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Sammanfattning

Metoderna för att använda steganografi har följt den tekniska utvecklingen
och är idag digitalt etablerad. I den här uppsatsen introduceras ämnet ste-
ganografi och det ges en omfattande beskrivning kring de tekniker som finns
tillgängliga för steganografi och steganalys. Den mest erkända metoden för
att dölja bilder i bilder är LSB (Least Significant Bit) och är en central del av
denna uppsats. Att dölja information med steganografi är betydligt lättare
än att detektera den samma. Som del i en steganalys kommer vi i den här
uppsatsen analysera och presentera sambandet mellan antalet unika färger
och antalet pixlar i JPEG-bilder och utveckla en procedur som indikerar om
en bild blivit steganograferad eller ej då originalbilden finns att tillgå. Ut-
fallet av experimenten på 400 bilder gav ett entydigt resultat och i de fall
originalbild finns tillgänglig ger denna metod en stark indikation på om en
bild har blivit steganograferad eller inte.





Förord

Vi vill tacka vår handledare Eric Järpe för hans hängivna engagemang och
för hans vägledning under detta arbete.

Vi vill också tacka de organisationer som svarade på våra frågor kring ste-
ganografi.





Definitionslista

Least Significant Bit (LSB)
Betyder den minst signifikanta biten och är den sista i ett block om 8 bitar.
Den har det numeriska värdet av 1 i talföljden 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 som
motsvarar alla bitarna i ett block. Värdet på den minst signifikanta biten blir
således 1/256-del.

Blowfish-algoritm
Är en symmetrisk krypteringsmetod som använder privata nycklar på 32 till
448 bitar. Grundaren Bruce Schneier uttryckte själv en viss kritik mot sin
egen metod och menade att krypteringsmetoden var föråldrad. Trots detta
är den intressant då senare presenterad mjukvara (JPHS) använder den och
eftersom den visat på empirisk styrka.

Steganografi
Termen steganografi härstammar från grekiskan och betyder konsten att dölja
information. I dagligt bruk finns anpassade mjukvaror för att dölja bilder,
ljudfiler, textfiler med mera.

Steganalys
Är motsatsen till steganografi och är den process som syftar till att detektera
och ta fram dold information.

Graphics Interchange Format (GIF)
En komprimeringsalgoritm som bäst lämpar sig för bilder med stora enfärga-
de ytor. Standarden stödjer endast 8 bitars bilder vilket ger totalt 256 antal
färger.

Checksumma
Även kallat hashsumma eller på svenska kontrollsumma. Checksumman byg-
ger på en algoritm som genererar en sträng med förutbestämd längd inne-
hållande siffror och bokstäver för ett specifikt dataset. Genom att jämföra
checksummor går det med extremt stor säkerhet att avgöra om två dataset
är identiska eller olika.

Carrier image
En bild som är avsedd att gömma information i.

Hidden image
Är den bild som avses att döljas i en annan bild.



Stego image
Är en bild som innehåller dold information.

Riktad steganalys
Är i flera av de arbeten vi refererar till detsamma som “targeted steganalysis”.

Extrapolera
En uppskattning av sambandet mellan olika variabler utanför ett givet om-
råde av mätvärden.

Konfidensintervall
Ett intervall där en parameter ligger med en viss given sannolikhet.
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1 Introduktion

Den här uppsatsen handlar om steganografi, ett forntida sätt, fast i modern
tappning, att dölja information på. Termen steganografi härstammar från
grekiskan och betyder, som just nämnts, konsten att dölja information.

1.1 Historisk bakgrund

Behovet av att dölja information eller kommunicera konfidentiellt antas ha
funnits från begynnelsen av människans existens. Till skillnad från kryptolo-
gin, som förlitar sig till att krypteringsalgoritmen är tillräckligt stark och inte
kan knäckas, ämnar steganografin att dölja information i information (bilder,
texter, ljudfiler med mera) och på så vis aldrig detekteras av någon annan än
mottagaren. I början av 1970-talet utvecklade Horst Heistel och hans kollegor
på IBM en krypteringsalgoritm, Lucifer, som senare skulle resultera i Data
Encryption Standard (DES). USA:s regering reglerade den högsta tillåtna
bitlängden av krypteringsnyckeln för att reducera kryptots styrka och på så
sätt bibehålla kontrollen över information som utbytes mellan privatperso-
ner [1]. Ett mer nutida exempel hittar vi i Storbritannien där innehav av en
krypterad hårddisk, med oviljan att uppge lösenordet, kan ge upp till fem
års fängelse. Detta är exempel på när styrkan i kryptologin minskar och att
steganografin kan få en allt större framtida betydelse och inverkan [2].

Inom steganografin och kryptologin är tre vanligt återkommande karaktärer
sändaren, Alice, mottagaren Bob och avlyssnaren Eve. I ett exempel från
‘The prisoners problem and the subliminal channel’ av Gustavus J. Simmons
beskrivs kommunikationen mellan två fångar och en iakttagande fångvaktare.
För att Alice och Bob, sändaren och mottagaren, ska kunna kommunicera
konfidentiellt behöver de komma på ett sätt att dölja information i med-
delanden som fångvaktaren, Eve, granskar innan de levereras. Det är här
steganografi blir intressant för Alice och Bob medan steganalys blir intres-
sant för Eve. För Alice och Bob är målet att kunna kommunicera utan att bli
upptäckta och för Eve är målsättningen att analysera och försöka detektera
den dolda informationen [3].
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I ett nutida perspektiv kan steganografin och steganalysen vara mål för
brottslingar och brottsutredningar. Att kunna dölja information på ett så
påhittigt sätt att den inte ens upptäcks kan till viss del anses vara starkare
än kryptering. Dessutom kan kombinationen av kryptering och steganografi
ge en oerhörd stryka då detta kan ha synergieffekter. Det finns idag gott om
mjukvaror för att steganografera bilder men färre metoder för detektering.
Detta gör att styrkan av steganografi accentueras ytterligare.

1.2 Hur vanligt är steganografi i Sverige?

Vi valde att ta kontakt med ett visst antal utvalda företag och myndighe-
ter (se bilaga 1 för komplett redogörelse för responsen från dessa) för att
skapa oss en bild av hur vanligt förekommande steganografi är i Sverige.
Svaren baseras på fyra frågor (se bilaga 1 för frågornas utformning) kring
steganografi och i vilken utsträckning de olika instanserna hade stött på det-
ta. Sammanfattningsvis kan det enligt det underlag vi har fått in antas att
steganografi är sällan använt, dock av metodens natur går det inte att ute-
sluta att steganografi förekommer frekvent. Enligt Martin Karresand som är
förste forskare på Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) Informationssä-
kerhet och IT-arkitekturavdelning så inkom det ett (1) ärende till Statens
kriminaltekniska laboratorium (SKL) under åren 2011 till och med 2013. Vi-
dare har både Säkerhetspolisen (SÄPO) och Försvarets Radioanstalt (FRA)
avböjt att svara på våra frågor med hänvisning till sekretess och operativa
skäl. Även Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), tidigare SKL, har uttryckt
att varken steganografi eller steganalys är någon vanligt förekommande mål
för undersökningar hos dem. FOI har uppfattningen att möjligheten att an-
vända steganografi är stor men samtidigt att behovet är litet, åtminstone i
de delar av världen där demokrati råder. Eventuellt skulle det kunna finnas
ett behov av att använda tekniken i länder där yttrandefriheten är begrän-
sad. Vidare finns uppfattningen hos FOI att det generellt är mycket svårt att
identifiera användningen av steganografi och konstaterar att de aldrig träffat
på ett verkligt fall. Av detta drar FOIs försteforskare Martin Karresand föl-
jande slutsats: “... det är en nivå av skydd som inte behövs annat än i mycket
speciella fall.“ Men bara för att steganografi ej upptäckts betyder det inte att
det inte finns. Och skulle det vara så att tekniken används men inte upptäcks
så utgör den ett mycket stort hot då dess styrka är så stor.
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1.3 Metoder för steganografi

I följande avsnitt kommer de vanligast förekommande metoderna som an-
vänds för steganografi att presenteras [4]. De olika metoderna är alla basera-
de på LSB-metoden men är olika utformade för att möta särskilda krav, till
exempel högre säkerhet.

1.3.1 Least Significant Bit (LSB) embedding

LSB är den mest förekommande tekniken inom steganografin vid gömning av
information i bilder. Tekniken bygger på att byta ut den sista binära biten i
en pixels värde mot en bit från meddelandet som ska gömmas.

Anta att vi vill dölja bokstaven “w”, med det binära värdet av 01010111 och
det decimala värdet av 87 enligt ascii-tabellen, i följande 8-bitars block:

11010111 10010110 01011000 01110111
00100100 01101000 01000110 10001011

För att dölja informationen av “01010111” byts den minsta signifikanta biten
ut i varje block och ersätts stegvis med värdet från den binära strängen vilket
resulterar i följande:

11010110 10010111 01011000 01110111
00100100 01101001 01000111 10001011

Notera att det statistiskt sett enbart är hälften av gångerna värdet på sista
biten behöver ändras för att gömma informationen.

Ytterligare ett förtydligande: Om en pixel har det binära värdet av 00110011
och den sista ettan (1) byts ut mot en nolla (0) så blir det nya binära värdet
00110010 och skillnaden i en bild blir väldigt liten. Den första binära strängen
representerar värdet 51 och den andra 50 vilket medför att nyansskillnaden
blir i princip omöjlig att urskilja för en människa bara genom att titta på
bilden. Om vi istället antar att det binära värdet av meddelandet vi vill
gömma ska vara en etta (1) hade ingen förändring behövt göras. Det optimala
är att behöva göra så få ändringar som möjligt [5].

Vidare kan LSB-tekniken delas in i tre olika undergrupper beroende på hur
utbytet av bitarna går till. Den första är sekventiell och innebär att starten
sker längst uppe till vänster och fortsätter från vänster till höger uppifrån
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och ner tills slutet på filen nås. Den andra är baserad på datorgenererade
slumptal, där vägen väljs ut av till exempel en nyckel som anges och som i
sin tur genererar slumptal som anger vart bytena ska ske (till exempel F5-
algoritmen). Den sista är en adaptiv metod som anpassar bytena av bitar
efter vilka förutsättningar som carrier-image (se definitionslista) har att er-
bjuda. Säkrast av de tre är den adaptiva metoden men samtidigt erbjuder
den sämst kapacitet [6]. För att upptäcka att LSB tekniken är använd på
bilder så har Ankit Gupta och Rahul Garg skapat en metod som med hjälp
av vissa parametrar avslöjar att det finns en bild i bilden. Dessa parametrar
består bland annat av koordinaterna av den gömda bilden, dimensioner av
den gömda bilden och antalet bitar som ska gömmas [7].

1.3.2 F5 embedding algorithm

F5 algoritmen skapades för att klara av att gömma information med en hög
kapacitet utan att offra något ur säkerhetssynpunkt. Algoritmen minskar det
absoluta värdet av Discrete cosine transform (DCT) koefficienten med ett (1)
vilket medför att DCT-histogramet av bilden bibehåller sin form. Detta leder
till att det ser ut som om bilden blivit komprimerad med lägre kvalitet men
i själva verket finns det en bild gömd i bilden. F5 algoritmen använder sig av
en slumpmässigt utvald väg när den sprider ut bitarna från den bild som ska
döljas, denna väg skapas genom att användaren anger en lösenordsfras [5].

1.3.3 Metoden Matrix embedding

Metoden bygger på att effektivisera processen att dölja information. Med
LSB-tekniken behöver det statistiskt sett göras ändringar i hälften av bitarna
(se 1.3.1 Least significant bit embedding). Med matrixembedding paras de
bäst matchande bitarna ihop vilket resulterar i ändringar i hälften eller färre
av bitarna [5].

1.4 Detektera steganografi

Vid detektering av steganografi finns det huvudsakligen två typer av meto-
der, blind steganalys och riktad steganalys (se definitionslista). Metoderna
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strävar efter att detektera närvaron av gömda meddelanden i olika objekt.
Gemensamt för dessa metoder är att ju mindre skillnader det är mellan den
gömda informationen och objektet den ska gömmas i, desto svårare är det
att upptäcka [5].

1.4.1 Blind steganalys

Blind steganalys är en samling av steganografiska algoritmer som är kända
för allmänheten och som används för att detektera steganografi. Problemet
ligger i att urskilja de objekt som är steganograferade och från de som inte
är det. De mjukvaror som finns idag använder sig av olika parametrar för
att fastslå vilken algoritm som är använd men de mjukvarorna är långt ifrån
kompletta ur ett steganalysperspektiv. De innehåller en del begränsningar
som gör att objekt kan undgå upptäckt. Det finns generellt två fel som kan
uppstå: 1. Att mjukvaran identifierar ett meddelande i objektet som i själva
verket inte finns, det vill säga “false positive”. 2. Att mjukvaran missar att
det finns ett gömt meddelande i objektet, det vill säga “false negative”. Det
går att “träna” upp en mjukvara genom att ge den objekt med eller utan
gömda meddelanden i och på så sätt lär sig att känna igen olika typer av
kännetecken och algoritmer [5].

1.4.2 Riktad steganalys

Denna typ av steganalys förutsätter att vetskapen om vilken algoritm som
används är känd. Detta gör processen att hitta den dolda informationen
mycket enklare. Är det sedan möjligt att koppla algoritmen till en specifik
mjukvara återstår det att läsa innehållet eller att knäcka lösenordet som
skyddar innehållet. Denna typ av steganalys kan bli aktuell efter exempelvis
en forensisk utvinning av en hårddisk där steganografi-relaterad mjukvara
påträffats [5].

1.4.3 Steganalys då originalbild finns tillgänglig

Till skillnad från ovan, där tekniker för detektering av bilder har skett via
blind och/eller riktad steganalys, finns en tredje variant. Detta är situationen
av steganalys då originalbild är känd och tillhandahålls. Denna metod liknar

5



mer en forensisk analys där två till synes identiska bilder jämförs för att
hitta dold information. Checksummor, filstorlek och metadata är i dessa fall
intressanta möjligheter att undersöka [5].

1.5 Joint Photographic Experts Group (JPEG)

JPEG är en komprimerings-algoritm avsedd för bilder som lämpar sig bäst
på fotografiska bilder och skapandet av formatet startade 1986 och blev stan-
dard 1994. Standarden är den mest använda för digitala stillbilder. Formatet
känns igen på att en fil har filändelsen .jpeg eller i vissa fall .jpg och stan-
darden stödjer bilder på 24 bitar vilket ger totalt 16 777 216 antal färger.
Algoritmen används främst till diskret cosinustransform (destruktiv kompri-
mering), vilket innebär att kvaliteten blir lidande, men att filstorleken blir
mindre. Här under följer ett enkelt exempel på hur destruktiv respektive icke
destruktiv komprimering kan gå till:

Innan komprimering: JAAAAA
Efter destruktiv komprimering: JA
Efter icke destruktiv komprimering: J5A

I första fallet med destruktiv komprimering går det inte att läsa ut den full-
ständiga informationen från originalfilen och därmed blir kvaliteten lidande
men filstorleken mindre. I det andra fallet med icke destruktiv komprimering
så går det att läsa ut den fullständiga informationen men filstorleken minskar
inte riktigt lika mycket [8,9].

1.6 Presentation av IrfanView

IrfanView är ett gratis, fritt tillgängligt bildbehandlingsprogram som med si-
na många olika möjligheter att ta fram information om bilder är väl anpassat
för vårt ändamål [10]. Den aktuella version som använts av programmet är
version 4.38. Mjukvaran är hämtad 2015-02-25 från:

http://www.irfanview.com
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1.7 Presentation av Paint.net

Paint.net är ett användarvänligt bildbehandlingsprogram med många avan-
cerade funktioner för bildredigering [11]. Den aktuella version som använts
av programmet är version 4.0.5. Mjukvaran är hämtad 2015-02-25 från:

http://www.getpaint.net/index.html

1.8 Presentation av JPHS

JPHS – JPEG Hide and Seek är en gratis mjukvara avsedd för steganografi.

Programmet är skapat av Allan Latham och finns tillgängligt för Windows
och Linux. I Linuxversionen är JPHS uppdelat i två program JPHide (avsedd
för att dölja data) och JPSeek (avsedd för att återskapa dold data) men är i
Windowsversionen ett och samma program.

JPHS använder LSB-metoden för att dölja information. Vid användning av
mjukvaran krävs ett lösenord för att dölja och återskapa data. Baserat på
lösenordet som användaren väljer sprider sedan Blowfish-algoritmen ut in-
formationen av den dolda datan i målfilen avsedd att gömma datan i [12].
Den aktuella version som använts av programmet är version 0.5 för Windows.
Mjukvaran är hämtad 2015-02-05 från:

http://io.acad.athabascau.ca/ grizzlie/Comp607/programs.htm

I den djupa mjukvarupool vi letat efter program i har vi kommit fram till att
JPHS är bäst lämpat för uppgiften. Programmet uppfyller alla kraven för att
dölja bilder i bilder med bra resultat och tillsammans med användarvänlighet,
lättillgängligt och pris (gratis) motiverar det valet. JPHS använder också den,
för arbetet väsentlig teknik (LSB), som i vår litteraturstudie visade sig vara
den mest vanligt förkommande. Programmet behandlar JPEG-bilder vilket
är fokus för det här arbetet.
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2 Tidigare forskning

Följande avsnitt är en sammanfattning av några tidigare arbeten inom om-
rådet kring steganografi och steganalys. För att öka förståelsen för hur en
steganalys av LSB-tekniken går till så väljer vi att ha med artiklar som rör
både implementation av tekniken och stegananlys som kan avslöja den sam-
ma.

2.1 Steganografi

Hitesh et al (2013) skriver i sin artikel om hur de använder sig av LSB-
tekniken samt en algoritm för att kryptera en text med Blowfishalgorit-
men. De motiverar varför Blowfishalgoritmen är bättre än till exempel Data
encryption standard (DES) och Advanced encryption standard (AES). Senare
gömmer de det krypterade meddelandet i en bild [13]. Det som är intressant
i relation till detta arbetet är användandet av Blowfishalgoritmen.

Cheddad et al (2010) tar i sin artikel upp flera olika inriktningar av stegano-
grafi bland annat hur det går att gömma information i en fil efter det att End
of File (EOF) passerats. I ett bildvisningsprogram syns ingen skillnad men
om filen öppnas i ett textredigeringsprogram ses den dolda informationen i
klartext [14]. Det som är relevant för vår uppsats är att de genomför ett test
där de använder sig av LSB-tekniken för att gömma bilder på de fyra sista
bitarna. Det visar sig att användandet av de fyra sista bitarna resulterar
i en enorm skillnad. Kvaliteten är mycket sämre då fyra bitar används för
att gömma en bild. Genom detta användande av de fyra minst signifikanta
bitarna blir resultatet så dåligt att det till och med är synligt för ögat.

Enligt Jervas et al (2001) är steganografi ett potentiellt sätt att dölja hemlig
information. De fastslår även i sin rapport, skriven för FOI, att LSB-tekniken
är den lättaste att implementera och den vanligaste metoden för steganografi
[4]. Värt att notera är också att de nämner hur pass sårbar tekniken är för
minsta manipulation av bilden.

I en artikel av Joshi et al (2013) ges en enkel förklaring av hur LSB-tekniken
går till. De fastslår även att LSB-tekniken är en bra teknik för att gömma
filer/bilder i bilder. I övrigt är denna artikel väldigt kort och har få referenser,
men är publicerad januari 2013 i International Journal of Advanced Research
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in Computer Engineering & Technology [15]. Om syftet med denna artikel är
att på ett enkelt sätt förklara LSB-tekniken så fyller den sin funktion, annars
känns den väldigt kort och ofullständig.

Elgabar et al (2013) gör en jämförelse mellan hur tekniken LSB fungerar i
JPEG-bilder och GIF-bilder. I jämförelsen beaktas olika egenskaper för de
olika filformaten och däribland att JPEG ofta används till foton och har
upp till 24 bitars färg. I motsats till detta så har GIF bara 8 bitars färg
och används till största del för bilder på internet. Resultatet av jämförelsen
är att JPEG är ett känsligare format för LSB-tekniken när det kommer till
exempelvis kompression men har större lagringskapacitet. GIF i sin tur kan
vara känsligt när det kommer till färger eftersom skillnaden blir större vid
förändring i pixelvärde än hos en fil med formatet JPEG. Lagringskapaciteten
i en fil med formatet GIF är väldigt liten i jämförelsen med JPEG [16].

2.2 Steganalys

Panagiotis et al (2013) har skrivit en artikel som behandlar steganalys med
hjälp av Benfords law. Benfords law går ut på att frekvensen av siffror, 1
till och med 9, i många datakällor är fördelade på ett visst sätt. Med hjälp
av detta kan det påvisas att en bild har blivit förändrad [17]. I detta arbete
jämförs sedan fördelningen av siffror i den misstänkta carrier image med
motsvarande fördelning i originalbilden och därmed belyser den avvikelse
som finns. Den här sortens stegananlys brukar benämnas som en statistisk
attack.

Garg och Gupta (2012) har valt att göra sitt experiment inom steganalys på
två olika sätt. Ett där bilden som ska döljas, göms på ett ställe (Simple mode)
och det andra sättet när bilden göms utspritt över hela den andra bilden
(Shuffle mode). På så vis konstrueras två algoritmer, en för varje scenario,
som de sedan implementerar i en egen mjukvara som testar om bilderna är
utsatta för steganografi. Även detta är en form av statistisk attack. Resultatet
för simple mode blir 100% och för shuffle mode strax över 80%. Vidare gör
de en undersökning av ett befintligt verktyg för steganalys, StegDetect, för
att undersöka om det finns bilder som är mer lämpliga att agera carrierfil [7].
Här kan vi ifrågasätta varför de inte släppt sin mjukvara när de fått så pass
bra resultat som de fått.
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Chanu et al (2012) listar först ett antal metoder för steganografi med till-
hörande matematiska algoritmer och sedan ett antal olika metoder för ste-
ganalys. De har delat upp steganalysdelen i två delar: signature steganalysis
och statistical steganalysis. De här grupperna kan vara specific och univer-
sal, alltså en attack mot en specifik algoritm respektive en attack mot en
helt okänd metod/algoritm [18]. Hela artikeln går ut på att sammanfatta
befintliga tekniker och resultatet blir egentligen inget nytt.

J. Fridrich et al (2000) fastställer i sin artikel att det går att detektera medde-
landen i 24-bitars bilder genom att titta på relationen mellan antalet unika
färger i en bild och antalet pixlar som bilden innehåller. Tekniken går att
applicera när LSB-metoden är använd och när antalet unika färger inte över-
stiger värdet för hälften av antalet pixlar. När detta händer blir metoden
inte lika pålitlig [19]. Vad som saknas i denna undersökning är till exempel
att testa den förslagna metoden då en bild göms istället för ett meddelande.
Detta bedömer vi dock som ett mycket intressant uppslag; så intressant att
det utgör en grundpelare av den metod för steganalys som vi själva föreslår.

Geetha et al (2009) har i sin undersökning tagit fram en metod för att klas-
sificera om en bild, i detta fall en 24 bitars BMP-fil, har blivit manipulerad
med LSB-tekniken. De använder sig av en “close color pair signature” som
klassificerar bilden som antingen förvrängd eller ej förvrängd. Signaturen ba-
seras på att en bild som är påverkad av LSB-tekniken är förvrängd olika
mycket i olika delar av bilden. Vid klassificeringen av bilden används ett
tröskelvärde för att avgöra om bilden ska klassificeras som det ena eller det
andra [20]. I den nämnda artikeln ovan så specificeras inte vad det är som
göms i BMP-filen. Det poängteras inte heller speciellt tydligt att man endast
beaktar cover images av BMP formatet.

Kekre et al (2011) har gjort en vidareutveckling av Geetha et al (2009) un-
dersökning och har fokuserat på att nyttja ett anpassningsbart tröskelvärde
istället för att ha ett förutbestämt tröskelvärde [21]. I övrigt använder de sig
av samma signaturanalys och testar metoden på 24 bitars BMP-filer. Även
i denna artikel specificeras inte vad det är som göms. Det benämns bara
“message” och detta förklaras inte vidare.

Jervas et al (2001) sammanfattar, i sin rapport till FOI, det största problemet
med steganalys vilket är att de flesta metoder kräver att originalbilden finns
tillgänglig [4]. Trots mycket forskning har ingen metod utvecklats som inte
kräver originalbild som en parameter i analysen.
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3 Frågeställning

I en artikel skriven av J.Fridrich et al (2000) tillämpades en metod där stega-
nalysen bestod av en undersökning av relationen mellan antalet unika färger
och antalet pixlar [19]. För att utveckla den och för att applicera den på
bilder istället för texmeddelanden har vi valt att dela upp frågeställningen i
tre delar.

Uppdelningen görs för att tydliggöra vad vi vill åstadkomma med vårt arbete
och för att redogöra för vårt resultat i relation till vårt syfte. Därför anser vi
huvudsakligen att tre frågor måste besvaras.

• Hur påverkar storleken av hidden image förändringen av antalet unika
färger i stego image?

• Vilken modifiering av en JPEG-bild ger liknande egenskaper som om
bilden steganograferas?

• Hur är det är möjligt att detektera att en bild (JPEG) är gömd i en
annan bild (JPEG) med hjälp av relationen mellan antalet unika färger
och antalet pixlar?

På grund av att vår metod är helt oprövad tidigare så finns det inget resultat
att jämföra med vilket kan inverka på hur resultatet kan komma att bedömas
på.

Även valet att endast testa metoden på JPEG-bilder kan anses smalt men
på grund av begränsad tid så var avgränsningen tvungen att göras.

Valet att jämföra de steganograferade bilderna mot modifierade bilder kan
kritiseras då det möjligtvis finns andra modifieringar som också skulle kunna
vara aktuella att jämföra mot, även här var avgränsningen tvungen att göras
på grund av samma skäl som tidigare.
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4 Metod

Under följande avsnitt kommer vi att behandla vilket syfte och frågeställning
vi velat besvara i vårt arbete, vilka metoder vi har använt oss av för att
besvara dessa frågor samt motivering till varför vi valt att använda dem.
Vidare finns det en presentation av vilka mjukvaror och hårdvaror som haft
en central roll i skapandet av vår databas. Sist finns en sammanfattning av
vår experimentuppställning samt en kort redovisning av hur vårt resultat
presenteras.

4.1 Syfte

Syftet med det här arbetet är att belysa svårigheterna i att detektera bilder av
steganografisk art samt att presentera den teknik som idag är den vanligaste
tekniken som finns att tillgå vid steganografi, LSB-tekniken. Vidare vill vi
visa hur det är möjligt att detektera om en bild är bärare av en annan bild
via en metod som bygger på relationen av antalet unika färger och antalet
pixlar.

4.2 Metodval

Den kvalitativa metoden vi valt är en litteraturstudie av tidigare arbeten på
området steganografi och steganalys. Det kvantitativa metodvalet består av
en experimentdel där en utvald mjukvara används för att skapa testdata som
blir underlag för undersökningen. I resultatet av testdatan kommer vi söka
efter ett samband mellan antalet unika färger och antalet pixlar i en bild
för att avgöra om det finns indikationer på att det finns information gömd i
bilden med hjälp av steganografi eller ej.

4.3 Motivering av metodval

Metoden vi valt kommer att ge ett statistiskt resultat vilket både ger en god
möjlighet för hypotestest och för presentation av materialet utifrån experi-
mentet. Den typ av sambandsanalys vi kommer att göra är allmänt beprövad
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och stödjer därför vårt val av metod. Det finns även en tidigare studie då en
liknande metod har testats, fast då med textmeddelande i bild [16]. Vår un-
dersökning har som mål att testa vår metod på bilder (JPEG) som är gömda
i bilder (JPEG). Tidigare arbeten har antingen baserats på test av “messa-
ges” i 24 bitars bitmap (bmp)-filer eller så har de undersökt textmeddelande
i bildfiler och inte specificerat vilka typer av filer [20, 21]. Det vi kommer
att göra annorlunda är att specificera och avgränsa vår studie till att gömma
JPEG-filer med hjälp av LSB-metoden i andra JPEG-filer.

Valet av att endast testa en typ av bildfilsformat och en mjukvara ser vi som
en fördel då metoden blir väl avgränsad och blir lätt att återupprepa vid
eventuell verifiering av resultatet. Ur en kritisk synvinkel kan avgränsningen
anses väl koncentrerad då det finns andra mjukvaror som åstadkommer lik-
nande resultat som JPHS. Dock så kan metoden med fördel testas med andra
mjukvaror och bildfilsformat vilket kan ses som en ytterligare utveckling av
metoden.

Att det krävs en originalbild att tillgå vid detektering av steganografi med
vår metod kan anses trivialt och som ett enkelt förfarande att bara jämföra
bilderna. Dock har vi inte hittat någon annan metod som klarat av det utan
tillgång till originalbild, samt att det finns många olika sätt att steganografera
bilder på och vår metod kan då användas till att inte bara detektera utan
även ge en indikation på om LSB-tekniken är använd.

4.4 Metod för att skapa steganograferade bilder

Till experimentet har vi valt att försöka hitta en lämplig databas med bilder
som blivit steganograferade med LSB-tekniken. Efter att ha kontaktat några
av författarna till de relaterade arbeten vi valt att referera till framstod
behovet av en fritt tillgänglig och representativ databas. Detta eftersom det
inte finns någon officiell databas tillgänglig.

För att skapa en databas behövde vi tillgång till ett större antal bilder. Vi
fotograferade därför 100 objekt och använde dem som carrier images och
fyra andra objekt som fick agera som hidden images. Med hjälp av JPHS har
vi sedan genererat våra stego images (se definitionslista). Förfarandet enligt
följande:

Carrier image + Hidden image = Stego image
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Baserat på storleken på bilderna som agerar carrier images finns det en max-
imal gräns för hur stora bilder som kan gömmas i dem. Detta eftersom mjuk-
varan JPHS använder LSB som vi förklarat under avsnittet 1.3.1 Least sig-
nificant Bit (LSB) embedding. De fyra bilderna som vi använt som hidden
images (se definitionslista) är i storleksordningen 55 kB, 149 kB, 251 kB och
344 kB (en storleksskillnad om cirka 100 kB). Dessa har var för sig dolts i de
100 carrier images och genererat en 400 bilder stor databas.

För att kunna jämföra vår databas med något behövde vi även skapa 100
bilder med liknande egenskaper som våra stego images. För att åstadkom-
ma detta använde vi paint.net. För varje bild ändrade vi mättnaden från
100 (standard) till 101 [22]. Denna ändring innebar att bildfilens egenskaper
ändrades ungefär lika mycket som en carrier image då det gömts en bild i
den.

Till vår hjälp för att skapa databasen har vi använt följande utrustning:
Kamera: Sony DSC-HX9V.
Mjukvaror: JPHS, Irfanview och Paint.net.
System: Windows 7 64-bit.

Här nedan i Tabell 1 och Tabell 2 ses en översikt av testdata som skapats
(för mer information om data, se bilaga 2):
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Testdata nr: Stego images Hidden image (storlek)
1 100 55 kB
2 100 149 kB
3 100 251 kB
4 100 344 kB

Tabell 1: Visar en översikt av de fyra olika dataseten med respektive 100 stegano-
graferade bilder i, samt vilken storlek i kB Hidden image har i respektive dataset.

Testdata nr: Modifierade bilder Mättnad
5 100 101

Tabell 2: Visar en översikt av de 100 modifierade bilderna i dataset nummer 5
samt vilken mättnad de modifierade bilderna har.

Tabell 1 visar hur var och en av de fyra hidden image döljs i de 100 stego
images. I Tabell 2 ses 100 bilder som genom att mättnaden ändrats minimalt
har uppnått liknande egenskaper som de steganograferade. Totalt genererade
detta en databas med 500 bilder.

4.5 Resultatredovisning

Resultaten av de experiment vi kommer att utföra i arbetet presenteras i
form av: Grafer på de olika resultatdelarna och tillhörande tabeller samt en
beskrivning och summering för respektive resultatdel.
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5 Experimentuppställning

I syfte att förtydliga genomförande av experimentet presenterar vi nedan
förfarandet stegvis. I början av avsnitt 3 Metod beskrevs hur skapandet av
databasen för steganografiska bilder gick till i detalj. För att hämta och sam-
manställa informationen från vår databas använde vi mjukvarorna Irfanview
och Google kalkylark. Baserat på detta har sedan datan illustrerats i form
av grafer, tabeller och i exemplifierande bilder.

Utförande:

1. Fotografering av olika objekt.

2. Konstruktion av databas:

• Bilder steganograferade med JPHS, med lösenord ”test” (se Tabell
1).

• Bilder modifierade med paint.net (se Tabell 2).

3. Verifiera att steganografin har genomförts korrekt genom att extrahera
bilderna och jämföra med gömda originalbilden.

4. Hämtning och sammanställning av informationen om antalet unika fär-
ger, antalet pixlar och filstorlek med Irfanview.

5. Konfidensintervall för genomsnittliga ökningen av antalet unika färger
med formeln x̄± tα/2(n−1) S√

n
.

6. Grafer, tabeller och framställning av exemplifierande bilder.

7. Jämförelser och redovisning av resultat med hjälp utav konfidensinter-
vallet, graferna och tabellerna.

Vid eventuell återupprepning av experimentet och processen med att dölja
bilder med JPHS måste samma lösenord användas, det vill säga ”test”. Detta
då JPHS använder lösenordet för att sprida ut datan i bilderna.

Här under har vi tre exempel på steganografi med JPHS. I Figur 1, 2 och 3
är de gömda bilderna (b) till synes olika men notera att skillnaden inte är
märkbar i de steganograferade (c).
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Figur 1: (a) Carrier image. (b) Hidden image. (c) Stego Image.

Figur 2: (a) Carrier image. (b) Hidden image. (c) Stego Image.

Figur 3: (a) Carrier image. (b) Hidden image. (c) Stego Image.
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Figur 4: (a) Carrier image. (b) Modified image.

Bilden som agerar bärare (a) har totalt 45234 unika färger. De steganografe-
rade bilderna (c) i Figur 1, 2 och 3 har 45970, 45966 samt 45996 unika färger.
Vi ser alltså i alla tre fallen en tydlig ökning av antalet unika färger samt en
minskning av filernas storlek.

I Figur 4 ses ett exempel på en modifierad bild (b). Mättnaden är ändrad
från 100 (standard) till 101. I detta fall innebar det att filstorleken ökade.
Trots den minimala förändringen har bilden 48532 unika färger vilket med
andra ord är en ökning på 3298.
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6 Resultat

I följande avsnitt kommer vi att presentera vårt resultat i tre olika delar. Vi
börjar med vårt initiala resultat: ökningen av antalet unika färger. Därefter
följer en mer avancerad del där vi tagit fram ett värde per pixel, för att
metoden ska gå att tillämpa på andra bilder än just våra. Avslutningsvis
har vi jämfört med modifierade bilder samt har ett resultatexempel med
bilder. Detta för att se hur pass tillförlitlig vår metod är i jämförelse med en
modifiering av bilder som ger jämförbara egenskaper beträffande storlek och
antal unika färger som hos en bild som blivit steganograferad.

6.1 Initialt resultat

Av 400 steganograferade bilder minskade alla bilder i storlek till följd av att
mjukvaran vi använde, JPHS, tog bort metadatan från filerna när vi gömde en
bild i originalbild. Detta är ett resultat av just denna mjukvaran och andra
mjukvaror som använder sig av LSB-tekniken behöver inte nödvändigtvis
göra det.

Av de 100 modifierade bilderna så ökade antalet unika färger i 98% av fallen.
I 20% av fallen ökade filstorleken efter modifiering och i resterande 80%
minskade filstorleken. (För mer information om alla bilder, se bifogad bilaga
2.)
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6.2 Ökning av antal unika färger

Figur 5: Visar en genomsnittlig ökning av antalet unika färger per bild bland 100
bilder, där blå färg motsvarar en gömd JPEG-bild med storlek av 55 kB, rött mot-
svarar 149 kB, orange motsvarar 251 kB och grönt motsvarar 344 kB. Värdena på
y-axeln är antal unika färger.

I 400 fall av 400 möjliga fick vi en ökning av antalet unika färger och i Figur
5 samt Tabell 3 ses den genomsnittliga ökningen per bild. Här ses även att
en stark koppling finns mellan storleken på bilden som göms och ökningen
av antalet unika färger.
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Antal gömda kB Ökning i antal unika
färger i genomsnitt

95% konfidensintervall

55 kB 683,2 (569.9 , 796.4)
149 kB 1230,8 (1061.3 , 1400,3)
251 kB 1604,3 (1331.1 , 1877.5)
344 kB 3484,2 (3092.9 , 3875.4)
Modifierad 7417,7 (6554.3 , 8281.2)

Tabell 3: Visar en översikt av den genomsnittliga ökningen av antalet unika färger
per grupp om 100 bilder, samt ett 95% konfidensintervall för varje grupp.

Vidare i Tabell 3 är ett konfidensintervall inlagt beräknat på den genomsnitt-
liga ökningen av antalet unika färger per grupp om 100 bilder.

I Figur 6 kan vi se ungefär hur stor en ökning av antalet unika färger bör
vara vid gömning av en JPEG-bild i en annan JPEG-bild. Observera att
detta är värden framtagna utifrån vårt resultat och att vid utökad testdata
så kan trendlinjen förändras. Varje blå prick i grafen under representerar en
stego image och linjen är en exponentiell trendlinje beräknad enligt minsta
kvadrat-metoden i sin tur baserad på värdena från varje individuell stego
image.
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Figur 6: Visar en trendlinje för ökningen av antalet unika färger. Trendlinjen är
beräknad med följande formel: y = 405, 128e(5,528×10

−3x), och r2 värdet är 0, 499.
På y-axeln visas antal unika färger och på x-axeln storleken i kB av den gömda
bilden. I grupp 1 har vi gömt 55 kB, i grupp 2: 149 kB, i grupp 3: 251 kB och i
grupp 4: 344 kB. Alla grupper innehåller samma 100 originalbilder.

Värdena i Figur 6 bör ej extrapoleras då det kan ge en missvisning i hur
ökningen av antalet unika färger utvecklas och detta kan leda till att grovt
felaktiga antaganden görs. Möjligtvis kan extrapolering ses som en sista utväg
om andra data ej finns att tillgå för ett mer exakt resultat.

I Figur 6 framgår att förklaringsgraden av denna exponentiella modell (det
vill säga den andel av variationen på y-axeln som förklaras av data på x-
axeln) uppgår till 49,9%.
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6.2.1 Unika färger per pixel

Figur 7: Visar en genomsnittlig ökning av antal unika färger per pixel bland 100
bilder där y-axeln visar den genomsnittliga ökningen av antalet unika färger per
pixel och på x-axeln motsvarar blå färg en gömd JPEG-bild med storlek 55 kB, röd
149 kB, orange 251 kB och grön 344 kB.

För att kunna använda resultatet på andra bilder än just de vi har skapat
delar vi antalet unika färger med antalet pixlar och på så sätt får vi fram
ökningen per pixel i stället för att ge ett resultat som består av den absoluta
ökningen av antalet färger. I Figur 7 ser vi den genomsnittliga ökningen av
unika färger per pixel vid gömning av en JPEG-fil med en viss storlek i antal
kB.
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Figur 8: Visar en jämförelse av förändringen av antalet unika färger i de modifie-
rade bilderna, lila färg, med den genomsnittliga ökningen av antalet unika färger av
de steganograferade bilderna. Varje lila prick motsvarar en modifierad bild och de är
sorterade efter antal unika färger. Blå färg motsvarar den genomsnittliga ökningen
av antal unika färger vid en gömd JPEG-bild med storlek av 55 kB, röd 149 kB,
orange 251 kB och grön 344 kB. På y-axeln ses antal unika färger.

I Figur 8 har vi gjort en jämförelse mellan våra stego images och modifierade
bilder från vår testdatabas. Grafen visar de modifierade bildernas föränd-
ring i jämförelse med den genomsnittliga ökningen av de andra bilderna, för
att illustrera att några av de modifierade bilderna kommer att hamna inom
konfidensintervallet, som ses i Tabell 4, som är skapat för bilderna som är
steganograferade och modifierade. Konfidensintervallen är beräknade på den
genomsnittliga ökningen av antalet unika färger per pixel.
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Antal gömda kB Antal unika färger per pixel
55 kB 0,01057 (0,00130)
149 kB 0,01061 (0,00130)
251 kB 0,01062 (0,00130)
344 kB 0,01074 (0,00130)
Modifierad bild 0,01099 (0,00134)

Tabell 4: Visar ett medelvärde av antalet unika färger per pixel och grupp. Varje
grupp består av 100 bilder som blivit steganograferade och värdet i kB motsvarar
storleken av den bild som blivit gömd. Sista raden visar de modifierade bilderna
med förändrad mättnad. Inom parantes finns värdet som läggs till eller dras bort
för att skapa ett 95% konfidensintervall.

Vid en jämförelse av värdena på de modifierade bilderna och konfidensinter-
vallen från det steganograferade bilderna så får vi resultatet att endast åtta
(8) utav de modifierade bilderna hamnar inom någon av konfidensinterval-
len för de steganograferade bilderna. Detta medför att nittiotvå (92) värden
hamnar utanför. Vid en sållning av bilder som är antingen modifierade eller
steganograferade med LSB-tekniken kan vi med hjälp av antalet ökade unika
färger per pixel med 92% säkerhet sålla bort modifierade bilder.

Vid en jämförelse när en originalbild finns att tillgå kan metoden med att
räkna ut unika färger per pixel användas till att sortera bilder som är mer
eller mindre troliga att innehålla en annan bild. Som tidigare nämnts så är det
lättare att hitta felaktigheter i en bild som är hårt ansatt av LSB-tekniken,
det vill säga om bitarna är maximalt utnyttjade. Då kan metoden användas
till att se vilken av bilderna som har störst chans att hitta felaktigheter i och
därmed en god kandidat till att avslöja innehållet.
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6.3 En ny metod för steganalys

Nedan kommer vi, stegvis, att visa hur metoden kan användas på stegano-
graferade och modifierade bilder med hjälp av att räkna ut antal unika färger
per bild och jämföra med originalbild.

1. Kontrollera och jämför filstorlek mellan originalbild och misstänkt ste-
ganograferad bild. (Om filstorleken har ökat, utesluts det att den har
blivit steganograferad med JPHS. Om filstorleken har minskat, gå vi-
dare till steg 2).

2. Kontrollera och jämför antalet unika färger (se experimentuppställning)
mellan originalbild och misstänkt steganograferad bild. Vid en ökning
gå vidare till steg 3.

3. Räkna ut ökningen av antalet unika färger och kontrollera mot konfi-
densintervallet.

Om den misstänkta bilden hamnar inom konfidensintervallet, baserat på vår
testdata, för steganograferade bilder är detta en indikation på att bilden är
steganograferad med JPHS. Därmed kan den skiljas från en modifierad bild
som har liknande egenskaper.

Figur 9: (a) Carrier image. (b) Hidden image. (c) Stego Image.

I Figur 9 har (a) carrier image 259433 antal unika färger och efter att ha
blivit steganograferad med JPHS får (c) stego image 260973 antal unika
färger. Detta ger en skillnad på 1540 stycken unika färger. Kontrollerar vi
detta med konfidensintervallet på sidan 27 så ser vi att (b) hidden image
borde vara ungefär 250 kB stor. Vi tittar även på figur 6 och dess trendlinje
på sidan 28 och ser även där att värdet bör hamna kring 250 kB. I detta fall
är (b) hidden image 248 kB stor.
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Figur 10: (a) Carrier image. (b) Modified Image.

I Figur 10 har vi samma carrier bild (a) som blivit modifierad genom att mätt-
naden är ändrad från standard, 100 till 101. Carrier image (a) har fortfarande
samma antal unika färger som i föregående exempel och den modifierade (b)
har 267028. Detta medför en ökning på 7595 unika färger vilket hamnar inom
dess konfidensintervall på sidan 27. Med hjälp av vår metod kan vi skilja på
dessa bilder som steganograferad och modifierad bild när vi har tillgång till
originalbild. I exemplet är originalfilen 6,1 MB stor, den steganograferade
5,26 MB och den modifierade 6,6 MB. Den slutsats vi kan dra av detta är att
när den modifierade bilden är större än originalbilden så är det redan där en
indikation på att bilden inte blivit steganograferad med JPHS. Men för att
vara på den säkra sidan görs en jämförelse med de olika konfidensintervallen
och detta bekräftar vilken bild som är steganograferad och modifierad.
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7 Diskussion

I en värld där vi blir allt mer och mer övervakade kan det komma att finnas
en stor marknad för steganografimjukvaror. I Storbritannien är det olagligt
att inte uppge lösenord till en beslagtagen krypterad hårddisk. Detta kan
resultera i höga böter eller fängelse. Detta medför att människor kommer att
leta efter andra sätt att gömma sin information, vilket redan finns men som
till synes ej används i någon större utsträckning. Samtidigt i andra delar av
världen är yttrandefriheten väldigt begränsad och i vissa fall existerar den
inte ens. Detta innebär att det där finns ett behov av att kunna gömma och
få ut information till omvärlden.

Möjligheten att använda kryptering och steganografi tillsammans är som vi
inledningsvis antydde en mycket stark kombination. Anta att ett set bilder
först krypteras och sedan döljs med steganografi. Processen för att först de-
tektera en steganografisk bild, vilket är uppenbart svårt, för att sedan inse
att filerna är krypterade gör ett möjligt utredningsarbete oerhört tidskrä-
vande och omfattande. I dagens resultatkrävande samhälle finns troligen inte
den möjligheten. Detta är ett lika stort problem för den ena parten som det
är en möjlighet för den andra.

Vad vi erfar görs fortfarande mycket forskning på området vilket i sig talar
för att tekniken antagligen fortfarande utvecklas och blir bättre hela tiden.
Till exempel så publicerades Aziz & Khalind (2015) artikel om en förbättrad
metod för steganografi med LSB-tekniken så sent som våren 2015 [6]. Detta
betyder att forskningen kring steganalys också behöver utvecklas och arbetas
på vilket visar att vår uppsats ligger rätt i tiden. Dock finns det, än så länge,
ingen som klarat av att skapa en universell detekteringsmetod som klarar av
att knäcka olika steganografimetoder utan originalbild tillgänglig.

Vidare finns det väldigt många olika användningsområden för steganografi.
Det vanligaste kan vi misstänka är om någon vill gömma något som ing-
en annan mer än mottagaren ska få reda på. Detta i sig kan ju appliceras
på många olika områden och många av dem har kriminella syften. Det är
här vår metod kan komma till användning och det återkommer vi till sena-
re i diskussionen. Det finns även vissa kommersiella syften där steganografi
förekommer, främst som “watermarking” som är en väldigt snarlik teknik.
Watermarking används till exempel för att märka sina bilder, som en typ av
copyright stämpel som inte går att ta bort [5]. Det finns även en marknad
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där information om artist och liknande läggs in i musikfiler för att slippa ha
extra filer kopplade till själva musikfilen.

Ett annat lite mer tvivelaktigt användningsområde skulle kunna tänkas vara
att någon vill gömma skadlig kod i till exempel bilder eller annat media och
på detta vis sprida till exempel trojaner, virus eller annan skadlig kod. En
utveckling av vårt arbete skulle kunna fokusera på detta och eventuellt se
om metoden vi har använt går att applicera på detektering av skadlig kod i
JPEG-bilder.

I vår kontakt med olika myndigheter och företag fick vi intrycket att ste-
ganografi i princip inte alls används i kriminella syften. Från 2011 till 2013
så fanns endast ett känt fall hos SKL och undersökningen av det fallet gav
ingenting. Dock fastslår FOIs försteforskare att det finns en stor potential för
användning av steganografi men att behovet av den i Sverige är litet. Tek-
niken finns tillgänglig som olika mjukvaror både gratis och mot betalning.
Många av dem är lätta att använda med få steg mellan användaren och en
steganograferad bild. De finns till och med som applikationer till olika smarta
telefoner och detta stärker bilden av att det finns en stor potential.

Steganografin är en känslig metod och tål inte att utsättas för särskilt mycket
påfrestningar utan att resultatet påverkas. För tillfället har metoden även
väldigt begränsad kapacitet när det kommer till att gömma stora kvantiteter.
Dessa få men starkt betydande egenskaper är kanske en av förklaringarna
till att steganografin är en så pass dåligt utnyttjad strategi för att gömma
information. Som vi tidigare nämnt så görs fortfarande mycket forskning på
området så kanske är området tillräckligt väl utvecklat när tekniken behövs
i större utsträckning – grunden finns ju redan.

Vår metod som går ut på att jämföra antal unika färger per pixel och kon-
fidensintervall för detta. Metoden kan främst användas som ett verktyg för
att sålla bland bilder då det finns en känd originalbild att tillgå. Hypotetiskt
skulle kriminella kunna dela bilder mellan varandra och tänkas använda sig
av steganografi för att kommunicera konfidentiellt. Då kan det vara bra till
exempel vid en utredning där det finns en misstanke om att bilderna blivit
modifierade på något vis att kunna sålla bort bilder som inte är aktuella för
analys men även få fram vilka bilder som kan vara kandidater till att knäckas.
Som tidigare nämnts så är en bild som är utnyttjad så nära det maximala
taket av vad som är möjligt att gömma, lättare att hitta felaktigheter i än
om det är utnyttjat till halva kapaciteten. Vår metod kan ge en indikation
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på hur stor den gömda filen är och kan då sorteras ut.

7.1 Resultatdiskussion

Vi fick ett bra, men oväntat, resultat då alla 400 bilderna ökade i antalet
unika färger. Att ökningen är så starkt sammankopplad till hur stor hidden
image är, det är information som vi tidigare inte har läst någonstans. Vi
hade en föraning om att antalet unika färger skulle öka då tidigare arbeten
på området har pekat på detta, bland annat J. Fridrich et al (2000) [19].
Att det skulle bli en 100% matchning kom dock som en överraskning då
möjligheten att antalet unika färger, rent teoretiskt, skulle kunna minska.
Som verifikation på att steganografin genomfördes korrekt i konstruktionen
av databasen extraherades alla gömda bilder och jämfördes med den gömda
originalbilden. På så sätt kunde det säkerställas att testdatan var tillförlitlig.

Den metod som tagits fram i denna uppsats kan placeras tillsammans med
bland andra Chanu et al (2012) [18] och Panagiotis et al (2013) [17] i ett
fack som brukar benämnas som statistisk attack, alltså ett sätt att detektera
steganograferade bilder med hjälp av statistik. Vår metod skiljer sig från
de andra genom att vi har använt andra parametrar. Chanu et al (2012)
redovisar olika statistiska attacker och Panagiotis et al (2013) använder sig
av Benfords Law för att detektera steganograferade bilder. Vid en eventuell
jämförelse av vårt resultat så bör det främst jämföras med andra statistiska
attacker för att få en så rättvis bild av resultatet som möjligt.

Resultatet som ses i Figur 6 är baserat på våra framtagna värden och bör
därför inte extrapoleras då det kan ge en väldigt skev bild av hur ett resultat
utanför våra observationer skulle kunna se ut. Det som går att tolka ur figuren
är att den exponentiella ökningen stämmer väl överens med hur det är i
verkligheten, ju större bild som agerar som hidden image desto större är
ökningen av antalet unika färger. Detta medför att det är svårare att gömma
bilder på ett bra sätt och att ju mer som göms desto lättare är det att
upptäcka felaktigheter i bilden. På grund av denna anledning har JPHS ett
rekommenderat värde och ett maximalt värde av hur mycket som får gömmas
i en bild, för att resultatet inte ska gå att se med blotta ögat.

För att resultatet av arbetet skulle kunna appliceras på andra fall än vårt,
fick vi dela antalet unika färger på antalet pixlar och fick då fram väldigt små
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tal som kanske är svåra att föreställa sig. Med tanke på att det finns över
sexton (16) miljoner olika färger att välja på i en JPEG-bild så blir antalet
per pixel väldigt litet.

Grundtanken är dock att vår metod, precis som Panagiotis et al (2013) metod
med skillnaden att de använde sig av en typ av frekvensanalys av antalet siff-
ror [17] istället för relationen mellan unika färger och antal pixlar, ska kunna
detektera om en blid blivit steganograferad med LSB-tekniken och metoden
fungerar om det finns en originalbild att tillgå. Under arbetets gång har det
dock visat sig att metoden kanske är bättre lämpad för att agera som någon
form av såll när det finns en misstanke om att bilden blivit steganograferad
med LSB-tekniken. Det går att få en uppfattning om hur stor bilden som
göms är och därmed kan vara en kandidat för att försöka knäcka.
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8 Slutsats

Generellt så ökar antalet unika färger per bild vid tillämpning av LSB-
tekniken med mjukvaran JPHS. Filstorleken blir i alla fall mindre till följd
av att metadata tas bort från filens innehåll.

Här under följer korta slutsatser som svar på vår frågeställning.

• Hur påverkar storleken av hidden image förändringen av antalet unika
färger i stego image?

Storleken av hidden image påverkar antalet unika färger i stego image i den
utsträckningen att i alla fyrahundra (400) fall sker en ökning av antalet unika
färger. Ökningen sker successivt med att storleken på hidden image ökar.

• Vilken modifiering av en JPEG-bild ger liknande egenskaper som om
bilden steganograferas?

En typ av modifiering som ger en JPEG-bild samma förändrade egenska-
per som om den vore steganograferad är att ändra mättnaden i bilden. Då
sker det en förändring av antalet unika färger och inga visuella felaktighe-
ter uppstår i bilden. Detta gör det till en bra kandidat för att jämföra våra
steganograferade bilder med.

• Hur är det är möjligt att detektera att en bild (JPEG) är gömd i en
annan bild (JPEG) med hjälp av relationen mellan antalet unika färger
och antalet pixlar?

Med hjälp av relationen mellan ökningen av antalet unika färger och antalet
pixlar i en bild så är det möjligt att få en god indikation på om bilden blivit
påverkad av LSB-tekniken. Värdet kan användas för att jämföra med olika
konfidensintervall och därmed få en bra uppfattning om, inte bara att den
blivit påverkad, utan även om hur stor den gömda bilden kan vara.

37



38



9 Framtida arbeten

För att utveckla metoden skulle det behövas en större databas med stör-
re spridning bland bilderna. Den databas som skapats i ändamål för detta
arbete är 400 bilder stor. För att skapa ett datorprogram med denna tek-
nik implementerad skulle en utökad databas troligtvis behövas för att öka
möjligheten att detektera steganografi.

Det finns också möjligheter att undersöka om det finns liknande samband,
som presenterats i detta arbetet, då skadlig kod, ljudfiler och videofiler ex-
empelvis göms.
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A Första Bilagan

Frågorna vi ställde var till: Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), Säker-
hetspolisen (SÄPO), Nationellt forensiskt centrum (NFC), Försvarets Radio-
anstalt (FRA), Försvarsmakten, IT-Försvarsförbandet och Ibas (jobbar med
data recovery och computer forensics bland annat).

1. Hur vanligt förekommande, dokumenterat eller i er uppfattning, är ste-
ganografi? 2. Ser ni steganografi som ett potentiellt hot? Exempel som del i
kriminell verksamhet. 3. I vilka sammanhang har ni stött på det? 4. Hur arbe-
tar ni kring steganografi och steganalys? Har ni några metoder och riktlinjer
ni utgår från?

Svar från FOI:

1. Med tanke på hur enkelt det är att använda steganografi är potentialen stor
för att det ska användas. Å andra sidan har inte gemene man något större
behov av att dölja förekomsten av information på det sättet. Det fyller heller
inte något egentligt behov för normal"kriminalitet och IT-spionage. Där be-
kymrar man sig normalt om skydd mot spårning av sändare och mottagaren
och mindre om skydd av informationens existens. Google Play ger 86 träf-
far på ”steganography” och ingen av apparna har laddats ner mer än 50000
gånger, medelvärdet torde snarare ligga kring 1000/app. Vår uppfattning är
därför att möjligheten är stor, men behovet litet (i den fria och demokratiska
världen) och att det därför inte är så vanligt ändå. I länder där det inte går
att yttra sig fritt kan däremot användning av steganografi vara relevant.

2. Generellt sett är det svårt att identifiera användning av steganografi och
det skulle därför kunna ses som ett hot mot samhällets säkerhet, men hotet
utgörs i så fall av informationen, inte steganografin i sig. Finns det behov
inom en verksamhet av att dölja förekomsten av information, är det dock
tänkbart att steganografi används. Vi har emellertid aldrig sett bevis för det
i vilt tillstånd och har svårt att tänka oss det som ett verktyg för kriminalitet.
De flesta företag och enskilda håller ändå inte koll på trafik i näten i någon
större utsträckning. Det vill säga, det är en nivå av skydd som inte behövs
annat än i mycket speciella fall.

3. Jag arbetade under åren 2011-2013 på SKL och det kom under den ti-
den in en (1) förfrågan om att utreda eventuell användning av steganografi.
Utredningen gav inget svar.
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4. Eftersom FOI främst sysslar med forskning, har vi inte några särskilda
metoder för detektion och analys av misstänkt steganografianvändning. Vi
har för närvarande inte några projekt som rör steganografi.

Svar från SÄPO (kommunikationsenheten):

Tack för ert mail och era frågor. När det gäller ”kriminell verksamhet” i
stort så ligger det inte inom vårt ansvarsområde, där får vi hänvisa er till
Nationella Operativa Avdelningen hos polisen. Det som kommer närmast i
vår verksamhet är spionage, där det finns många olika sätt att kommunicera
över gränserna. Av operativa skäl kan vi dock inte gå in på våra arbetsmetoder
eller de arbetsmetoder vi känner till.

Svar från NFC:

1. Steganografi och steganalys ingår inte bland de undersökningar som NFC
utför ofta. Om det beror på att steganografi inte används i stor utsträckning
eller om det beror på att det är svårt att upptäcka och det är anledningen
till att NFC inte får in så många undersökningar är svårt att avgöra.

2. Kontakta BRÅ eller Åklagarmyndigheten utvecklingscentrum Stockholm
för svar på denna fråga.

3. Exempel på frågeställningar är: Ändamålet är att undersöka om det finns
gömd lagra information i filen X eller om det inte finns gömd lagra informa-
tion i filen X Det gäller exempelvis att undersöka om en fil kan vara lagrade
som ”gömd” fil i en visningsbar bildfil. Förenklat blir första delen i undersök-
ningen blir att utreda om ev gömd information finns lagrad i filen den andra
delen bli att ta fram ev lagrad gömd information.

4. Som jag skrev tidigare är steganografi/steganalys ingen vanlig undersök-
ning vid NFC. Pga detta har vi ingen standardiserad arbetsgång med imple-
menterade och validerade metoder etc. När dessa ärenden kommer till NFC
studerar vi litteratur, artiklar etc. som vi bedömer är relevant för det aktuella
ärendet.

Svar från FRA:

Tack för din fråga. Tyvärr har vi svårt att svara på så pass detaljerade frågor
eftersom mycket av vår verksamhet omfattas av sekretess. Ett tips i all en-
kelhet är att söka på nätet på steganography och IACR. Där får man ganska
seriösa om än något akademiska träffar.
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B Andra bilagan

B.1 Originaldata

Originalfil Storlek i bytes Antal Unika färger Antal pixlar Unika Färger/Antal pixlar
Carrier_Image_01 5993147 238069 15925248 0,014949155
Carrier_Image_02 5681018 214209 15925248 0,0134509051
Carrier_Image_03 5503941 182633 15925248 0,0114681417
Carrier_Image_04 4925854 160245 15925248 0,0100623237
Carrier_Image_05 4253071 141722 15925248 0,0088992021
Carrier_Image_06 5297533 116199 15925248 0,0072965269
Carrier_Image_07 5137830 112701 15925248 0,0070768757
Carrier_Image_08 3091409 108801 15925248 0,0068319815
Carrier_Image_09 5007546 83866 15925248 0,0052662288
Carrier_Image_10 2885963 123230 15925248 0,0077380271
Carrier_Image_11 5700827 240624 15925248 0,015109592
Carrier_Image_12 6373244 163540 15925248 0,0102692278
Carrier_Image_13 5294738 184640 15925248 0,011594168
Carrier_Image_14 5601318 159027 15925248 0,0099858414
Carrier_Image_15 3223310 133163 15925248 0,0083617536
Carrier_Image_16 3082509 43950 15925248 0,0027597686
Carrier_Image_17 3976315 101839 15925248 0,0063948141
Carrier_Image_18 3255884 86843 15925248 0,0054531647
Carrier_Image_19 4398177 97240 15925248 0,0061060274
Carrier_Image_20 3322636 78182 15925248 0,0049093113
Carrier_Image_21 6396771 259433 15925248 0,0162906725
Carrier_Image_22 6281777 220744 15925248 0,0138612598
Carrier_Image_23 4199614 113947 15925248 0,0071551162
Carrier_Image_24 5847187 214325 15925248 0,0134581892
Carrier_Image_25 2456891 66356 15925248 0,0041667169
Carrier_Image_26 3157350 127678 15925248 0,008017332
Carrier_Image_27 3463763 160398 15925248 0,0100719311
Carrier_Image_28 3778918 120602 15925248 0,0075730061
Carrier_Image_29 4932300 151962 15925248 0,0095422062
Carrier_Image_30 3667679 404435 15925248 0,0253958369
Carrier_Image_31 3522672 101354 15925248 0,0063643593
Carrier_Image_32 5560529 343089 15925248 0,0215437147
Carrier_Image_33 5059676 219424 15925248 0,0137783726
Carrier_Image_34 4749950 101721 15925248 0,0063874045
Carrier_Image_35 4302533 148438 15925248 0,0093209223
Carrier_Image_36 3897110 245686 15925248 0,0154274521
Carrier_Image_37 3557594 268377 15925248 0,0168522964
Carrier_Image_38 5941435 258236 15925248 0,0162155089
Carrier_Image_39 3716864 157652 15925248 0,0098995005
Carrier_Image_40 3659980 253407 15925248 0,0159122797
Carrier_Image_41 4088115 186548 15925248 0,0117139777
Carrier_Image_42 6289143 32216 15925248 0,0020229512
Carrier_Image_43 6264511 33212 15925248 0,0020854934
Carrier_Image_44 5999532 93983 15925248 0,0059015094
Carrier_Image_45 5732613 214630 15925248 0,0134773411
Carrier_Image_46 4466107 301059 15925248 0,0189045094
Carrier_Image_47 2011422 117961 15925248 0,0074071688
Carrier_Image_48 3634389 142725 15925248 0,0089621838
Carrier_Image_49 3689347 121795 15925248 0,0076479186
Carrier_Image_50 4186779 252164 15925248 0,0158342275
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Originalfil Storlek i bytes Antal Unika färger Antal pixlar Unika Färger/Antal pixlar
Carrier_Image_51 3077883 110020 15925248 0,0069085266
Carrier_Image_52 3429485 131784 15925248 0,0082751616
Carrier_Image_53 3286201 65396 15925248 0,0041064353
Carrier_Image_54 3044720 34747 15925248 0,0021818812
Carrier_Image_55 2292109 33541 15925248 0,0021061524
Carrier_Image_56 5821419 217877 15925248 0,0136812312
Carrier_Image_57 2787765 115804 15925248 0,0072717235
Carrier_Image_58 5975037 187789 15925248 0,0117919043
Carrier_Image_59 6418366 170206 15925248 0,0106878084
Carrier_Image_60 5921523 181343 15925248 0,0113871382
Carrier_Image_61 5700854 228076 15925248 0,0143216608
Carrier_Image_62 5909285 378577 15925248 0,0237721259
Carrier_Image_63 4172053 710988 15925248 0,044645333
Carrier_Image_64 2889121 48739 15925248 0,0030604861
Carrier_Image_65 3690002 109590 15925248 0,0068815255
Carrier_Image_66 3474797 44744 15925248 0,0028096266
Carrier_Image_67 6027566 159157 15925248 0,0099940045
Carrier_Image_68 3830610 163981 15925248 0,0102969197
Carrier_Image_69 5743853 144144 15925248 0,0090512876
Carrier_Image_70 6118279 196761 15925248 0,0123552864
Carrier_Image_71 6292528 49945 15925248 0,0031362149
Carrier_Image_72 2245754 189508 15925248 0,0118998461
Carrier_Image_73 4589687 205615 15925248 0,0129112589
Carrier_Image_74 4251778 194677 15925248 0,012224425
Carrier_Image_75 5867125 222362 15925248 0,0139628595
Carrier_Image_76 4025962 133204 15925248 0,0083643281
Carrier_Image_77 6031458 381883 15925248 0,0239797208
Carrier_Image_78 6040961 302048 15925248 0,018966612
Carrier_Image_79 4606920 107572 15925248 0,0067548085
Carrier_Image_80 3902536 152990 15925248 0,0096067578
Carrier_Image_81 3656886 211206 15925248 0,0132623366
Carrier_Image_82 3099641 111931 15925248 0,0070285248
Carrier_Image_83 4289501 40590 15925248 0,0025487829
Carrier_Image_84 5516965 261806 15925248 0,0164396812
Carrier_Image_85 3173786 104293 15925248 0,006548909
Carrier_Image_86 6113536 194944 15925248 0,0122411908
Carrier_Image_87 6236333 145195 15925248 0,0091172834
Carrier_Image_88 6293401 46491 15925248 0,0029193266
Carrier_Image_89 3180673 24494 15925248 0,0015380608
Carrier_Image_90 4510445 20333 15925248 0,0012767776
Carrier_Image_91 4958528 84748 15925248 0,0053216126
Carrier_Image_92 6305768 190546 15925248 0,0119650256
Carrier_Image_93 5570465 229707 15925248 0,0144240768
Carrier_Image_94 5946885 253780 15925248 0,0159357016
Carrier_Image_95 4434690 92955 15925248 0,0058369578
Carrier_Image_96 6029529 88481 15925248 0,0055560202
Carrier_Image_97 6449746 347765 15925248 0,0218373365
Carrier_Image_98 5932510 362341 15925248 0,0227526127
Carrier_Image_99 5126196 325790 15925248 0,0204574522
Carrier_Image_100 4952743 44453 15925248 0,0027913537
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B.2 Stegodata dataset 1 Hidden 55 kB

Stego_Image Storlek i bytes Antal Unika Färger Antal pixlar Unika Färger/Antal pixlar
Stego_Image_01.1 5241874 238724 15925248 0,0149902846
Stego_Image_02.1 4839157 215287 15925248 0,0135185964
Stego_Image_03.1 4755258 183124 15925248 0,0114989732
Stego_Image_04.1 4226373 160996 15925248 0,0101094815
Stego_Image_05.1 3711910 142205 15925248 0,0089295313
Stego_Image_06.1 4546518 116970 15925248 0,0073449406
Stego_Image_07.1 4433193 113248 15925248 0,0071112236
Stego_Image_08.1 2719511 109318 15925248 0,0068644457
Stego_Image_09.1 4291899 86215 15925248 0,0054137304
Stego_Image_10.1 2480775 123890 15925248 0,0077794707
Stego_Image_11.1 4859135 241261 15925248 0,0151495914
Stego_Image_12.1 5505009 163872 15925248 0,0102900752
Stego_Image_13.1 4559401 187115 15925248 0,0117495815
Stego_Image_14.1 4810327 159435 15925248 0,0100114611
Stego_Image_15.1 2816739 133555 15925248 0,0083863686
Stego_Image_16.1 2739037 44415 15925248 0,0027889676
Stego_Image_17.1 3420079 102148 15925248 0,0064142172
Stego_Image_18.1 2831980 87422 15925248 0,005489522
Stego_Image_19.1 3765634 97681 15925248 0,0061337192
Stego_Image_20.1 2908764 78618 15925248 0,0049366892
Stego_Image_21.1 5515476 260189 15925248 0,0163381443
Stego_Image_22.1 5498152 221502 15925248 0,0139088572
Stego_Image_23.1 3602744 114344 15925248 0,0071800452
Stego_Image_24.1 4990735 214444 15925248 0,0134656616
Stego_Image_25.1 2134874 67639 15925248 0,0042472808
Stego_Image_26.1 2785276 128409 15925248 0,0080632339
Stego_Image_27.1 3083996 161286 15925248 0,0101276916
Stego_Image_28.1 3347629 121088 15925248 0,0076035237
Stego_Image_29.1 4207318 152298 15925248 0,0095633048
Stego_Image_30.1 3191511 405619 15925248 0,0254701842
Stego_Image_31.1 3077455 101702 15925248 0,0063862114
Stego_Image_32.1 4795287 343816 15925248 0,0215893655
Stego_Image_33.1 4254662 219906 15925248 0,013808639
Stego_Image_34.1 4017026 102271 15925248 0,0064219408
Stego_Image_35.1 3722241 149068 15925248 0,0093604822
Stego_Image_36.1 3386730 246627 15925248 0,0154865406
Stego_Image_37.1 3113548 269374 15925248 0,0169149014
Stego_Image_38.1 5082163 258544 15925248 0,0162348492
Stego_Image_39.1 3231329 158413 15925248 0,0099472862
Stego_Image_40.1 3211832 254349 15925248 0,015971431
Stego_Image_41.1 3540299 187056 15925248 0,0117458767
Stego_Image_42.1 5422154 32400 15925248 0,0020345052
Stego_Image_43.1 5359694 33361 15925248 0,0020948496
Stego_Image_44.1 5136762 94130 15925248 0,00591074
Stego_Image_45.1 4870664 215156 15925248 0,0135103705
Stego_Image_46.1 3843388 301765 15925248 0,0189488415
Stego_Image_47.1 1734193 119476 15925248 0,0075023007
Stego_Image_48.1 3214563 143269 15925248 0,0089963434
Stego_Image_49.1 3247411 122236 15925248 0,0076756105
Stego_Image_50.1 3612270 252512 15925248 0,0158560796
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Stego_Image Storlek i bytes Antal Unika Färger Antal pixlar Unika Färger/Antal pixlar
Stego_Image_51.1 2705938 110377 15925248 0,0069309439
Stego_Image_52.1 3039287 132397 15925248 0,0083136539
Stego_Image_53.1 2901740 65955 15925248 0,0041415368
Stego_Image_54.1 2708389 35252 15925248 0,0022135919
Stego_Image_55.1 1968108 34368 15925248 0,0021580826
Stego_Image_56.1 5049312 218905 15925248 0,0137457828
Stego_Image_57.1 2440679 116378 15925248 0,0073077669
Stego_Image_58.1 5249043 188329 15925248 0,0118258127
Stego_Image_59.1 5481709 170503 15925248 0,0107064581
Stego_Image_60.1 4997398 181655 15925248 0,0114067297
Stego_Image_61.1 4793308 228950 15925248 0,0143765422
Stego_Image_62.1 5007616 378878 15925248 0,0237910267
Stego_Image_63.1 3565259 711165 15925248 0,0446564474
Stego_Image_64.1 2505126 49261 15925248 0,0030932642
Stego_Image_65.1 3239347 109808 15925248 0,0068952144
Stego_Image_66.1 3051339 45300 15925248 0,0028445397
Stego_Image_67.1 5211614 159414 15925248 0,0100101424
Stego_Image_68.1 3362136 164272 15925248 0,0103151926
Stego_Image_69.1 4971273 145166 15925248 0,0091154624
Stego_Image_70.1 5258177 197232 15925248 0,0123848621
Stego_Image_71.1 5434728 50091 15925248 0,0031453827
Stego_Image_72.1 1965547 193145 15925248 0,0121282256
Stego_Image_73.1 3947915 205908 15925248 0,0129296574
Stego_Image_74.1 3707906 195394 15925248 0,0122694479
Stego_Image_75.1 5062244 223011 15925248 0,0140036124
Stego_Image_76.1 3579726 133626 15925248 0,0083908269
Stego_Image_77.1 5228759 382483 15925248 0,0240173968
Stego_Image_78.1 5148659 302629 15925248 0,019003095
Stego_Image_79.1 3990888 108017 15925248 0,0067827515
Stego_Image_80.1 3403811 153836 15925248 0,009659881
Stego_Image_81.1 3188821 211561 15925248 0,0132846283
Stego_Image_82.1 2720173 112436 15925248 0,0070602354
Stego_Image_83.1 3735908 40894 15925248 0,0025678721
Stego_Image_84.1 4694243 263783 15925248 0,0165638237
Stego_Image_85.1 2778794 104934 15925248 0,0065891596
Stego_Image_86.1 5205165 195136 15925248 0,0122532472
Stego_Image_87.1 5327368 145794 15925248 0,0091548967
Stego_Image_88.1 5429707 46950 15925248 0,0029481488
Stego_Image_89.1 2818296 24995 15925248 0,0015695203
Stego_Image_90.1 3934913 20637 15925248 0,0012958668
Stego_Image_91.1 4305673 85115 15925248 0,0053446577
Stego_Image_92.1 5356644 191091 15925248 0,011999248
Stego_Image_93.1 4738458 232027 15925248 0,0145697574
Stego_Image_94.1 5030131 254402 15925248 0,0159747591
Stego_Image_95.1 3816622 93515 15925248 0,0058721221
Stego_Image_96.1 5108117 88822 15925248 0,0055774328
Stego_Image_97.1 5510414 348215 15925248 0,0218655936
Stego_Image_98.1 5082069 363014 15925248 0,0227948726
Stego_Image_99.1 4314796 328446 15925248 0,0206242314
Stego_Image_100.1 4262759 46292 15925248 0,0029068307
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Stego_Image Ökning unika färger Stego_Image Ökning unika färger
Stego_Image_01.1 655 Stego_Image_51.1 357
Stego_Image_02.1 1078 Stego_Image_52.1 613
Stego_Image_03.1 491 Stego_Image_53.1 559
Stego_Image_04.1 751 Stego_Image_54.1 505
Stego_Image_05.1 483 Stego_Image_55.1 827
Stego_Image_06.1 771 Stego_Image_56.1 1028
Stego_Image_07.1 547 Stego_Image_57.1 574
Stego_Image_08.1 517 Stego_Image_58.1 540
Stego_Image_09.1 2349 Stego_Image_59.1 297
Stego_Image_10.1 660 Stego_Image_60.1 312
Stego_Image_11.1 637 Stego_Image_61.1 874
Stego_Image_12.1 332 Stego_Image_62.1 301
Stego_Image_13.1 2475 Stego_Image_63.1 177
Stego_Image_14.1 408 Stego_Image_64.1 522
Stego_Image_15.1 392 Stego_Image_65.1 218
Stego_Image_16.1 465 Stego_Image_66.1 556
Stego_Image_17.1 309 Stego_Image_67.1 257
Stego_Image_18.1 579 Stego_Image_68.1 291
Stego_Image_19.1 441 Stego_Image_69.1 1022
Stego_Image_20.1 436 Stego_Image_70.1 471
Stego_Image_21.1 756 Stego_Image_71.1 146
Stego_Image_22.1 758 Stego_Image_72.1 3637
Stego_Image_23.1 397 Stego_Image_73.1 293
Stego_Image_24.1 119 Stego_Image_74.1 717
Stego_Image_25.1 1283 Stego_Image_75.1 649
Stego_Image_26.1 731 Stego_Image_76.1 422
Stego_Image_27.1 888 Stego_Image_77.1 600
Stego_Image_28.1 486 Stego_Image_78.1 581
Stego_Image_29.1 336 Stego_Image_79.1 445
Stego_Image_30.1 1184 Stego_Image_80.1 846
Stego_Image_31.1 348 Stego_Image_81.1 355
Stego_Image_32.1 727 Stego_Image_82.1 505
Stego_Image_33.1 482 Stego_Image_83.1 304
Stego_Image_34.1 550 Stego_Image_84.1 1977
Stego_Image_35.1 630 Stego_Image_85.1 641
Stego_Image_36.1 941 Stego_Image_86.1 192
Stego_Image_37.1 997 Stego_Image_87.1 599
Stego_Image_38.1 308 Stego_Image_88.1 459
Stego_Image_39.1 761 Stego_Image_89.1 501
Stego_Image_40.1 942 Stego_Image_90.1 304
Stego_Image_41.1 508 Stego_Image_91.1 367
Stego_Image_42.1 184 Stego_Image_92.1 545
Stego_Image_43.1 149 Stego_Image_93.1 2320
Stego_Image_44.1 147 Stego_Image_94.1 622
Stego_Image_45.1 526 Stego_Image_95.1 560
Stego_Image_46.1 706 Stego_Image_96.1 341
Stego_Image_47.1 1515 Stego_Image_97.1 450
Stego_Image_48.1 544 Stego_Image_98.1 673
Stego_Image_49.1 441 Stego_Image_99.1 2656
Stego_Image_50.1 348 Stego_Image_100.1 1839
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B.3 Stegodata dataset 2 Hidden 149 kB

Stego_Image Storlek i bytes Antal Unika Färger Antal pixlar Unika Färger/Antal pixlar
Stego_Image_01.2 5246983 239716 15925248 0,0150525756
Stego_Image_02.2 4849703 216271 15925248 0,0135803851
Stego_Image_03.2 4757152 183418 15925248 0,0115174345
Stego_Image_04.2 4247842 161481 15925248 0,0101399363
Stego_Image_05.2 3713831 142693 15925248 0,0089601744
Stego_Image_06.2 4547413 117333 15925248 0,0073677346
Stego_Image_07.2 4434334 113565 15925248 0,0071311291
Stego_Image_08.2 2721192 109899 15925248 0,0069009286
Stego_Image_09.2 4295990 87879 15925248 0,0055182186
Stego_Image_10.2 2482223 124417 15925248 0,0078125628
Stego_Image_11.2 4870048 241824 15925248 0,0151849441
Stego_Image_12.2 5513812 164460 15925248 0,0103269977
Stego_Image_13.2 4559497 189393 15925248 0,0118926248
Stego_Image_14.2 4822426 159605 15925248 0,0100221359
Stego_Image_15.2 2821116 134046 15925248 0,0084172002
Stego_Image_16.2 2758361 45124 15925248 0,0028334881
Stego_Image_17.2 3449920 102749 15925248 0,006451956
Stego_Image_18.2 2855580 87909 15925248 0,0055201024
Stego_Image_19.2 3789076 98075 15925248 0,0061584598
Stego_Image_20.2 2912591 79455 15925248 0,0049892473
Stego_Image_21.2 5516180 260942 15925248 0,0163854277
Stego_Image_22.2 5498971 221996 15925248 0,0139398771
Stego_Image_23.2 3641658 114750 15925248 0,0072055393
Stego_Image_24.2 4992259 214696 15925248 0,0134814855
Stego_Image_25.2 2129203 67654 15925248 0,0042482227
Stego_Image_26.2 2786673 129052 15925248 0,0081036101
Stego_Image_27.2 3087591 161694 15925248 0,0101533113
Stego_Image_28.2 3349647 121774 15925248 0,0076465999
Stego_Image_29.2 4216110 152854 15925248 0,0095982179
Stego_Image_30.2 3213780 406621 15925248 0,0255331032
Stego_Image_31.2 3082810 102239 15925248 0,0064199314
Stego_Image_32.2 4795982 344373 15925248 0,0216243414
Stego_Image_33.2 4267472 220060 15925248 0,0138183091
Stego_Image_34.2 4041506 102568 15925248 0,0064405904
Stego_Image_35.2 3737867 149444 15925248 0,0093840925
Stego_Image_36.2 3389061 247913 15925248 0,0155672929
Stego_Image_37.2 3117129 270225 15925248 0,0169683386
Stego_Image_38.2 5083376 259157 15925248 0,0162733416
Stego_Image_39.2 3242838 158974 15925248 0,0099825133
Stego_Image_40.2 3213399 255142 15925248 0,0160212262
Stego_Image_41.2 3547887 187645 15925248 0,011782862
Stego_Image_42.2 5425259 32555 15925248 0,0020442382
Stego_Image_43.2 5363448 33582 15925248 0,002108727
Stego_Image_44.2 5137409 94561 15925248 0,0059378039
Stego_Image_45.2 4871183 215483 15925248 0,0135309039
Stego_Image_46.2 3846801 302309 15925248 0,0189830011
Stego_Image_47.2 1764713 119790 15925248 0,0075220179
Stego_Image_48.2 3217798 143976 15925248 0,0090407383
Stego_Image_49.2 3251746 122644 15925248 0,0077012301
Stego_Image_50.2 3615397 253012 15925248 0,0158874763
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Stego_Image Storlek i bytes Antal Unika Färger Antal pixlar Unika Färger/Antal pixlar
Stego_Image_51.2 2708355 110702 15925248 0,0069513517
Stego_Image_52.2 3045740 132413 15925248 0,0083146586
Stego_Image_53.2 2905181 66469 15925248 0,0041738126
Stego_Image_54.2 2710098 35483 15925248 0,0022280972
Stego_Image_55.2 1964510 34315 15925248 0,0021547545
Stego_Image_56.2 5052695 219407 15925248 0,0137773051
Stego_Image_57.2 2472622 116931 15925248 0,0073424916
Stego_Image_58.2 5249836 188731 15925248 0,0118510556
Stego_Image_59.2 5483030 170920 15925248 0,0107326429
Stego_Image_60.2 5003669 182015 15925248 0,0114293354
Stego_Image_61.2 4816747 229891 15925248 0,0144356308
Stego_Image_62.2 5034083 379108 15925248 0,0238054692
Stego_Image_63.2 3565264 711501 15925248 0,044677546
Stego_Image_64.2 2519166 50002 15925248 0,0031397941
Stego_Image_65.2 3238203 110413 15925248 0,0069332044
Stego_Image_66.2 3068231 45750 15925248 0,0028727967
Stego_Image_67.2 5212898 159675 15925248 0,0100265315
Stego_Image_68.2 3365591 164775 15925248 0,0103467777
Stego_Image_69.2 4971807 145815 15925248 0,0091562153
Stego_Image_70.2 5261186 197641 15925248 0,0124105446
Stego_Image_71.2 5436315 50214 15925248 0,0031531063
Stego_Image_72.2 1982031 193520 15925248 0,0121517731
Stego_Image_73.2 3956034 206629 15925248 0,0129749314
Stego_Image_74.2 3713963 195828 15925248 0,0122967002
Stego_Image_75.2 5062913 223527 15925248 0,0140360138
Stego_Image_76.2 3588349 133948 15925248 0,0084110464
Stego_Image_77.2 5230309 383373 15925248 0,0240732829
Stego_Image_78.2 5149271 302955 15925248 0,0190235656
Stego_Image_79.2 3991410 108444 15925248 0,0068095643
Stego_Image_80.2 3405610 154459 15925248 0,0096990012
Stego_Image_81.2 3189120 212121 15925248 0,0133197926
Stego_Image_82.2 2740151 113190 15925248 0,0071075816
Stego_Image_83.2 3739862 41164 15925248 0,0025848263
Stego_Image_84.2 4696911 265237 15925248 0,0166551253
Stego_Image_85.2 2817398 105272 15925248 0,0066103837
Stego_Image_86.2 5210332 195253 15925248 0,012260594
Stego_Image_87.2 5327134 146245 15925248 0,0091832165
Stego_Image_88.2 5431871 47232 15925248 0,0029658565
Stego_Image_89.2 2824824 25387 15925248 0,0015941353
Stego_Image_90.2 3941578 20883 15925248 0,001311314
Stego_Image_91.2 4308490 85576 15925248 0,0053736055
Stego_Image_92.2 5363896 191822 15925248 0,0120451499
Stego_Image_93.2 4741328 233790 15925248 0,0146804621
Stego_Image_94.2 5035639 255162 15925248 0,016022482
Stego_Image_95.2 3843238 93942 15925248 0,0058989348
Stego_Image_96.2 5109176 89058 15925248 0,005592252
Stego_Image_97.2 5508487 348524 15925248 0,0218849967
Stego_Image_98.2 5082706 362959 15925248 0,022791419
Stego_Image_99.2 4316049 329828 15925248 0,0207110119
Stego_Image_100.2 4266364 47778 15925248 0,0030001417

50



Stego_Image Ökning unika färger Stego_Image Ökning unika färger
Stego_Image_01.2 1647 Stego_Image_51.2 682
Stego_Image_02.2 2062 Stego_Image_52.2 629
Stego_Image_03.2 785 Stego_Image_53.2 1073
Stego_Image_04.2 1236 Stego_Image_54.2 736
Stego_Image_05.2 971 Stego_Image_55.2 774
Stego_Image_06.2 1134 Stego_Image_56.2 1530
Stego_Image_07.2 864 Stego_Image_57.2 1127
Stego_Image_08.2 1098 Stego_Image_58.2 942
Stego_Image_09.2 4013 Stego_Image_59.2 714
Stego_Image_10.2 1187 Stego_Image_60.2 672
Stego_Image_11.2 1200 Stego_Image_61.2 1815
Stego_Image_12.2 920 Stego_Image_62.2 531
Stego_Image_13.2 4753 Stego_Image_63.2 513
Stego_Image_14.2 578 Stego_Image_64.2 1263
Stego_Image_15.2 883 Stego_Image_65.2 823
Stego_Image_16.2 1174 Stego_Image_66.2 1006
Stego_Image_17.2 910 Stego_Image_67.2 518
Stego_Image_18.2 1066 Stego_Image_68.2 794
Stego_Image_19.2 835 Stego_Image_69.2 1671
Stego_Image_20.2 1273 Stego_Image_70.2 880
Stego_Image_21.2 1509 Stego_Image_71.2 269
Stego_Image_22.2 1252 Stego_Image_72.2 4012
Stego_Image_23.2 803 Stego_Image_73.2 1014
Stego_Image_24.2 371 Stego_Image_74.2 1151
Stego_Image_25.2 1298 Stego_Image_75.2 1165
Stego_Image_26.2 1374 Stego_Image_76.2 744
Stego_Image_27.2 1296 Stego_Image_77.2 1490
Stego_Image_28.2 1172 Stego_Image_78.2 907
Stego_Image_29.2 892 Stego_Image_79.2 872
Stego_Image_30.2 2186 Stego_Image_80.2 1469
Stego_Image_31.2 885 Stego_Image_81.2 915
Stego_Image_32.2 1284 Stego_Image_82.2 1259
Stego_Image_33.2 636 Stego_Image_83.2 574
Stego_Image_34.2 847 Stego_Image_84.2 3431
Stego_Image_35.2 1006 Stego_Image_85.2 979
Stego_Image_36.2 2227 Stego_Image_86.2 309
Stego_Image_37.2 1848 Stego_Image_87.2 1050
Stego_Image_38.2 921 Stego_Image_88.2 741
Stego_Image_39.2 1322 Stego_Image_89.2 893
Stego_Image_40.2 1735 Stego_Image_90.2 550
Stego_Image_41.2 1097 Stego_Image_91.2 828
Stego_Image_42.2 339 Stego_Image_92.2 1276
Stego_Image_43.2 370 Stego_Image_93.2 4083
Stego_Image_44.2 578 Stego_Image_94.2 1382
Stego_Image_45.2 853 Stego_Image_95.2 987
Stego_Image_46.2 1250 Stego_Image_96.2 577
Stego_Image_47.2 1829 Stego_Image_97.2 759
Stego_Image_48.2 1251 Stego_Image_98.2 618
Stego_Image_49.2 849 Stego_Image_99.2 4038
Stego_Image_50.2 848 Stego_Image_100.2 3325
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B.4 Stegodata dataset 3 Hidden 251 kB

Stego_Image Storlek i bytes Antal Unika Färger Antal pixlar Unika Färger/Antal pixlar
Stego_Image_01.3 5255841 239650 15925248 0,0150484313
Stego_Image_02.3 4882141 216054 15925248 0,0135667589
Stego_Image_03.3 4759583 183682 15925248 0,0115340119
Stego_Image_04.3 4287513 161447 15925248 0,0101378013
Stego_Image_05.3 3717888 142421 15925248 0,0089430946
Stego_Image_06.3 4548999 117406 15925248 0,0073723185
Stego_Image_07.3 4434046 113583 15925248 0,0071322594
Stego_Image_08.3 2726637 111105 15925248 0,0069766574
Stego_Image_09.3 4295505 88244 15925248 0,0055411382
Stego_Image_10.3 2501304 126577 15925248 0,0079481965
Stego_Image_11.3 4899978 242050 15925248 0,0151991354
Stego_Image_12.3 5539108 164349 15925248 0,0103200277
Stego_Image_13.3 4557861 189194 15925248 0,011880129
Stego_Image_14.3 4844633 159903 15925248 0,0100408483
Stego_Image_15.3 2842291 135682 15925248 0,0085199301
Stego_Image_16.3 2805451 46189 15925248 0,002900363
Stego_Image_17.3 3499907 103041 15925248 0,0064702917
Stego_Image_18.3 2910462 89191 15925248 0,0056006035
Stego_Image_19.3 3830794 98024 15925248 0,0061552574
Stego_Image_20.3 2913615 79480 15925248 0,0049908171
Stego_Image_21.3 5516973 261032 15925248 0,0163910791
Stego_Image_22.3 5498768 221883 15925248 0,0139327815
Stego_Image_23.3 3715822 114702 15925248 0,0072025252
Stego_Image_24.3 4989214 214920 15925248 0,0134955512
Stego_Image_25.3 2150323 70376 15925248 0,0044191463
Stego_Image_26.3 2786662 129629 15925248 0,0081398418
Stego_Image_27.3 3085881 161590 15925248 0,0101467808
Stego_Image_28.3 3346208 121872 15925248 0,0076527537
Stego_Image_29.3 4239500 152748 15925248 0,0095915618
Stego_Image_30.3 3260398 407707 15925248 0,0256012968
Stego_Image_31.3 3095270 102773 15925248 0,0064534631
Stego_Image_32.3 4797326 344073 15925248 0,0216055034
Stego_Image_33.3 4300547 220054 15925248 0,0138179324
Stego_Image_34.3 4090234 102695 15925248 0,0064485652
Stego_Image_35.3 3770863 149339 15925248 0,0093774992
Stego_Image_36.3 3385592 248220 15925248 0,0155865705
Stego_Image_37.3 3124128 271243 15925248 0,0170322622
Stego_Image_38.3 5083808 259226 15925248 0,0162776743
Stego_Image_39.3 3264338 158947 15925248 0,0099808179
Stego_Image_40.3 3210727 255585 15925248 0,0160490436
Stego_Image_41.3 3558881 187842 15925248 0,0117952323
Stego_Image_42.3 5425824 32594 15925248 0,0020466871
Stego_Image_43.3 5364438 33600 15925248 0,0021098573
Stego_Image_44.3 5137209 94684 15925248 0,0059455275
Stego_Image_45.3 4870970 215489 15925248 0,0135312806
Stego_Image_46.3 3849263 302502 15925248 0,0189951202
Stego_Image_47.3 1845726 123063 15925248 0,0077275406
Stego_Image_48.3 3214448 143875 15925248 0,0090343962
Stego_Image_49.3 3252702 122806 15925248 0,0077114027
Stego_Image_50.3 3615223 253301 15925248 0,0159056236
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Stego_Image Storlek i bytes Antal Unika Färger Antal pixlar Unika Färger/Antal pixlar
Stego_Image_51.3 2719996 111755 15925248 0,0070174731
Stego_Image_52.3 3051097 132516 15925248 0,0083211263
Stego_Image_53.3 2905038 66582 15925248 0,0041809082
Stego_Image_54.3 2704640 35518 15925248 0,0022302949
Stego_Image_55.3 1980953 35717 15925248 0,0022427908
Stego_Image_56.3 5064127 219423 15925248 0,0137783098
Stego_Image_57.3 2548949 118361 15925248 0,0074322861
Stego_Image_58.3 5251134 188908 15925248 0,0118621701
Stego_Image_59.3 5483867 170706 15925248 0,0107192051
Stego_Image_60.3 5028161 181970 15925248 0,0114265097
Stego_Image_61.3 4862905 230061 15925248 0,0144463056
Stego_Image_62.3 5083933 379305 15925248 0,0238178395
Stego_Image_63.3 3565443 712004 15925248 0,0447091311
Stego_Image_64.3 2552488 51334 15925248 0,0032234349
Stego_Image_65.3 3237645 110471 15925248 0,0069368464
Stego_Image_66.3 3089632 45699 15925248 0,0028695942
Stego_Image_67.3 5209626 159685 15925248 0,0100271594
Stego_Image_68.3 3372989 164767 15925248 0,0103462753
Stego_Image_69.3 4981380 145715 15925248 0,009149936
Stego_Image_70.3 5265496 197633 15925248 0,0124100422
Stego_Image_71.3 5437802 50214 15925248 0,0031531063
Stego_Image_72.3 2034701 199527 15925248 0,0125289729
Stego_Image_73.3 3961573 206346 15925248 0,0129571609
Stego_Image_74.3 3724217 195707 15925248 0,0122891022
Stego_Image_75.3 5063675 223590 15925248 0,0140399697
Stego_Image_76.3 3586196 133976 15925248 0,0084128046
Stego_Image_77.3 5235494 383523 15925248 0,0240827019
Stego_Image_78.3 5145089 302967 15925248 0,0190243191
Stego_Image_79.3 3991117 108364 15925248 0,0068045408
Stego_Image_80.3 3408494 154577 15925248 0,0097064109
Stego_Image_81.3 3187942 212337 15925248 0,0133333559
Stego_Image_82.3 2789575 114825 15925248 0,0072102488
Stego_Image_83.3 3740028 41276 15925248 0,0025918592
Stego_Image_84.3 4702400 265696 15925248 0,0166839474
Stego_Image_85.3 2898656 106726 15925248 0,0067016853
Stego_Image_86.3 5217670 195360 15925248 0,0122673129
Stego_Image_87.3 5327275 146341 15925248 0,0091892447
Stego_Image_88.3 5431886 47230 15925248 0,0029657309
Stego_Image_89.3 2827923 25495 15925248 0,001600917
Stego_Image_90.3 3952902 20909 15925248 0,0013129466
Stego_Image_91.3 4307197 85911 15925248 0,0053946413
Stego_Image_92.3 5379785 191675 15925248 0,0120359193
Stego_Image_93.3 4742158 234884 15925248 0,0147491581
Stego_Image_94.3 5054919 254995 15925248 0,0160119955
Stego_Image_95.3 3892172 93907 15925248 0,0058967371
Stego_Image_96.3 5107496 88973 15925248 0,0055869146
Stego_Image_97.3 5510379 348864 15925248 0,0219063465
Stego_Image_98.3 5084595 363327 15925248 0,022814527
Stego_Image_99.3 4318730 330452 15925248 0,0207501949
Stego_Image_100.3 4266926 47864 15925248 0,0030055419
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Stego_Image Ökning unika färger Stego_Image Ökning unika färger
Stego_Image_01.3 1581 Stego_Image_51.3 1735
Stego_Image_02.3 1845 Stego_Image_52.3 732
Stego_Image_03.3 1049 Stego_Image_53.3 1186
Stego_Image_04.3 1202 Stego_Image_54.3 771
Stego_Image_05.3 699 Stego_Image_55.3 2176
Stego_Image_06.3 1207 Stego_Image_56.3 1546
Stego_Image_07.3 882 Stego_Image_57.3 2557
Stego_Image_08.3 2304 Stego_Image_58.3 1119
Stego_Image_09.3 4378 Stego_Image_59.3 500
Stego_Image_10.3 3347 Stego_Image_60.3 627
Stego_Image_11.3 1426 Stego_Image_61.3 1985
Stego_Image_12.3 809 Stego_Image_62.3 728
Stego_Image_13.3 4554 Stego_Image_63.3 1016
Stego_Image_14.3 876 Stego_Image_64.3 2595
Stego_Image_15.3 2519 Stego_Image_65.3 881
Stego_Image_16.3 2239 Stego_Image_66.3 955
Stego_Image_17.3 1202 Stego_Image_67.3 528
Stego_Image_18.3 2348 Stego_Image_68.3 786
Stego_Image_19.3 784 Stego_Image_69.3 1571
Stego_Image_20.3 1298 Stego_Image_70.3 872
Stego_Image_21.3 1599 Stego_Image_71.3 269
Stego_Image_22.3 1139 Stego_Image_72.3 10019
Stego_Image_23.3 755 Stego_Image_73.3 731
Stego_Image_24.3 595 Stego_Image_74.3 1030
Stego_Image_25.3 4020 Stego_Image_75.3 1228
Stego_Image_26.3 1951 Stego_Image_76.3 772
Stego_Image_27.3 1192 Stego_Image_77.3 1640
Stego_Image_28.3 1270 Stego_Image_78.3 919
Stego_Image_29.3 786 Stego_Image_79.3 792
Stego_Image_30.3 3272 Stego_Image_80.3 1587
Stego_Image_31.3 1419 Stego_Image_81.3 1131
Stego_Image_32.3 984 Stego_Image_82.3 2894
Stego_Image_33.3 630 Stego_Image_83.3 686
Stego_Image_34.3 974 Stego_Image_84.3 3890
Stego_Image_35.3 901 Stego_Image_85.3 2433
Stego_Image_36.3 2534 Stego_Image_86.3 416
Stego_Image_37.3 2866 Stego_Image_87.3 1146
Stego_Image_38.3 990 Stego_Image_88.3 739
Stego_Image_39.3 1295 Stego_Image_89.3 1001
Stego_Image_40.3 2178 Stego_Image_90.3 576
Stego_Image_41.3 1294 Stego_Image_91.3 1163
Stego_Image_42.3 378 Stego_Image_92.3 1129
Stego_Image_43.3 388 Stego_Image_93.3 5177
Stego_Image_44.3 701 Stego_Image_94.3 1215
Stego_Image_45.3 859 Stego_Image_95.3 952
Stego_Image_46.3 1443 Stego_Image_96.3 492
Stego_Image_47.3 5102 Stego_Image_97.3 1099
Stego_Image_48.3 1150 Stego_Image_98.3 986
Stego_Image_49.3 1011 Stego_Image_99.3 4662
Stego_Image_50.3 1137 Stego_Image_100.3 3411
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B.5 Stegodata dataset 4 Hidden 344 kB

Stego_Image Storlek i bytes Antal Unika Färger Antal pixlar Unika Färger/Antal pixlar
Stego_Image_01.4 5268100 242669 15925248 0,0152380045
Stego_Image_02.4 4900338 219858 15925248 0,0138056249
Stego_Image_03.4 4768461 185004 15925248 0,0116170247
Stego_Image_04.4 4319505 163670 15925248 0,010277391
Stego_Image_05.4 3732218 144646 15925248 0,0090828099
Stego_Image_06.4 4559211 119436 15925248 0,007499789
Stego_Image_07.4 4440872 115445 15925248 0,0072491807
Stego_Image_08.4 2739798 111641 15925248 0,0070103147
Stego_Image_09.4 4307457 93117 15925248 0,0058471303
Stego_Image_10.4 2514611 127057 15925248 0,0079783373
Stego_Image_11.4 4920474 244532 15925248 0,0153549885
Stego_Image_12.4 5557458 166171 15925248 0,0104344372
Stego_Image_13.4 4566605 193353 15925248 0,0121412866
Stego_Image_14.4 4864076 160963 15925248 0,0101074093
Stego_Image_15.4 2854814 135842 15925248 0,0085299771
Stego_Image_16.4 2844156 47026 15925248 0,002952921
Stego_Image_17.4 3546456 104114 15925248 0,006537669
Stego_Image_18.4 2955275 89797 15925248 0,0056386563
Stego_Image_19.4 3865448 99128 15925248 0,0062245812
Stego_Image_20.4 2930441 82116 15925248 0,0051563404
Stego_Image_21.4 5518680 263267 15925248 0,0165314223
Stego_Image_22.4 5500110 225006 15925248 0,0141288852
Stego_Image_23.4 3776037 115996 15925248 0,0072837798
Stego_Image_24.4 4994607 216150 15925248 0,0135727871
Stego_Image_25.4 2173196 70496 15925248 0,0044266815
Stego_Image_26.4 2795943 131510 15925248 0,0082579562
Stego_Image_27.4 3094622 163860 15925248 0,0102893217
Stego_Image_28.4 3360819 124315 15925248 0,0078061579
Stego_Image_29.4 4262851 153968 15925248 0,0096681697
Stego_Image_30.4 3302347 410391 15925248 0,0257698342
Stego_Image_31.4 3114953 103575 15925248 0,0065038234
Stego_Image_32.4 4797163 346891 15925248 0,0217824551
Stego_Image_33.4 4313465 221220 15925248 0,0138911495
Stego_Image_34.4 4123111 104343 15925248 0,0065520487
Stego_Image_35.4 3799289 151441 15925248 0,0095094908
Stego_Image_36.4 3394491 251529 15925248 0,0157943537
Stego_Image_37.4 3135544 274133 15925248 0,0172137351
Stego_Image_38.4 5086248 260714 15925248 0,0163711108
Stego_Image_39.4 3289456 161303 15925248 0,0101287591
Stego_Image_40.4 3216315 258579 15925248 0,016237047
Stego_Image_41.4 3582882 189867 15925248 0,0119223889
Stego_Image_42.4 5438306 33543 15925248 0,002106278
Stego_Image_43.4 5375063 34202 15925248 0,0021476589
Stego_Image_44.4 5137464 95778 15925248 0,0060142235
Stego_Image_45.4 4872624 217003 15925248 0,0136263498
Stego_Image_46.4 3855635 304842 15925248 0,0191420567
Stego_Image_47.4 1929805 124053 15925248 0,007789706
Stego_Image_48.4 3229683 145751 15925248 0,0091521966
Stego_Image_49.4 3269362 124577 15925248 0,0078226097
Stego_Image_50.4 3634516 254691 15925248 0,0159929064

55



Stego_Image Storlek i bytes Antal Unika Färger Antal pixlar Unika Färger/Antal pixlar
Stego_Image_51.4 2737449 112960 15925248 0,0070931391
Stego_Image_52.4 3069909 134252 15925248 0,0084301356
Stego_Image_53.4 2924021 68734 15925248 0,0043160395
Stego_Image_54.4 2722295 36677 15925248 0,0023030725
Stego_Image_55.4 2010128 35879 15925248 0,0022529633
Stego_Image_56.4 5075619 222722 15925248 0,0139854651
Stego_Image_57.4 2601640 118762 15925248 0,0074574663
Stego_Image_58.4 5254301 191533 15925248 0,0120270027
Stego_Image_59.4 5485039 171633 15925248 0,0107774146
Stego_Image_60.4 5040149 183842 15925248 0,0115440588
Stego_Image_61.4 4883813 232448 15925248 0,0145961934
Stego_Image_62.4 5107349 380199 15925248 0,0238739767
Stego_Image_63.4 3566410 714010 15925248 0,0448350946
Stego_Image_64.4 2577724 51711 15925248 0,003247108
Stego_Image_65.4 3257933 112299 15925248 0,0070516327
Stego_Image_66.4 3114690 47473 15925248 0,0029809897
Stego_Image_67.4 5211578 160269 15925248 0,0100638307
Stego_Image_68.4 3385693 166169 15925248 0,0104343116
Stego_Image_69.4 4989563 149413 15925248 0,0093821459
Stego_Image_70.4 5273815 198668 15925248 0,0124750334
Stego_Image_71.4 5443564 51552 15925248 0,0032371238
Stego_Image_72.4 2079765 200378 15925248 0,01258241
Stego_Image_73.4 3970929 208351 15925248 0,0130830616
Stego_Image_74.4 3743831 198217 15925248 0,0124467136
Stego_Image_75.4 5063903 226650 15925248 0,0142321175
Stego_Image_76.4 3606408 135266 15925248 0,0084938081
Stego_Image_77.4 5239123 386412 15925248 0,0242641119
Stego_Image_78.4 5146667 305257 15925248 0,0191681159
Stego_Image_79.4 3990883 109742 15925248 0,0068910701
Stego_Image_80.4 3415101 156764 15925248 0,00984374
Stego_Image_81.4 3190045 214290 15925248 0,0134559914
Stego_Image_82.4 2825883 115257 15925248 0,0072373755
Stego_Image_83.4 3756223 42684 15925248 0,0026802722
Stego_Image_84.4 4709392 271203 15925248 0,0170297505
Stego_Image_85.4 2957803 107138 15925248 0,0067275561
Stego_Image_86.4 5235832 196630 15925248 0,0123470605
Stego_Image_87.4 5327438 147876 15925248 0,0092856325
Stego_Image_88.4 5435692 48047 15925248 0,0030170331
Stego_Image_89.4 2850512 26982 15925248 0,0016942907
Stego_Image_90.4 3975903 22066 15925248 0,0013855985
Stego_Image_91.4 4320730 86806 15925248 0,0054508413
Stego_Image_92.4 5392900 194423 15925248 0,0122084755
Stego_Image_93.4 4749306 239411 15925248 0,0150334237
Stego_Image_94.4 5069414 258356 15925248 0,0162230441
Stego_Image_95.4 3929626 96017 15925248 0,0060292311
Stego_Image_96.4 5109677 89708 15925248 0,0056330677
Stego_Image_97.4 5513606 350733 15925248 0,0220237073
Stego_Image_98.4 5085354 365738 15925248 0,0229659218
Stego_Image_99.4 4321321 335862 15925248 0,0210899071
Stego_Image_100.4 4284542 51565 15925248 0,0032379402
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Stego_Image Ökning unika färger Stego_Image Ökning unika färger
Stego_Image_01.4 4600 Stego_Image_51.4 2940
Stego_Image_02.4 5649 Stego_Image_52.4 2468
Stego_Image_03.4 2371 Stego_Image_53.4 3338
Stego_Image_04.4 3425 Stego_Image_54.4 1930
Stego_Image_05.4 2924 Stego_Image_55.4 2338
Stego_Image_06.4 3237 Stego_Image_56.4 4845
Stego_Image_07.4 2744 Stego_Image_57.4 2958
Stego_Image_08.4 2840 Stego_Image_58.4 3744
Stego_Image_09.4 9251 Stego_Image_59.4 1427
Stego_Image_10.4 3827 Stego_Image_60.4 2499
Stego_Image_11.4 3908 Stego_Image_61.4 4372
Stego_Image_12.4 2631 Stego_Image_62.4 1622
Stego_Image_13.4 8713 Stego_Image_63.4 3022
Stego_Image_14.4 1936 Stego_Image_64.4 2972
Stego_Image_15.4 2679 Stego_Image_65.4 2709
Stego_Image_16.4 3076 Stego_Image_66.4 2729
Stego_Image_17.4 2275 Stego_Image_67.4 1112
Stego_Image_18.4 2954 Stego_Image_68.4 2188
Stego_Image_19.4 1888 Stego_Image_69.4 5269
Stego_Image_20.4 3934 Stego_Image_70.4 1907
Stego_Image_21.4 3834 Stego_Image_71.4 1607
Stego_Image_22.4 4262 Stego_Image_72.4 10870
Stego_Image_23.4 2049 Stego_Image_73.4 2736
Stego_Image_24.4 1825 Stego_Image_74.4 3540
Stego_Image_25.4 4140 Stego_Image_75.4 4288
Stego_Image_26.4 3832 Stego_Image_76.4 2062
Stego_Image_27.4 3462 Stego_Image_77.4 4529
Stego_Image_28.4 3713 Stego_Image_78.4 3209
Stego_Image_29.4 2006 Stego_Image_79.4 2170
Stego_Image_30.4 5956 Stego_Image_80.4 3774
Stego_Image_31.4 2221 Stego_Image_81.4 3084
Stego_Image_32.4 3802 Stego_Image_82.4 3326
Stego_Image_33.4 1796 Stego_Image_83.4 2094
Stego_Image_34.4 2622 Stego_Image_84.4 9397
Stego_Image_35.4 3003 Stego_Image_85.4 2845
Stego_Image_36.4 5843 Stego_Image_86.4 1686
Stego_Image_37.4 5756 Stego_Image_87.4 2681
Stego_Image_38.4 2478 Stego_Image_88.4 1556
Stego_Image_39.4 3651 Stego_Image_89.4 2488
Stego_Image_40.4 5172 Stego_Image_90.4 1733
Stego_Image_41.4 3319 Stego_Image_91.4 2058
Stego_Image_42.4 1327 Stego_Image_92.4 3877
Stego_Image_43.4 990 Stego_Image_93.4 9704
Stego_Image_44.4 1795 Stego_Image_94.4 4576
Stego_Image_45.4 2373 Stego_Image_95.4 3062
Stego_Image_46.4 3783 Stego_Image_96.4 1227
Stego_Image_47.4 6092 Stego_Image_97.4 2968
Stego_Image_48.4 3026 Stego_Image_98.4 3397
Stego_Image_49.4 2782 Stego_Image_99.4 10072
Stego_Image_50.4 2527 Stego_Image_100.4 7112
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B.6 Modifierad bild dataset 5

Modifierad bild Storlek i bytes Antal Unika färger Antal pixlar Unika Färger/Antal pixlar
Modified_Image_01 6553599 244203 15925248 0,0153343295
Modified_Image_02 6053661 226145 15925248 0,0142004068
Modified_Image_03 4719282 192303 15925248 0,0120753536
Modified_Image_04 4194764 166312 15925248 0,0104432911
Modified_Image_05 3661234 149899 15925248 0,0094126635
Modified_Image_06 4563254 124183 15925248 0,0077978691
Modified_Image_07 4367345 120373 15925248 0,0075586264
Modified_Image_08 2684009 116263 15925248 0,0073005456
Modified_Image_09 6698855 83558 15925248 0,0052468885
Modified_Image_10 2439879 129616 15925248 0,0081390255
Modified_Image_11 6077244 246327 15925248 0,0154677026
Modified_Image_12 5717681 168735 15925248 0,0105954394
Modified_Image_13 7079822 188281 15925248 0,0118227986
Modified_Image_14 4809336 165757 15925248 0,0104084407
Modified_Image_15 2797038 140095 15925248 0,0087970373
Modified_Image_16 2634730 47541 15925248 0,0029852596
Modified_Image_17 3377425 103912 15925248 0,0065249847
Modified_Image_18 2787544 90773 15925248 0,0056999426
Modified_Image_19 3748222 101793 15925248 0,0063919256
Modified_Image_20 2853110 84538 15925248 0,005308426
Modified_Image_21 6917068 267028 15925248 0,0167675882
Modified_Image_22 6879125 229145 15925248 0,0143887869
Modified_Image_23 3567649 117019 15925248 0,0073480174
Modified_Image_24 4951119 224895 15925248 0,0141219151
Modified_Image_25 2128521 71685 15925248 0,0045013428
Modified_Image_26 2681433 134434 15925248 0,008441564
Modified_Image_27 2919613 167810 15925248 0,0105373555
Modified_Image_28 3272062 126893 15925248 0,0079680392
Modified_Image_29 4212819 158864 15925248 0,009975606
Modified_Image_30 3059612 423977 15925248 0,0266229449
Modified_Image_31 3052316 106644 15925248 0,0066965362
Modified_Image_32 5890554 351905 15925248 0,0220973011
Modified_Image_33 4173767 229732 15925248 0,0144256466
Modified_Image_34 4025766 105127 15925248 0,0066012787
Modified_Image_35 3670061 156822 15925248 0,009847382
Modified_Image_36 3256832 262795 15925248 0,0165017838
Modified_Image_37 2974038 285273 15925248 0,0179132532
Modified_Image_38 5005926 271869 15925248 0,0170715709
Modified_Image_39 3148926 166949 15925248 0,0104832904
Modified_Image_40 3075740 268190 15925248 0,0168405541
Modified_Image_41 3495965 194594 15925248 0,0122192132
Modified_Image_42 5891632 33096 15925248 0,0020782094
Modified_Image_43 5458236 35304 15925248 0,0022168572
Modified_Image_44 5057201 97539 15925248 0,0061248026
Modified_Image_45 4776773 222849 15925248 0,0139934399
Modified_Image_46 3761777 309859 15925248 0,019457091
Modified_Image_47 1692715 128211 15925248 0,0080508008
Modified_Image_48 3062666 146825 15925248 0,0092196366
Modified_Image_49 3154390 127285 15925248 0,0079926542
Modified_Image_50 3542247 262398 15925248 0,0164768549

58



Modifierad bild Storlek i bytes Antal Unika färger Antal pixlar Unika Färger/Antal pixlar
Modified_Image_51 2656073 114598 15925248 0,0071959947
Modified_Image_52 3011983 139005 15925248 0,0087285925
Modified_Image_53 2873047 70884 15925248 0,0044510453
Modified_Image_54 2711255 37480 15925248 0,0023534955
Modified_Image_55 2004187 37333 15925248 0,0023442649
Modified_Image_56 6369810 225266 15925248 0,0141452114
Modified_Image_57 2382666 120705 15925248 0,0075794738
Modified_Image_58 6609048 196041 15925248 0,0123100752
Modified_Image_59 5540725 176156 15925248 0,011061429
Modified_Image_60 5019344 189918 15925248 0,0119255914
Modified_Image_61 5991691 237270 15925248 0,0148989831
Modified_Image_62 4980006 389500 15925248 0,0244580179
Modified_Image_63 3328614 729722 15925248 0,045821704
Modified_Image_64 2436203 53789 15925248 0,0033775926
Modified_Image_65 3184840 114934 15925248 0,0072170933
Modified_Image_66 2985974 48770 15925248 0,0030624327
Modified_Image_67 5209435 166597 15925248 0,0104611872
Modified_Image_68 3191666 169124 15925248 0,010619866
Modified_Image_69 6265231 150728 15925248 0,0094647192
Modified_Image_70 5274539 203921 15925248 0,0128048869
Modified_Image_71 5825164 51194 15925248 0,0032146438
Modified_Image_72 1867879 202556 15925248 0,012719174
Modified_Image_73 3833018 216297 15925248 0,0135820177
Modified_Image_74 6325512 204152 15925248 0,0128193922
Modified_Image_75 3517218 230008 15925248 0,0144429776
Modified_Image_76 3517218 137687 15925248 0,0086458308
Modified_Image_77 6478418 403134 15925248 0,0253141427
Modified_Image_78 5075458 315036 15925248 0,0197821723
Modified_Image_79 3849416 113016 15925248 0,0070966556
Modified_Image_80 3271786 161937 15925248 0,0101685701
Modified_Image_81 2961251 219168 15925248 0,0137622975
Modified_Image_82 2657769 117785 15925248 0,0073961172
Modified_Image_83 3682139 43754 15925248 0,0027474611
Modified_Image_84 7258326 265126 15925248 0,0166481552
Modified_Image_85 2702950 108402 15925248 0,006806927
Modified_Image_86 5228358 199194 15925248 0,0125080627
Modified_Image_87 5270360 153774 15925248 0,0096559878
Modified_Image_88 5666663 48776 15925248 0,0030628094
Modified_Image_89 2813314 27205 15925248 0,0017082936
Modified_Image_90 3899083 22509 15925248 0,001413416
Modified_Image_91 4288229 90271 15925248 0,0056684204
Modified_Image_92 5735653 205423 15925248 0,0128992026
Modified_Image_93 7425789 234848 15925248 0,0147468975
Modified_Image_94 6304477 269780 15925248 0,0169403955
Modified_Image_95 3831957 97771 15925248 0,0061393706
Modified_Image_96 5077599 90568 15925248 0,00568707
Modified_Image_97 5700742 363198 15925248 0,0228064266
Modified_Image_98 6276507 376784 15925248 0,0236595374
Modified_Image_99 6700172 340161 15925248 0,0213598558
Modified_Image_100 6701986 44092 15925248 0,0027686853
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Modifierad bild Förändring i antal unika färger Modifierad bild Förändring i antal unika färger
Modified_Image_01 6134 Modified_Image_51 4578
Modified_Image_02 11936 Modified_Image_52 7221
Modified_Image_03 9670 Modified_Image_53 5488
Modified_Image_04 6067 Modified_Image_54 2733
Modified_Image_05 8177 Modified_Image_55 3792
Modified_Image_06 7984 Modified_Image_56 7389
Modified_Image_07 7672 Modified_Image_57 4901
Modified_Image_08 7462 Modified_Image_58 8252
Modified_Image_09 -308 Modified_Image_59 5950
Modified_Image_10 6386 Modified_Image_60 8575
Modified_Image_11 5703 Modified_Image_61 9194
Modified_Image_12 5195 Modified_Image_62 10923
Modified_Image_13 3641 Modified_Image_63 18734
Modified_Image_14 6730 Modified_Image_64 5050
Modified_Image_15 6932 Modified_Image_65 5344
Modified_Image_16 3591 Modified_Image_66 4026
Modified_Image_17 2073 Modified_Image_67 7440
Modified_Image_18 3930 Modified_Image_68 5143
Modified_Image_19 4553 Modified_Image_69 6584
Modified_Image_20 6356 Modified_Image_70 7160
Modified_Image_21 7595 Modified_Image_71 1249
Modified_Image_22 8401 Modified_Image_72 13048
Modified_Image_23 3072 Modified_Image_73 10682
Modified_Image_24 10570 Modified_Image_74 9475
Modified_Image_25 5329 Modified_Image_75 7646
Modified_Image_26 6756 Modified_Image_76 4483
Modified_Image_27 7412 Modified_Image_77 21251
Modified_Image_28 6291 Modified_Image_78 12988
Modified_Image_29 6902 Modified_Image_79 5444
Modified_Image_30 19542 Modified_Image_80 8947
Modified_Image_31 5290 Modified_Image_81 7962
Modified_Image_32 8816 Modified_Image_82 5854
Modified_Image_33 10308 Modified_Image_83 3164
Modified_Image_34 3406 Modified_Image_84 3320
Modified_Image_35 8384 Modified_Image_85 4109
Modified_Image_36 17109 Modified_Image_86 4250
Modified_Image_37 16896 Modified_Image_87 8579
Modified_Image_38 13633 Modified_Image_88 2285
Modified_Image_39 9297 Modified_Image_89 2711
Modified_Image_40 14783 Modified_Image_90 2176
Modified_Image_41 8046 Modified_Image_91 5523
Modified_Image_42 880 Modified_Image_92 14877
Modified_Image_43 2092 Modified_Image_93 5141
Modified_Image_44 3556 Modified_Image_94 16000
Modified_Image_45 8219 Modified_Image_95 4816
Modified_Image_46 8800 Modified_Image_96 2087
Modified_Image_47 10250 Modified_Image_97 15433
Modified_Image_48 4100 Modified_Image_98 14443
Modified_Image_49 5490 Modified_Image_99 14371
Modified_Image_50 10234 Modified_Image_100 -361
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