bestaande file carving tools zijn in staat om deze PNG-afbeeldingen te herstellen.

Door uit te gaan van de specifieke kenmerken van het PNG-afbeeldingsformaat, werd een

PNG-carver ontworpen die beter in staat is om ook gefragmenteerde PNG-afbeeldingen te

herstellen.

Uit een grote verzameling willekeurige PNG-afbeeldingen werd informatie gehaald over de

fouten die voorkwamen, de chunk-types die het meeste gebruikt worden en tot slot de re-

latie tussen het aantal IDAT-chunks en de bestandsgrootte. Hieruit bleek dat 1,7% van de

PNG-afbeeldingen niet voldeed aan de PNG-standaard. De meest voorkomende fouten waren

een onbekende iDOT-chunk, data na de IEND-chunk en tekst-chunks die een NULL-karakter

bevatten. Uit het totale aantal gebruikte chunk-types kon een optimale volgorde worden op-

gesteld om te zoeken naar de volgende chunk tijdens het herstellen van een PNG-afbeelding.

Er werd geen algemeen verband gevonden tussen het aantal IDAT-chunks en de bestands-

grootte, wel werden een aantal typische IDAT-lengtes gëıdentificeerd. Indien deze gebruikt

worden, is er een verband tussen het aantal IDAT-chunks en de bestandsgrootte.

Het herstel van PNG-afbeeldingen werd gerealiseerd in twee stappen. Eerst wordt het volle-

dig image-bestand overlopen op zoek naar PNG-headers en -footers. Vervolgens worden de

gevonden locaties gebruikt om zoveel mogelijk PNG-afbeeldingen te herstellen. Om hierbij

geen onnodig werk te verrichten, worden eerst de meest waarschijnlijke en gemakkelijkste

55



Hoofdstuk 5. Besluit en toekomstig werk

situaties gecontroleerd. Indien tijdens een poging tot herstel van een PNG-afbeelding nieuwe

informatie gevonden wordt, gaat deze onthouden worden voor de volgende herstelpogingen.

De PNG-carver die zo werd ontworpen is in staat om ongefragmenteerde afbeeldingen te her-

stellen en ook sommige gefragmenteerde situaties. Indien er exact twee fragmenten zijn, zal de

PNG-afbeelding altijd hersteld kunnen worden. Bij drie of meer fragmenten kan de afbeelding

enkel in specifieke gevallen hersteld worden. Als een deel van de fragmenten al overschreven

is, zal toch geprobeerd worden om zoveel mogelijk van de data te herstellen. Indien het eerste

deel van de afbeelding nog aanwezig is, levert dit een deels zichtbare afbeelding op.

Ter validatie van het werk werd de gerealiseerde PNG-carver vergeleken met al bestaande

carving tools. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een testset van het NIST voor het carven

van grafische bestanden. Met behulp van dezelfde testset had het NIST rapporten opgesteld

voor bekende bestaande file carvers.

Bij het vergelijken van de gerealiseerde PNG-carver met de andere carvers bleek deze in alle

gevallen met fragmentatie veel beter te scoren op het herstellen van PNG-afbeeldingen tot

een visueel goed resultaat. Indien gekeken werd naar het aandeel van de gevonden data dat

effectief tot de gezochte PNG-afbeeldingen behoort (precisie) en het aandeel van de gezochte

data dat gevonden werd (recall), dan waren er meerdere file carvers die hier goed op scoorden.

Deze slaagden er dus wel in om de relevante stukken data te carven, maar het lukte ze niet

om de fouten te herstellen waardoor geen visueel goed resultaat werd bekomen.

Met behulp van zelf geconstrueerde testgevallen werd de ontwikkelde PNG-carver verder ge-

test. Hieruit bleek dat de NIST testset niet alle situaties dekt. Ook werd duidelijk dat er nog

optimalisatiewerk verricht moet worden om de PNG-carver praktisch bruikbaar te maken.

De doelstelling om een PNG-carver te ontwikkelen die beter in staat is om PNG-afbeeldingen

te herstellen dan de al bestaande file carvers werd behaald. De bijkomende doelstelling was

om te detecteren of losse fragmenten tot een PNG-afbeelding behoren. Deze doelstelling is

niet helemaal gehaald. Naar de toekomst toe is al een idee uitgewerkt hoe PNG-fragmenten

herkend kunnen worden. Dit staat beschreven op het einde van §5.2. In theorie is deze

doelstelling dus wel behaald, helaas was het niet meer mogelijk om in de praktijk te testen of

dit idee goede resultaten geeft.

Tijdens deze masterproef zijn heel wat nieuwe dingen ontwerpen en bedacht:

• De PNG-carver werd geprogrammeerd vanaf nul. Het bestaande pngcheck programma

werd hierin gëıntegreerd om te controleren of een gevonden PNG-afbeelding geldig is.

• Er werd een methode bedacht die specifieke PNG-eigenschappen gebruikt om PNG-

afbeeldingen te herstellen.

• Een script werd geschreven waarmee gefragmenteerde testgevallen gemaakt kunnen wor-

den.
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• Duizenden PNG-afbeeldingen werden gedownload met een aangepast bestaand script.

Daarna werd zelf een script geschreven om hier eigenschappen uit te halen die relevant

zijn voor het herstellen van PNG-afbeeldingen.

• Voorstellen werden uitgedacht om de PNG-carver verder te verbeteren.

5.2 Toekomstig werk

Een eerste voorstel tot verbetering van de PNG-carver werd al gedaan in § 4.3.2 bij het

bespreken van de data gebaseerde resultaten. Er wordt al rekening gehouden met de cluster-

grenzen bij het proberen herstellen van een PNG-afbeelding, maar nog niet bij het aangeven

van de mogelijke eindposities van het header-fragment. Door dit verder uit te werken kan het

algoritme verder geoptimaliseerd worden.

Het is mogelijk dat tijdens het combineren van header- en footerfragmenten een verbetering

wordt gevonden, zonder dat deze uiteindelijk leidt tot een volledig correcte PNG-afbeelding.

In de huidige structuur wordt deze verbetering niet opgeslagen en gaat deze informatie helaas

verloren. Het kan interessant zijn om te onderzoeken hoe deze verbetering efficiënt kan worden

opgeslagen en gebruikt voor verdere pogingen tot herstel van de afbeelding.

Om te controleren of gevonden data een correcte PNG-afbeelding vormt, wordt gebruik ge-

maakt van pngrecover. Dit programma verwacht als invoer een bestandsnaam om te kunnen

controleren. Bij het integreren van pngrecover in de PNG-carver werd dit niet aangepast.

Bijgevolg moet alle data die mogelijk een PNG-afbeelding vormt eerst naar een bestand ge-

schreven worden. Het zou interessant zijn om na te gaan of pngrecover niet zodanig aangepast

kan worden dat de controle in het geheugen kan gebeuren. Aangezien lees- en schrijfoperaties

naar de harde schijf veel trager zijn dan deze voor het werkgeheugen, zou dit een belangrijke

optimalisatie kunnen zijn.

De volgende voorgestelde optimalisaties hebben te maken met het zoeken van de fout in een

PNG-afbeelding. Hierbij wordt het einde van de chunk met fout bepaald door op zoek te

gaan naar de volgende chunk(s) met behulp van de gekende, gestandaardiseerde chunk-types.

Momenteel wordt hierbij nog geen rekening gehouden met de toegestane volgorde van de

chunk-types. Door hier gebruik van te maken, zou het zoekwerk beperkt kunnen worden tot

enkel die chunk-types die mogelijk zijn.

Bovendien zou het interessant zijn om te onderzoeken welke private chunk-types veel gebruikt

worden en deze dan ook op te nemen in het zoekalgoritme.

Indien de fout zit in een IDAT-chunk kan gekeken worden of er al meerdere IDAT-chunks

voorkwamen met een typische lengte. Indien dit het geval is, kan hiermee bepaald worden of

een gevonden IDAT-chunk een mogelijke opvolger is of niet.
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Tot slot nog een voorstel waarmee losse PNG-fragmenten wellicht herkend kunnen worden. In

de eerste fase van de gerealiseerde PNG-carver wordt gezocht naar alle PNG-header en -footer

posities. Het zou interessant zijn om dit uit te breiden naar de chunk-type velden. Hierbij

moet wel extra rekening gehouden worden met false positives aangezien de chunk-types maar

uit vier bytes bestaan en er dus een redelijk grote kans is dat ze ook op andere plaatsen

gevonden worden. Voor de ongefragmenteerde chunks kan redelijk gemakkelijk nagegaan

worden of het een goede PNG-chunk is aan de hand van het lengte-veld (dat zich voor het

type-veld bevindt) en de CRC (die lengte bytes verder ligt). Een aaneengesloten reeks van

goede chunks vormt een fragment. Eventueel kan er nog data voor of achter liggen die ook

tot hetzelfde fragment behoort. Met behulp van deze informatie zou het mogelijk moeten zijn

om nog meer PNG-afbeeldingen te herstellen die uit drie of meer fragmenten bestaan.
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Bijlage A

Inhoud toegevoegde cd-rom

• De broncode van PNGrecover

• Vergelijking met NIST-resultaten:

– NIST-scripts om testgevallen aan te maken

– NIST-scripts om resultaten te berekenen

– Testrapporten NIST

– Analyseresultaten PNGrecover (gerealiseerd + zonder footers + uitgelijnd op sector-

grenzen)

– Analyseresultaten Revit07

• Extra PNG-karakteristieken:

– Aangepast script googliser

– Script om PNG-statistieken uit de uitvoer van pngcheck te halen

– De resultaten van dit script.

• Script om fragmentatie te simuleren

• Een digitale versie van deze tekst
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