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A B S T R A K T

Genom tiderna har människan alltid velat ha hemligheter. Dessa
kan hemlighållas med hjälp av steganografi, som är konsten att dölja
information. Vi kommer i den här rapporten undersöka både text-
steganografi, likt bibelkoden men även möjligheterna till visuell iden-
tifiering av bilder av steganografisk natur och hur steganografi kan
användas i kombination med Snapchat. För att göra detta har ett set
med 100 bilder skapats och skickats ut tillsammans med en enkät.
Genom att ha undersökt svensk litteratur har vi försökt att ta fram
i vilken frekvens som svenska ord förekommer. Detta för att kunna
göra en bedömning av om en text är steganograferad eller ej. Med
det här arbetet har vi kunnat konstatera att det är möjligt för det
mänskliga ögat att identifiera steganograferade bilder. De frekven-
sanalyser som genomfördes ger oss resultatet att de texter som un-
dersökts inte varit steganograferade. Samt att Snapchat är ett medie
som är kompatibelt med steganografi.
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All ny kunskap kan missbrukas. Al Qaeda och IS använder idag
Steganografi + avancerad kryptering. Det blir ett ”skrivbordskrig”
mellan myndigheter som försöker hitta deras meddelanden – och de
som försöker hålla informationen privat.

-Lars Strömberg
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O R D L I S TA

Steganografi
Ordet härstammar från grekiskan och betyder gömd eller täckt skrift.
Steganalys
Vetenskapen att detektera meddelanden som dolts med steganografi.
Stego-objekt
Ett objekt (bild, text m.m.) som dolts i en täck bild med hjälp av
steganografi.
Täckbild
Den bild där ett meddelande eller en annan bild har dolts i.
Emoticon
En figur utav olika ASCII-tecken som bildar en form av
ansiktsuttryck.
Smiley
En ofta gul figur som föreställer ett ansiktsuttryck, används ofta som
en förstärkning av ens reaktion.
Alice
Sändaren av ett hemligt meddelande.
Bob
Mottagaren av ett hemligt meddelande.
Eve
Den utomstående som försöker att ta reda på det hemliga
meddelandet.
Snap
Den bild som skickas via Snapchat kallas ofta för snap.

LSB Least Significant Bit
Modifieringen av den minst signifikanta bit:en i en byte (ett
block av åtta bit:ar).

DCT Discrete cosine transformation
Metoden som används för att komprimera bilder och ljudfiler.
Används på JPG-formatet. Viss form av steganografi döljer
sin information med hjälp av denna metod.
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I N T R O D U K T I O N

1.1 steganografi i historien

Steganografi, som har ett grekiskt ursprung med betydelsen gömd
eller täckt skrift, är konsten och vetenskapen att skriva ett hemligt
meddelande som bara den avsedda mottagaren är tänkt att kunna
avkoda. Detta är i kontrast till kryptografi, där själva meddelandets
existens inte är dold, medan meddelandets innehåll är dolt. Det
kanske mest kända steganografiska metoden är användning av osyn-
ligt bläck.

Petitcolas et al. går i sin rapport “Information Hiding - A Survey”
igenom den historiska användningen av steganografi där de bland
annat nämner de tidigaste metoderna från 400 f.Kr. där man skrev
in meddelanden på bitar av bark och sedan hällde vax över medde-
landet för att dölja det [1]. Vax användes ofta som återanvändbara
skrivytor. Detta gjorde att man kunde skicka ett meddelande och det
“riktiga” meddelandet fanns dolt under vaxet. Ett annat exempel på
gammaldags steganografi är när Histiæus rakade av håret på en av
sina slavar för att sedan kunna “tatuera” in ett meddelande som var
tänkt att starta uppror bland perserna. När slavens hår växt tillbaka
kunde Histiæus skicka iväg slaven till mottagaren. Väl där behövde
håret bara rakas av igen.

På medeltiden skrev Johannes Trithemius en avhandling om kryp-
tografi och steganografi som heter Steganographia, som tros vara
den första boken som är skriven om ämnet. Dock kan detta inte
säkerställas, då äldre skrifter och böcker kan vara steganograferade
utan vår vetskap. Den mest kända koden som Trithemius skapade
är ‘Ave-Maria’, som användes för att maskera Steganographia som
till synes är en bok om svart magi. Petitcolas et al. [1] förklarar ko-
den som fyrtio tabeller där vardera tabell innehåller 24 enheter (alltså
en för varje bokstav) i fyra olika språk: latin, tyska, italienska och
franska. Det slutliga resultatet gav läsaren intrycket att texten var en
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bön eller en trollformel i svart magi. Det var inte förrän 107 år efter
att boken publicerats och krypteringsnyckeln hade släppts som man
upptäckte att boken handlade om steganografi.

Det är inte bara inom kriminalitet eller spionage som steganografi
kan användas. Det används även för copyright och digital vatten-
stämpling. Här kan det noteras att copyright-märkningen inte nöd-
vändigtvis behöver vara dold, det samma gäller digital vattenstämp-
ling. De flesta är transparenta lager över originalet.

Enligt Petitcolas et al.[1] har de mest grundläggande metoderna
för att skapa stegoobjekt inget sätt att hantera komprimering, resam-
pling, kvantisering och speciellt inte en kombination av dessa. Detta
innebär att om en bild blir manipulerad så kommer det inte gå att
utvinna informationen igen. De nämner även att de mer avancer-
ade varianterna klarar av enkla bildmanipulationer så som rotering
eller att ändra storlek. Men inte alltid en kombination av dessa. Att
steganografi är svag mot JPEG-komprimering och resampling gör att
sändaren behöver ha detta i åtanke vid valet av plattform.

Agarawl [3] förklarar Least Siginificant Bit (i fortsättningen kallat
LSB) som är en teknik som är vanlig vid bild-steganografi. Med
den här tekniken är det möjligt att lagra information i den minst
signifikanta biten i en pixel eller ett block. Detta görs genom att mod-
ifiera den sista biten till antingen en etta eller nolla. Om man sedan
slår ihop alla de lägsta bitsen så får man en ny sträng av bits och
därmed också nya bytes. Detta är då den dolda informationen.

Dave Thomas skrev artiklen ”Hidden Message and The Bible
Code” för SKEPTICAL INQUIRER 1997 [12], där han går igenom de
grundläggande teorierna och metoderna för Bibelkoden. Bibelkoden,
också känd som Torahkod, är den konspirationsteori som säger att det
finns ett hemligt budskap i Bibeln. Denna teori har också gett nam-
net på den metod som misstänks ha använts i Biblen. Genom att ta
varannan bokstav (det behöver inte vara varannan uten det kan vara
vilket intervall som helst) av en text kan dessa bokstäver sedan bilda
en ny text med ett helt annat budskap än den föregående texten. Här
följer ett kort exempel på ett meddelande som steganograferats med
Bibelkod:

”tänk att Scott kan”
Detta ser ut som ett vanligt påstående, och ingenting som skulle dra
till sig större uppmärksamhet. Avkodningen av meddelandet skulle
då kunna gå till enligt följande steg.
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1. Vi börjar med att ta var fjärde bokstav ur meddelande med
begynnelsen på den första bokstaven i meningen. (För att göra detta
extra tydligt skrivs dessa bokstäver med versaler ”Tänk Att sCott
Kan”)

2. Nu sållar vi bort alla gemener och mellanslag. Kvar finns bara
det hemliga meddelandet ”TACK”.

Om intervallets storlek är okänt samt vilken bokstav som ska
användas som begynelsebokstav är det nästintill omöjligt att detek-
tera ett meddelande som steganograferats med Bibelkod.

1.2 tidigare forskning inom steganografi

I det här avsnittet kommer tidigare arbeten att sammanfattas.
I [1] skriver Petitcolas et al. om grunderna till steganografi, skill-

naderna mellan kryptografi och steganografi, samt steganografins his-
toriska bakgrund.

Jessica Fridrich et al. har i sitt arbete [2] gjort ett program som i
första hand identifierar om en fil är en täckfil och sedan försöker få
fram informationen som är dold. Rapporten innehåller även matem-
atiken bakom programmet och är därför ett väldigt bra hjälpmedel
för att skapa ett eget liknande program, alternativt skapa ett program
som genererar stegoobjekt vilka undviker den metoden av identifier-
ing.

Anshit Agarawl [3] förklarar Least Siginificant Bit (LSB) som är
en teknik som ofta används i bild-steganografi. Den går ut på att
ändra den minst signifikanta biten i en pixel, eller i ett block, så att
information kan lagras där.

Vahid Sedighi et al. [4] tar för första gången upp en jämförelse
mellan empiriska och optimala detektorer. De introducerar ”detect-
abilitylimited sender” som justerar storleken så att den inte över-
skrider den mest sannolika gränsen för att bli upptäckt. Även de
senaste trenderna inom digital steganografi uppmärksammas. De-
ssa trender pekar på att allt blir mer och mer komplext. Exemplevis
att först gå igenom en bild och räkna ut vad som skulle minimera
”skadan” på bilden. En metod är HUGO som ändrar pixlarna som
har den lägsta statiska påverkan på bilden.

Yi Zhang et al. [5] beskriver att de typiska nutida metoderna för
steganografi kan inte behålla den dolda informationen efter kompres-
sion. För att lösa detta problemet föreslår Zhang et al. en kompres-
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sionsresistent metod för JPEG. Den uttnyttjar relationen mellan de
olika DCT-koefficienterna. Eftersom det blir mer och mer vanligt att
bilder skickas via mobiler där bilderna ofta komprimeras innan de
sänds blir det mer och mer relevant att ha en steganografisk metod
som kan stå emot komprimering.

I [6] av Shilpa Gupta et al. föreslås en ny metod av LSB som
kallats Enhanced Least Significant Bit eller ELSB. Metoden görs ge-
nom att man bara döljer det hemliga meddelandet i det blåa värdet
på pixlarna. Så istället för att ändra den lägsta bit:en för röd, grön
och blå som man gör i LSB ändrar man de tre lägsta för blå. Detta
gör då att bilden påverkas mindre och blir svårare att detektera. Rap-
porten nämner även att BMP är det bästa formatet att genomföra
steganografi på för att det är stora filer med bra kvalitet och hög
upplösning. Shilpa Gupta et al. påpekar i [6] dock att detta kan
medföra problem.

Zhi-Hui Wang et al. [7] skriver att det är möjligt att steganografera
text med hjälp av emoticons och smileys i chatter. De invigda delt-
agarna ger då olika emoticons och smileys olika betydelser. Dessa
förklaras sedan i en tabell som deltagarna använder för att ”av-steg-
anografera” det hemliga meddelandet. Även smileysarnas position
i meddelandet spelar roll. Börjar en mening med en smiley betyder
detta att sändaren skickar bit:en 0. Om smileyn däremot kommer i
slutet av meningen motsvarar detta bit:en 1.

Både Kaustubh Choudhary [10] och Stephanie R. Betancourt [11]
har skrivit om användningsområdet för steganografi inom terroris-
men. De nämner bland annat exempel på när en tysk spion lämnar
hemliga meddelanden genom att bilda en mening där den andra
bokstaven i varje ord bildar ett nytt meddelande. Men slutsatsen
som båda rapporterna kommer till är att steganografin inte har fått
tillräckligt med uppmärksamhet inom forskningen, fast ännu vikti-
gare är då steganalys. Detta är för att det är betydligt mera värdefullt
att kunna se vad fienden skickar för information än att själv kunna
skapa hemlig information då den utvecklingen har gått mycket snab-
bare.

Aton Norman och Niklas Paulsson [14] skrev förra året en rap-
port om steganalys och hur ett stegoobjekts färger blir påverkade från
originalet. Exempelvis hur det totala antalet unika färger påverkas.
De tog även reda på vilka bildredigerings-tekniker som har samma
påverkan som att genomföra steganografi. Deras största bedrift var
dock deras steganalysprogram som med hjälp av originalbilden kun-
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de ge en tillförlitlig indikator på om en bild var ett stegoobjekt eller
bara redigerad med hjälp av den totala mängden olika färger.

Ross Anderson och Fabien A. P. Petitcolas [15] belyser hur USA
ville placera sensorer i kärnvapenfabriker som ägdes av USSR. Sensor-
erna skulle då bara skicka viss information så som antalet stridsspet-
sar men inte till exempel var fabriken låg. P.g.a. steganografi behövde
dessa sensorer granskas väldigt noga för att se så att de inte kunde
skicka information som de inte hade behörighet att skicka. De disk-
uterade även hur man kan steganografera ljud men det är inget vi
kommer att belysa i vårt arbete.

Marvin V. Zelkowitz [16] ger en bra grund till hur man kan
använda sig av Equidistant Letter Sequences (ELS). Detta är meto-
den att hitta ord genom att välja ut specifika bokstäver med lika stora
mellanrum.

Colin Burgess et al. [17] går igenom hur man kan identifiera
steganograferade malwaremjukvaror. Den metod de förslår lyckas
med att identifiera inbäddade exekverbara filer med en träffsäkerhet
på mer än 99%. Hade mer tid funnits hade det varit intressant att
försöka ta fram en steganografisk metod som kunde dölja sig för de-
ras steganalytiska metod.

1.3 motivering till arbetet

Steganografi är ett intressant ämne som tyvärr har hamnat i utkan-
ten av dagens tekniker för att dölja information. Dels för att kryp-
tografi visat sig vara mer ”användbart” och för att det finns få fall
där steganografi har kunnat konstaterats. Detta behöver dock inte
betyda att det inte används – kanske är det så att metoderna t.ex. i
kombination med kryptografi lyckades så framgångsrikt att just in-
gen observerat dess faktiska förekomst. Det här arbetet ska förhopp-
ningsvis kunna belysa steganografi och dess användbarhet i dagens
digitala samhälle. Historiskt sett har steganografi brukats mycket
inom det militära. Det finns även användningsområden inom IT-
forensik, copyright och journalistik. Exempel på detta skulle vara att
inom den IT-forensiska sektorn kunna hitta nytt bevismaterial som
i sin tur skulle kunna göra det lättare att bestämma den slutgiltiga
domen. Inom copyright så kan det användas för att göra dolda dig-
itala vattenstämpling som de sedan kan testa en användares kopia
emot. Det journalistiska syfte som steganografi fyller kan vara exem-
pelvis som hjälpmedel för en journalist i en väldigt strikt regim för
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att belysa inhumanitära levnadsförhållanden. När journalisten är där
kan hen inte lämna landet men behöver ändå få ut sin artikel. Då kan
journalisten steganografera sin text och skicka en vänlig artikel med
det dolda budskapet. I detta fallet hade kryptografi inte fungerat då
regimen skulle kunna se det som ett hot då informationen var dold.

Den huvudsakliga frågeställningen i det här arbetet handlar om
hur mycket information som kan döljas i en bild innan en visuell
skillnad kan upptäckas. Det är även av intresse att få reda på hur
täckbilden påverkas. Tidigare studier har inte gjort en djupare un-
dersökning av täckbildens förändringar. De har endast nämnt att
täckbilden kan komma att påverkas av steganografiska metoder, men
inte till vilken grad. Vi vill undersöka hur den gör det och till vilken
grad.

Steganografi har även implementerats i snabbmeddelanden (i fort-
sättningen kallat chatt) via Internet med en metod som Zhi-Hui Wang
et al. [7] beskriver. För att skicka dolda meddelanden via chatter
måste deltagarna ge smileys olika betydelser. Detta kräver då en
tabell som fungerar som nyckel. Mohammad Shiral-Shahreza har i
[8,9] gett inspiration till en ny metod av steganografi. Metoden som
förklaras i det arbetet syftar i huvudsak till att fungera mobilt och
därför vara mer lättillgänglig.

Detta arbetet kommer att resultera i en metod för text-stegano-
grafi som inspirerats av [7,8,9]. Metoden kommer att utvecklas kring
Snapchat som är en chatt-applikation för smartphones. Snapchat byg-
ger på att man tar en bild på sin omgivning. Till dessa bilder kan
sedan text, emoticons eller egenritade mönster läggas. Just emoticons
kommer vara en viktig del i vår metod.

För att motivera vårt arbete ville vi även ta reda på i vilken ut-
sträckning steganografi används. För att göra detta rådfrågade vi
Lars Strömberg, som är doktor vid KTH och är examinator för bl.a.
Datakommunikation 1, 2 och IT-säkerhet 1-3. Under en mailinter-
vju svarade han bl.a. att hans bedömning är att steganografi används
förvånansvärt mycket – hundratals per dygn. Detta är mer än vad
vi först trott, då vi fått intrycket att steganografi skulle vara utdött.
Lars bekräftar också användning av steganografi vid terrorattentaten
på World Trade Center. Detta betyder att Al Qaeda (kanske flera
terror grupper) besitter kunskap om metoder att skicka hemliga med-
delanden. Det kan därför tänkas att terrorgrupper skickar planer
(och annan kritiskt information) via steganografiska meddelanden.
Vi frågade även Lars om det fanns tillfällen då han själv använde sig
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av steganografi, till svar fick vi ”I våra kurser: varje termin. Några
svenska myndigheter använder steganografi i speciella situationer.”
Angående detta kan vi ju bara spekulera hur han använder det och
vilka svenska myndigheter som också gör det i speciella situationer.
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2

F R Å G E S T Ä L L N I N G

Nedan följer de fyra frågor som vi kommer att besvara i det här ar-
betet.

2.1 frågeställning

Vi vill såväl studera området ur ett steganografiskt som ett steganal-
ysiskt perspektiv.

• Kan en testgrupp peka ut stegoobjekten i ett antal set med
en blandning av stegoobjekt och osteganograferade bilder och
påverkas resultatet av att ha olika stora dolda meddelanden?

• Hur går man till väga för att skapa ett program som kan extra-
hera dolda ord likt metoden ”Bibelkoden”? Med vilken frekvens
kan ord utvinnas med de metoder som finns i det skapade pro-
grammet?

• Hur kan en ny metod för text-steganografi utvecklas? Vilka för
och nackdelar kommer den nya metoden att ha jämfört med
redan etablerade metoder?

Den första frågeställningen krävde att det fanns en frivillig testgrupp
som genomförde experimentet. Denna testgrupp skulle vid flera up-
prepade tillfällen få undersöka de stegoobjekt som framställts. Den
här frågeställningen är unik, då ingen av de vetenskapliga rapporter
vi har kommit i kontakt med hittills har haft en liknande inriktning
[2]. De har alltid haft som huvudmål att se om ett program kan iden-
tifiera stegoobjekt till skillnad från människor d.v.s. använda sig av
en digital väktare och inte en mänsklig. Att frågeställningen är unik
kan bero på att det är mer intressant att kunna automatisera identi-
fieringen av stegoobjekt och inte behöva förlita sig på den mänskliga
faktorn. Några rapporter har nämnt att en visuellt märkbar skillnad
kan förekomma, man aldrig nämnt var gränsen går innan det blir
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märkbart eller hur tydligt det blir, just detta är vad vårt experiment
kommer att förlita sig på.

Inför den andra frågeställningen behövde vi få en bättre förståelse
för hur text-steganografi (och Bibelkoden) fungerar [16]. Det var även
viktigt att vi satte oss in i ett, eller flera, programmeringsspråk. Ett
program som det vi tänkte skapa kan vara svårt att verifiera att det
fungerar utan att ha bra data att testa mot. En steganograferad text
hade varit ett bra sätt att validera programmets exakthet. En annan
metod hade varit att ha ett liknande program att jämföra resultatet
med, på det viset kan man dra fördelar och nackdelar mellan de
olika programmen. Då vi endast kan hoppas på att hitta dolda ord i
de slumpade litterära verk som vi använt. Det var även viktigt att vi
förstod matematiken för frekvensanalys.

I den sista frågeställningen krävdes det att vi införde nytänkande
till de tidigare experiment som redan utförts på chatter [7]. Snap-
chat, den chattklient som vi kommer att använda som medium, inte
sparar de bilder och meddelanden som skickas. Eftersom bilderna
har en tidsinställning på max 10 sekunder bör metoden som utfor-
mas inte vara allt för avancerad. En frågeställning som den här var
även svår att mäta kvalitén på. Att mäta hur den står sig mot andra
metoder kan vara svårt, men eftersom vi strävade efter att skapa en
unik metod så var det inte säkert att det fanns någon redan etablerad
metod som vår kunde jämföras mot.
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3

M E T O D

3.1 syfte

Ett av de främsta syftena med detta arbete är att få en uppfattning om
hur mycket olika metoder av steganografi påverkar sitt täckobjekt och
vilken metod som bäst klarar att dölja sig för en “mänsklig vakt” och
inte en programvara.

Genom att skapa ett program som söker igenom en text efter
dolda ord, genom att t.ex. ta vartannan bokstav och sedan lägga ihop
dessa till en ny sträng av text, för att sedan med hjälp av detta pro-
gram kunna beräkna sannolikheten att hitta dolda ord och budskap.

Vi vill också utforma en metod för text-steganografi via den po-
pulära chatt-applikationen ’Snapchat’ och på så vis kunna påvisa att
steganografi både är mordernt och användbart i dagens samhälle där
mobiler blir kraftfullare och används flitigare. En annan anledning
är att steganografin har används inom terrorismen [10] och därför
borde belysas, men även att det ännu inte finns några bra metoder
för steganalys. Vi vill även försöka att lyfta fram steganografi då
den har hamnat lite i skuggan av kryptologin. Det finns dock inget
som säger att dessa inte går att kombinera för att göra sig ännu mer
säker på att det man skickar blir svårare att upptäcka och därmed
minskar risken att det hamnar i fel händer. Men om både krypterin-
gen och steganograferingen är gjord med dåliga metoder så kommer
det antagligen inte att stoppa väktaren om väktaren har tillräcklig
motivering för att få fram det dolda meddelandet.

3.2 metodval

Genom att genomföra litteraturstudier och egna experiment vill vi
komma fram till olika egenskaper av steganografi och de olika me-
toder som finns inom området. För att få en bra uppfattning om
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hur LSB fungerar har Computerphile ett bra YouTube klipp [13], den
beskriver även andra former av steganografi och är därför ett bra
hjälpmedel både när det gäller att få en grundlig uppfattning om vad
steganografi överhuvudtaget är och hur det går till när man skapar
stegoobjekt.

Den metod vi valt för att få svar på våra frågeställningar är att
skapa en mängd stegoobjekt med olika stora stegomeddelanden och
olika steganografiska metoder. Dessa kommer sedan att presenteras
för en grupp av utomstående som får bedöma när de tycker att de ser
en märkbar skillnad mellan originalet och stegoobjektet. Gruppen
väljs ut genom att sprida en enkät, utformade via Google Forms, via
Facebook. I enkäten får deltagarna tillgång till de 100 bilder som tag-
its. Dessa har sammanställts till två bilder, som innehåller 50 bilder
var. Detta gjordes för att deltagarna ska slippa bläddra igenom 100

bilder och för att deltagarna inte skulle kunna använda steganalys
för att hitta rätt bild. Vi kommer även att undersöka de svar vi får
in av våra enkät matematiskt genom ett andelstest och ett chi-två
test. Med hjälp av andelstestet för binomialfördelning kan vi se om
gissningarna har samma sannolikhet oavsett bilden. Detta resulterar
isåfall att alla bilder får samma antal röster. Detta tillsammans med
chi-två testet kan vi matematiskt säkerställa äktheten av resultaten
och på så vis kunna bedöma om våra deltagare har gissat rätt ste-
goobjekten av en slump eller för att de faktiskt sett en skillnad.

Jessica Fridrich et al. har i [2] gjort ett program som i första hand
identifierar om en fil är en täckfil och sedan försöker få fram informa-
tionen som är dold. Rapporten innehåller även matematiken bakom
programmet och är därför ett väldigt bra hjälpmedel för att skapa
ett eget liknande program alternativt skapa ett program som gener-
erar stegoobjekt som undviker den metoden av identifiering. Då
vi kommer att studera hur bra en mänsklig vakt kan identifiera en
steganograferad bild kommer teknikerna som Jessica Fridrich et al.
presenterar inte ha någon inverkan på vårt arbete.

Genom att sätta oss in i två programeringsspråk hoppas vi kunna
utveckla två program som kan användas för att identifiera stegano-
graferad text. De kommer att vara uppdelade av olika moduler och
menyer, dels för att underlätta kodandet och för att få en simpel struk-
tur som eventuella användare har lätt att förstå. Vi valde att skriva
programmen i Python och Java för att kunna vidga våra vyer inom
de båda programmeringsspråken.
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3.3 problematisering av metod

De egna experiment vi genomför går att problematisera. Mycket
kan gå fel under kodningen av ett eget program. Allt ifrån stora
syntax-errors till små stavfel. Den första frågeställningen krävde
en stor litteraturstudie och till viss del egna experiment. I det fal-
let bedömdes resultatet som ”bättre” ju mer information som som
kunde gömmas innan det blev en märkbar visuell skillnad för de
utomstående personerna. Vid bedömningen av programmen och
de metoderna som använts kommer acceptansnivån för ett ”bättre
program” ligga där deltagarna ser en skillnad upp till X% gömd
data. Alltså om X% göms och deltagarna inte tycker att det är något
fel med bilden så bedömdes resultatet som bra. Om det däremot
var mindre än X% som doldes och deltagarna upptäckte en skill-
nad i bilden så bedömdes detta som ett dåligt resultat. Som med
alla enkätundersökningar så är det inte säkert att de tillfrågade vill
genomföra undersökningen. Få deltagare gör att resultaten från en-
käten inte blir lika trovärdiga och applicerbara på verkligheten. För
en undersökning av den här typen krävs det att minst 20 personer
ställer upp. Vid skapandet av en egen metod av steganografi vill
vi skapa något nytt som inte liknar de redan etablerade teknikerna,
detta medför att vi behöver undersöka liknande metoder så att vi
inte av misstag skapar en redan inrättad metod. Att dela upp de
dolda meddelandena i procent andelarna 20, 40, 60, 80 och 100% av
programmens totala kapacitet kan ej påstås vara det bäst lämpade
för undersökningen. Dessa valdes för att ge en generell uppfattning
om hur ett stegoobjekt kunde upptäckas. Ett mer exakt resultat kan
uppnås genom att anävnda 5% mellanrum mellan de olika andelarna.

För den matematiska delen av vårt arbete kan problem uppstå
vid användningen av de olika testen. Felräkningar och misstolkningar
av formlerna kan inträffa. Valet av test kan också problematiseras, då
Chi-två testet är bäst lämpat för stora urvalsgrupper och har därför
en känslighet för valet av intervallbredd [18]. Detta betyder att ett
annat val av test kan ha varit mer applicerbart. Vilket innebär att en
fördelning kan förkastas på grund av felaktigt klassindelning. Vid
felaktig nollhypotes blir skillnaderna mellan det förväntade och fak-
tiska frekvenserna troligen stora, och kan därför inte påstås vara kor-
rekta. Detta uppnås genom att i Chi-två testet jämföra och analysera
de absoluta frekvenserna från en frekvenstabell med de frekvenser
som kan förväntas från nollhypotesen. Chi-två testet är känsligt för
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stora avikelser i de faktiska frekvenserna och resultatet kan då bli
felaktigt.
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Del II

P R A K T I S K D E L





4

E X P E R I M E N T

Här presenteras utförandet av de experiment vi genomfört. Experi-
menten är uppdelade i tre delar, en del för varje fråga i frågeställning-
en.

4.1 undersökning om visuellidentifiering

För att utföra den här undersökningen krävdes följande materiel:
Stillbildskamera (Nikon D5100), PC med Windows 7, mjukvara (Im-
age Steganography, StegoShare och GIMP) och tillgång till hemsidan
http://www.lipsum.com.

Inledningsvis behövdes bilder till vårt experiment. Dessa bilder
fotograferades med en Nikon D5100, och motiven varierar från bild
till bild. I bra täckbilder ska det finnas variation av färger i bilden, då
förvrägningarna efter steganografi blir tydligare vid monokromatiska
bilder. Det hemliga meddelandet, var i det här fallet en textfil med
loopar av ”lorem ipsum”-text som är en slumpgenererad textsträng.
Det hemliga meddelandet var alltid det samma för de olika bilderna.
Den enda skillnaden var att textfilen varierade i storlek, då fråge-
ställningen lyder ”Hur stort stegomeddelande kan man dölja i ett
täckobjekt innan en utomstående kan märka en visuell skillnad mel-
lan originalet och stegoobjektet? ”. Täckobjekten för programmen lik-
nar varandra, d.v.s. motiven är nästintill identiska men med små skill-
nader. Detta var för att motiven ska vara snarlika i vilka egenskaper
de har för att genomföra steganografi. Dessutom är det lämpligt
att bärarbilden har en hög detaljrikedom t.ex. ett vattenfall är bättre
än en vit vägg. Om motiven har snarlika egenskaper kommer detta
göra resultatet mer tillförlitligt. Under de båda experimenten gömde
vi 20%, 40%, 60%, 80% och 100% av programmens totala kapacitet.
Nästa steg i experimentet var att använda de olika steganografer-
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ingsprogrammen (Image Steganography och StegoShare) och att ska-
pa hemliga meddelanden, textfiler, i olika storlekar.

För valet av programvaror ville vi ha program som dels kunde
gömma en stor mängd data men även använde sig av olika metoder.
Image Steganography hade ett väldigt högt tak på den mängd data
som kunde döljas och var därför ett bra val. StegoShare är i skri-
vande stund en av de mer populära mjukvarorna på Sourceforges
hemsida (http://www.sourceforge.net) och har likt Image Steganog-
raphy ett bra tak på hur stort objekt man kan dölja. Via sorceforge
är det även möjligt att se vilket land som laddat ner programmen.
För StegoShare och alla andra programvaror för steganografi toppar
USA listan för flest nedladdningar. Dock bör man ta hänsyn till att
IP-adresser och dess platsinformation inte alltid behöver vara pålitlig
då en VPN-tjänst eller liknande kan ha använts. För att välja rätt pro-
gramvara testades många program, bl.a. JPHS, Jsteg, OpenPuff, PGE,
StegoTool, Anubis, SilentEye. Listan på de program vi inte testade
kan göras lång men OutGuess Rebirth, Trojan, Xiao Steganography
och CryptaPix är några.

Image Steganography
De tre metoder som Image Steganography erbjuder är Difference, En-
large och Embed. Difference använder sig av LSB. Metoden ändrar
alltså det minst signifikanta värdet i en pixel tills dess att hela med-
delandet har blivit dolt. Valet av vilka pixlar som den ska dölja
meddelandet i är första pixeln i översta vänstra hörnet tills det att
filen är helt dold. Enlarge utför ingen visuell förvrängning av bilden,
men bildens dimensioner förstoras dvsḃildens upplösning blir större.
Även storleken på bilden ökar markant. Embed gör delvis som Differ-
ence fast den döljer inte i närliggande pixlar utan mer utspritt i hela
bilden. I Tabell 1, 2 och 3 presenteras vilket set den steganograferade
bilden tillhör, bildens namn samt vilken grad av steganografi som
bilden genomgått.

Set Bild % MB
1 C 80 3,616 av 4,52

2 B 20 0,904 av 4,52

3 E 60 2,712 av 4,52

4 A 40 1,808 av 4,52

5 D 100 4,52 av 4,52

Tabell 1: (Difference) Sammanbandet mellan vilken bild, vilket set och
vilken storlek på det dolda-objektet
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Set Bild % MB
1 A 100 4,52 av 4,52

2 C 60 2,712 av 4,52

3 C 20 0,904 av 4,52

4 D 40 1,808 av 4,52

5 A 80 3,616 av 4,52

Tabell 2: (Embed) Sammanbandet mellan vilken bild, vilket set och vilken
storlek på det dolda-objektet

Set Bild % MB
1 B 40 1,808 av 4,52

2 B 80 3,616 av 4,52

3 C 100 4,52 av 4,52

4 E 60 2,712 av 4,52

5 E 20 0,904 av 4,52

Tabell 3: (Enlarge) Sammanbandet mellan vilken bild, vilket set och vilken
storlek på det dolda-objektet

StegoShare
StegoShare är ett steganografi program som använder en form av
Enlarge-metod. Progammet har stöd för de flesta bildformat (png,
jpg, bmp, gif m.m.). Det kan även dölja informationen i mer än ett
täckobjekt. Detta gör att det blir svårt att utvinna informationen om
du inte har alla stegoobjekt samlade.

I Tabell 4 presenteras vilket set bilden tillhör, bildens namn samt
den grad av steganografi som bilden genomgått.

Set Bild % MB
1 A 40 1,808 av 4,52

2 C 80 3,616 av 4,52

3 E 20 0,904 av 4,52

4 B 100 4,52 av 4,52

5 D 60 2,712 av 4,52

Tabell 4: Sammanbandet mellan vilken bild, vilket set och vilken storlek på
det dolda-objektet

Bilderna sammanställdes med hjälp av GIMP. Genom att sam-
manställa bilderna set-vis upplevs bilderna som färre för de frivilliga
deltagarna. De sammanställda bilderna delades ut till de frivilliga
deltagarna via en enkät som utformats via Google Forms.
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För att på ett matematiskt sätt formulera påståendet att deltagar-
nas gissningar är rätt p.g.a. slump, uttrycks detta med hypotesen{

H0 : rätt av ren slump
H1 : rätt av annan orsak

Denna hypotes kan testas m.h.a ett andelstest. Då beräknas p-värdet
enligt

P(X ≥ x) =
20

∑
k=x

(
20
k

)
( 1

5 )
k(1− 1

5 )
20−k

och H0 förkastas om p-värdet är mindre än den i förväg valda sig-
nifikansnivån α (i denna studie är α=0.05).

Ett annat test av detta påstående är χ2-testet. Formulerad för ett
χ2-test blir hypotesen{

H0 : en gissning är likformigt fördelad
H1 : en gissning har en annan fördelning

och den testas med statistiska u =
5

∑
i=1

(Oi − Ei)
2

Ei
där Oi är det ob-

serverade antalet gissningar på alternativ i och Ei är det förväntade
antalet under H0. Med χ-testet kan vi få reda på om fördelningen
av en gissning avviker från likformig. Med likformighet menas att
alla utfall (alla gissningar per metod) ska ha samma sannolikhet att
inträffa. I de fyra testerna (en för varje metod) kommer u att jämföras
mot χ2

0,05(4) percentilen enligt följande u > χ2
0,05(4). Om u-värdena

är mindre än “det kritiska värdet” (χ2
0,05(4), alltså 9,4877) kan vi ej

förkasta hypotesen om likformighet och påstå att deltagarnas giss-
ningar har annan fördelning. Ett exempel på detta följer nedan för de
värden som finns i Tabell 9.

Oi 12 10 10 14 10

Ei 11, 2 11, 2 11, 2 11, 2 11, 2

Ei beräknas genom att ∑ Oi = 56 och därmed är Ei = 56
5 = 11, 2

för alla i = 1, 2, 3, 4, 5 detta innebär att statistikans värde blir

u =
5

∑
i=1

(Oi − Ei)
2

Ei
=

(12− 11, 2)2

11, 2
+

(10− 11, 2)2

11, 2
· · · = 1.14286

1.14286 jämförs nu med χ2
0,05(4) = 9, 4877.

1.14286 > χ2
0,05(4)⇒ 1.14286 6> 9, 4877.
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I detta fallet innebar det att vi inte kunde skilja fördelningen ifrån
likformig. Det innebär att deltagarnas gissningar kan vara likformigt
fördelade och kan vara rätt av slumpen.

4.2 skapandet av en egen steganografimetod

Det här sättet att steganografera meddelanden är inspirerat av Zhi-
Hui Wang et al [7]. Det första som gjordes vid skapandet av metoden
var att lista alla de faktorer som kan påverka meddelandet:

• Bild eller video

• Emoticon i text

• Emoticon på bilden

• Tid

• Text

• Ritat, och isåfall med vilken färg

Vid vidare utveckling av metoden kunde några faktorer strykas,
då deras påverkan gav mindre inverkan än förväntat. Tidsfaktorn var
en av de faktorer som togs bort, för att vi vill ha så mycket tid som
möjligt att läsa meddelandet samt att alla ’snaps’ skulle ha samma
tidsinställning på sju sekunder. Faktorer som text och ritat är något
som kan användas som salt i bilderna.

För att möjliggöra skickandet av fler än en bokstav i en bild kan
de olika bokstäverna kodas med olika typer av klistermärk-smilyes.
På så vis minskar antalet snaps som skickas, men svårigheten att
avkoda meddelandet ökar.

Från Tabell 5 kan vi utläsa hur många bits de olika antalen smi-
leys och tidsintervallen motsvarar och därmed underlätta vid avkod-
ning av steganograferade meddelanden.

Smileys 1 2 3 4 5 6 7 8

Tid 1 2 3 4 5 6 7 8

Bits 1 2 4 8 16 32 64 128

Tabell 5: Sammanhanget mellan antalet smileys och bits.

Slutgiltig version
Den slutgiltiga versionen bygger bara på användandet av smileys och
hur de placeras i bilden. Det sammanlagda antalet smileys står för en
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viss mängd bit:s. Eftersom det svenska alfabetet bara har 29 tecken så
behövs det bara upp till fem bits: 111012 = 29. För att kunna skriva
”Ö” i detta fall så behövs det göras smileys i konstallationer av 1,3,4
och 5. För att göra detta så görs en smiley liten, nästa tre lite större,
nästa fyra större och slutligen de fem sista störst. Antag att Alice vill
skicka ett steganograferat meddelande till Bob. Alla smileys måste
då vara av samma modell för att Bob ska förstå att de tillhör samma
bokstav.

I Zhi-Hui Wang [7] används istället en metod där varje smiley
motsvarar en vis bit.

Test av slutgiltig version
Alice skickade en snap via Snapchats chattfuktion. Chattfunktionen
saknar tidsinställning, vilket gör det möjligt att se bilden så länge
man är inne i chatten. Om Bob, som ska avkoda meddelandet, lämnar
chatten kommer bilden att försvinna. I bilden finns det också salt, i
det här fallet var det ritat på bilden. Saltet är där för att göra det
svårare för en oinvigd att avkoda meddelandet. För att försvåra ännu
mer för en oinvigd person är klistermäkena staplade så att några
ligger bakom andra.

Snap 1: Den snap som skickades går att se i Bild 1 och innehöll
olika typer av klistermärken. Detta betyder att smileys av samma sort
tillsammans bildade en bokstav. De smileys som finns i bilden samt
deras antal redovisas i Tabell 6:

Smileys Antal
:D 4

(a) 7

:I] 5

(: 3

Tabell 6: Antalet smileys och de olika typerna

Klistermärkena var staplade på olika sätt, detta för att försvåra avkod-
ningen för en oinvigd. Lösningen för att få ut meddelandet är att
separera de bakomliggande smileysarna från de som är framför. På
så vis är det möjligt att få plats med fler tecken i samma bild, och
försvåra avkodningen för en oinvigd.
Lösning: Av de fyra ’:D’ var det en som var bakom de andra tre.
Detta gör att vi kan få ut följande tal enligt Tabell 5:
3 smileys = 4 bits, 1 smiley = 1 bit
Dessa omvandlade tal adderas och summan jämförs med Tabell 7:
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Bild 1: Den bild som skickades i experimentet.

4 + 1 = 5 = ’E’
Av de sju ’(a)’ var det två som var bakom de andra fem. Detta gör att
vi kan få ut följande tal enligt Tabell 5:
5 smileys = 16 bits, 2 smileys = 2 bits
Dessa omvandlade tal adderas och summan jämförs med Tabell 7:
16 + 2 = 18 = ’R’
Av de fem ’:I]’ var det en som var bakom de andra fyra. Detta för att
vi kan få ut följande tal enligt Tabell 5:
4 smileys = 8 bits, 1 smiley = 1 bit
Dessa omvandlade tal adderas och summan jämförs med Tabell 7:
8 + 1 = 9 = ’I’
Av de tre ’(:’ var det en som var bakom de andra två. Detta för att vi
kan få ut följande tal enligt Tabell 5:
2 smileys = 2 bits, 1 smiley = 1 bit
Dessa omvandlade tal adderas och summan jämförs med Tabell 7:
2 + 1 = 3 = ’C’
Det hemliga meddelandet är således: ERIC
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Bokstav Antal smileys Värdet smileyn står för Totala värdet
A 1 1 1

B 2 2 2

C 2, 1 2+1 3

D 3 4 4

E 3, 1 4+1 5

F 3, 2 4+2 6

G 3, 2, 1 4+2+1 7

H 4 8 8

I 4, 1 8+1 9

J 4, 2 8+2 10

K 4, 2, 1 8+2+1 11

L 4, 3 8+4 12

M 4, 3, 1 8+4+1 13

N 4, 3, 2 8+4+2 14

O 4, 3, 2, 1 8+4+2+1 15

P 5 16 16

Q 5, 1 16+1 17

R 5, 2 16+2 18

S 5, 2, 1 16+2+1 19

T 5, 3 16+4 20

U 5, 3, 1 16+4+1 21

V 5, 3, 2 16+4+2 22

W 5, 3, 2, 1 16+4+2+1 23

X 5, 4 16+8 24

Y 5, 4, 1 16+8+1 25

Z 5, 4, 2 16+8+2 26

Å 5, 4, 2, 1 16+8+2+1 27

Ä 5, 4, 3 16+8+4 28

Ö 5, 4, 3, 1 16+8+4+1 29

Tabell 7: Varje bokstav, respektive hur många smileys de ska ha och slutli-
gen vilket värde smileysarna står för.

Med hjälp av Tabell 7 blir kodning och avkodning smidigare. Bild 2

är ett exempel på hur ett steganografiskt meddelande kan se ut, facit
finns i Resultat delen.
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Bild 2: Ett exempel på hur ett steganografiskt meddelande kan se ut.

4.3 sökning av textsteganografi

För att kunna svara på vår frågeställning behöver vi en dator med
valfritt Windows-operativsystem nyare än XP, de programvaror vi
själva har utvecklat, en ordlista att kolla resultatet emot och slutligen
en mängd texter testa programmen på. Olikt Bibelkoden kommer
våra program inte att ta fram meddelanden som läses ut baklänges
likt de som visas i Bild 3. Texten i Bild 3 är tagen ifrån King James
Bible, Genesis 26.

Bild 3: Exempel på Bibelkod.
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Läser man på de inringade bokstäverna i Bild 3 nerifrån och upp
så bildar det orden BIBLE och CODE. För att få ut ordet ”BIBLE” har
hopp på 99 steg använts och för att få ut ”CODE” har hopp på 35

steg.
Det första som behövs göras för att kunna utföra detta test är

att skapa ett program som kan söka igenom text. Källkoden till
våra program finns som bilagor under rubrikerna ”Pythonkod” och
”Javakod”. Programmen kommer att skrivas i både Python 3.5.1 och
i Java SE 8 (JDK 8u31). De former av steganografi som program-
varorna till en början ska klara av är att ta vartannan bokstav i en text
och sedan se om denna nya sträng bildar ett annat meddelande. En
tidig version av programmet skrev bara ut texten till en fil och sen
fick vi läsa den nya strängen för att se om det var ett hemligt med-
delande. Detta utvecklades sedan till att jämföra resultatet med en
ordlista.

Koden i Python började som tre olika program. Ett för att kolla
den första bokstaven i varje ord, ett program för att kolla varannan
bokstav och ett som sedan kommer att bli en version som innehåller
alla dessa program och valet att välja hur stort hopp man ska göra
innan man väljer nästa bokstav.

Liksom Pythonkoden så började Javakoden som flera olika pro-
gram. Dessa program fungerade som test av de olika funktioner som
det färdiga programmet sedan kom till att erbjuda. Valet att arbeta
med programmet på det här viset var för att få större förståelse för
vad olika delar av koden gör, samt att sammanställningen till det slut-
liga programmet blev enklare. Det blev som att lägga ett pussel där
bitar redan satt ihop med varandra.

Det som skiljer de två färdiga programmen åt är hur de väljer ut
vilka bokstäver som ska ingå i det ”hemliga meddelandet”. I Javapro-
grammet är det upp till användaren vilken bokstav som man börjar
på och hur stort intervall det ska vara mellan bokstäverna medan i
Pythonprogrammet kan den första bokstaven i varje ord plockas ut.

Vi testade våra program mot tio olika litterära verk som presen-
teras i listan nedanför.

• I rörelse av Karin Boye

• Det svarta skrinet av Fridtjuv Berg

• Jag är Zlatan av Zlatan Ibrahimovic (Berättad för David Lager-
crantz)

• Pojken som åt kapp med jätten av Okänd
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• Porten av Karin Boye

• Tomten av Viktor Rydberg

• Vallpojken och älvekungen av Okänd

• Ringen (Bland tomtar och troll) av Helena Nyblom

• Sagan om Hästen av Olof von Dalin

• Prins hatt under jorden bearbetad av bl.a. Åke Holmberg, Anders
Anderberg och Fridtjuv Berg

Texterna varierar mellan 340 – 410 tecken. Programmen fungerar
på olika sätt: Pythonprogrammet kan söka efter ord genom att ta
första bokstaven i meningarnas ord medan Javaprogrammet kan söka
genom olika intervall. Vi lät därför Pythonkoden söka igenom tex-
terna mot första bokstaven i varje ord, medan Javaprogrammet sökte
mot varannan bokstav. Outputen som de båda programmen gav
kunde inte matchas mot en ordlista, då det var ”mycket gägga” alltså
bokstäver som inte bildar några ord. Outputen kan se ut som följande:

NjhhdvfbhaaiHgitjHdkshnhdhfpsivoFhhsghoaoKidsäs

Eftersom programmen inte kunda matcha mot en ordlista fick vi
manuellt gå igenom strängarna av text efter eventuella ord. Den
relativa frekvensen för uppkomsten av eventuella ord räknades ut
genom att ta ”Antalet bokstäver i hittade ord” dividerat med ”An-
talet bokstäver i strängen”.
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5

R E S U LTAT

Här presenteras resultaten ifrån de experiment som genomförts för
att besvara frågeställningarna. Resultaten är uppdelade i tre delar, en
del för varje frågeställning.

5.1 resultat av visuell identifiering

Majoriteten av programmen klarade av att gömma informationen på
ett bra sätt och skapade ingen stor visuell påverkan på täckobjektet.
Vid användningen av StegoShare så skapades en stor mängd artefak-
ter och gjorde därför att många kunde identifiera att det var något
konstigt med sådana bilder. De bilder som dolde ett meddelande
med 20 – 80 procent detekteras i snitt av 44.375% av våra frivilliga
deltagare (se Tabell 8). Detta kan jämföras med de 56.25% som kunde
identifiera objekten då det var 100% dolda meddelanden. Detta in-
nebär att deltagarna enklare kunde detektera ett meddelande med
100% dolt objekt jämfört med de andra dolda meddelandena. Vi
kunde utläsa från enkäten att deltagarna har haft lättare att gissa rätt
när metoden Differences från Image Steganography användes, dock
tyckte de att det var lättast vid 20 och 80 procent. Att det är just vid
dessa båda bilder kan bero på den tydligare färgskiftning som upp-
står i bilderna. De övriga tre gränserna för Difference (40, 60 & 100)
upptäcktes av hälften av deltagarna. Fullständigt resultat för varje
metod kan ses i Tabellerna 9 – 12.

% Dolt objekt Antal rätt/antal gissningar % Antal rätt
20% 36/80 45%
40% 34/80 42.50%
60% 35/80 43.75%
80% 37/80 46.25%
100% 45/80 56.25%

Tabell 8: Totala antalet gissningar och antalet rätt gissningar.
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% dolt objekt Antal rätt/antal gissningar % antal rätt
20% 12/20 60%
40% 10/20 50%
60% 10/20 50%
80% 14/20 70%
100% 10/20 50%

Tabell 9: Resultat av difference metoden.

% dolt objekt Antal rätt/antal gissningar % antal rätt
20% 7/20 35%
40% 7/20 35%
60% 9/20 45%
80% 6/20 30%
100% 10/20 50%

Tabell 10: Resultat av embed metoden.

% dolt objekt Antal rätt/antal gissningar % antal rätt
20% 9/20 45%
40% 8/20 40%
60% 8/20 40%
80% 9/20 45%
100% 14/20 70%

Tabell 11: Resultat av enlarge metoden.

% dolt objekt Antal rätt/antal gissningar % antal rätt
20% 8/20 40%
40% 9/20 45%
60% 6/20 30%
80% 8/20 40%
100% 7/20 35%

Tabell 12: Resultat av StegoShare metoden.

Resultatet i föregående tabeller testades med andelstestet och re-
sultatet av detta presenteras i tabell 13.

Hypotesen i detta fall är enligt tidigare{
H0 : rätt av ren slump
H1 : rätt av annan orsak

och testas genom att kolla om det p-värde som beräknats (se kapitel
4) är mindre än signifikansnivån 0.05.
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Antal rätt p-värde
14 0.000001845

12 0.0001017

10 0.002594

9 0.009981

8 0.03214

7 0.08669

6 0.1957

Tabell 13: Percentilvärden för andelstest.

Med percentilerna från Tabell 13 innebär 6–7 rätt att man ej kan visa
något, 8 rätt att H0 förkastas på 5% signifikansnivå och 9 rätt eller fler
att H0 förkastas på 1% signifikansnivå. Slutsatsen vi kan dra av detta
är att man i de flesta fallen kan säga att folk valt rätt av en annan
orsak än bara ren slump. Detta innebär att vi kan anta att i de flesta
fallen så har folk valt den bild som varit steganograferad med avsikt
och inte bara gissat på en bild. Vid X = 6 & 7 får vi att p-värdet 6< 0.05,
vilket betyder att här kan man inte bevisa att det går att se att bilden
är steganograferad. Det innebär att de tillfällen där folk svarat rätt
40% av gångerna och mindre så kan det varit en slump. Av nyfiken-
het undersökte vi var gränsen går för när det slutade räknas som en
slump (dvs. 5%-percentilen). Med fem decimalers noggrannhet kan
vi konstatera att den går vid 7.576494.

Genom χ2-testerna kan vi konstatera att u-värdet är mindre än
χ2

0,05(4). Resultatet för χ2 testerna finns i tabell 14. Detta betyder

Ux Värde
U1 1.143

U2 1.795

U3 2.625

U4 0.684

Tabell 14: Resultat av χ2-test.

att vi kan ej förkasta hypotesen om jämn fördelning vilket i sin tur
innebär att deltagarnas gissningar kan ha varit slumpmässiga. Detta
kan vi förklara genom att vissa bilder har varit enklare att vara iden-
tifiera som steganoobjekt jämfört med andra. Del två av denna fråge-
ställning där vi undrar hur objekten förändras mellan olika metoder
kan vi konstatera alla metoder vi använde ökade bildernas storlek i
MB med minst 10 MB för alla de olika dolda objekten. I övrigt var
det två av metoderna som fick en intressant påverkan på bilderna,
nämligen Difference och Enlarge. Difference fyllde på med informa-
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tion ifrån första pixeln och skrev sedan i varje pixel tills det dolda
objektet var färdigdolt. Detta medför att stegobjektet fick en ”rand”
där det dolda objektet tar slut. Det tydligaste exemplet visas i Bild 4

och Bild 5 som bild har 80% dolt objekt och det var 14/20 som valde
den (se Tabell 9).

Bild 4: Bild 5 innan steganografering.

Bild 5: Resultatet av Difference-metoden med 80% dolt objekt.

Bild 3 visar att det går en gräns precis vid början av vattentornet
där himlen skiftar från en grön nyans till att bli betydligt mycket mer
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grå. Denna metod var den som flest personer kunde identifiera som
steganograferad oavsett hur stort de dolda objektet var.

Enlarge påverkade bilderna på så vis att den förstorade bilderna
både i MB och i pixlar. Istället för att vara 3696x2448 som orig-
inalbilderna och de övriga metoderna, så gjorde denna metod de
steganograferade bilderna till en upplösning på 7392x4896. Det var
även den metod som påverkade storleken i MB mest och hade som
största storlek 52.9 MB på ett stegoobjekt och ett annat stegoobjekt på
33.5 MB för att jämföra med de största värdet i de andra metoderna
hade Difference metoden som störst 21.7 MB. Det var ovanligt att
stego-objekten kom över 20 MB. Denna ökningen går ju att förklara
med att den faktiskt dubblar mängden pixlar men det är ändå en
väldigt kraftig ökning. Detta var den näst ”enklaste” metoden att
genomskåda.

Difference metoden hade totalt 56/100 gissningar som var rätt,
Embed 39/100, Enlarge 48/100 och StegoShare hade 38/100. Detta
gör att de två metoderna som har störst skillnad mellan original och
stegoobjekt har varit enklast att identifiera. De två bilderna som blivit
valda 14 gånger har även båda varit ur dessa metoder, de har dels
varit bilden som visas som Bild 2 men även den bild där filstorleken
blivit ökad till 52.9 MB.

5.2 resultat av egen steganografimetod

Metoden för att skapa egna stegomeddelanden fungerar bra. Den
är lätt att tyda om man vet vad man ska leta efter. Det är även
svårt för en utomstående att identifiera det hemliga meddelandet.
Metoden måste dock genomföras manuellt på mobilen och är därför
tidskrävande. Detta skulle kunna vidareutvecklas genom att skapa
en applikation som kan göra en mall för hur smileys ska placeras.
Men vi nöjde oss med att manuellt referera till tabell 5 för tillväga-
gångssättet. Metoden kräver korta och koncisa meddelanden för att
fungera bäst. Ju längre stegomeddelanden desto större risk är det att
Eve kan få indikationer på att det finns ett hemligt meddelande. Det
sker även upprepningar och mönster som skulle kunna underlätta för
Eve att identifiera nyckeln.

Facit för Bild 2:
I Bild 2 kan vi hitta följande smileys:
:D x 4
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:[] x 1

(#*-*#) x 6

Ingen av de fyra ’:D’ låg bakom de andra, vilket gör att vi kan få
ut följande tal enligt tabell 5: Fyra smileys = 8 bits Detta jämförs med
tabell 7: 8 = ’H’

Det fanns endast en ’:[]’ i bilden, vilket gör det lätt att avkoda
med tabell 5 och 7: 1 = ’A’

Det (#*-*#) fanns det totalt sex stycken av den här typen av smiley.
Två av dem låg bakom de andra, vilket gör att vi kan få ut följande tal
enligt tabell 5: 4 smileys = 8 bits, 2 smileys = 2 bits Dessa tal adderas
och summan jämförs med tabell 7: 8 + 2 = 10 = ’J’. Det hemliga
meddelandet är ’HAJ’.

5.3 resultat för sökning av text-steganografi

Våra program gör det möjligt att detektera text-steganografi som är
av typen ”Bibelkod”. De båda programmen klarar av att söka igenom
texterna efter dolda ord. Dock klarade de inte av att matcha mot en
ordlista. Hade vi däremot matat in text så att det vi fick ut bildade en-
dast ett ord så hade det fungerat. Hade det varit två ord eller ett ord
och något extra tecken klarade inte programmen av detta. Att upp-
gradera den här funktionen är något för framtida arbeten och nästa
steg för de båda programmen. Genom de olika tester som utfördes i
experimentet kan vi konstatera att text steganograferad med hjälp av
Bibelkods-varianten är ett ”enkelt” och bra sätt att dölja information,
men detta kan förvisso vara lätt knäckt om samma intervall används
genom hela meddelandet. Att på måfå ta texter och ibland kunna
få ut riktiga meningar upplever vi som fascinerande. Vi förstår nu
varför detta har varit en metod som fungerat bra genom historien. I
en av texterna kunde vi utläsa meddelandet ”Sten går fri”. Tyvärr
visade det sig att vi missat några ord där i mellan. Men det kittlar att
leka med tanken att dessa ord som hamnat mellan är salt, ord som är
där för att försvåra för en utomstående vad meddelandet handlar om.
Vi kan också fastställa att medel-frekvenserna för textsteganografi (för
texter som vi använt) är som följer i listan nedanför.

• Medel-frekvens för varannan bokstav- 31,43%

• Medel-frekvens första bokstaven - 18,58%

• Medel-frekvens för var tredje bokstav - 28,44%
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• Medel-frekvens för var fjärde bokstav - 37,97%

De olika frekvenserna för texterna presenteras i tabell 15-18.

Text
Antalet bokstäver

i hittade ord
Totala antalet

tecken
Antal % ord

I rörelse 54 149 36.24%
Det svarta ... 48 152 31.58%
Jag är Zlatan 31 143 21.68%
Pojken som ... 59 160 36.87%

Porten 42 143 29.37%
Tomten 68 182 37.36%

Vallpojken ... 33 140 23.57%
Ringen 42 137 30.65%

Sagan om ... 50 161 31.05%
Prins Hatt ... 55 153 35.95%

Tabell 15: Frekvensanalys för de olika texterna, för varannan bokstav i
texterna

Text
Antalet bokstäver

i hittade ord
Totala antalet

tecken
Antal % ord

I rörelse 21 99 41.41%
Det svarta ... 34 102 33.33%
Jag är Zlatan 28 96 29.17%
Pojken som ... 29 107 27.10%

Porten 16 96 16.67%
Tomten 33 122 27.05%

Vallpojken ... 31 93 33.33%
Ringen 38 98 41.30%

Sagan om ... 35 108 32.07%
Prins Hatt ... 30 102 29.41%

Tabell 16: Frekvensanalys för de olika texterna, för var tredje bokstav i
texterna

Om man analyserar tabellerna 15–18 kan det konstateras att det är
ett väldigt stort spann mellan mängden tecken som bildar riktiga ord.
Det lägsta antalet är 8.33% ifrån ”Jag är Zlatan” med metoden första
bokstaven i varje ord (Tabell 17), till 44.44% ifrån ”Porten” med meto-
den var fjärde bokstav (Tabell 17). De 8.33% är det enda fallet där de
är under 10% och 44.44% är tillsammans med sju av fyrtio andra tex-
ter över 40%. Det vanligaste är att antalet bokstäver som bildar ord är
runt 30%. Om man tar de bokstäver vi har hittat som bildar ord och
slår ihop dem till ett totalvärde och jämför det med den ursprung-
liga mängden tecken så ligger procenthalten oftast mellan 25%–35%.
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Text
Antalet bokstäver

i hittade ord
Totala antalet

tecken
Antal % ord

I rörelse 21 75 28.00%
Det svarta ... 27 76 35.53%
Jag är Zlatan 30 72 41.67%
Pojken som ... 34 80 42.50%

Porten 32 72 44.44%
Tomten 32 91 35.16%

Vallpojken ... 28 70 40.00%
Ringen 30 69 43.78%

Sagan om ... 24 81 29.62%
Prins Hatt ... 30 77 38.96%

Tabell 17: Frekvensanalys för de olika texterna, för var fjärde bokstav i
texterna

Text
Antalet bokstäver

i hittade ord
Totala antalet

tecken
Antal % ord

I rörelse 22 76 28.95%
Det svarta ... 14 70 20.00%
Jag är Zlatan 5 60 8.33%
Pojken som ... 14 74 18.92%

Porten 11 70 15.71%
Tomten 11 80 13.75%

Vallpojken ... 17 64 26.56%
Ringen 11 63 17.46%

Sagan om ... 16 76 21.05%
Prins Hatt ... 10 66 15.15%

Tabell 18: Frekvensanalys för de olika texterna, för första bokstaven i
texterna

Text-steganografi skulle kunna betraktas som ”moderna runstenar” i
den bemärkelsen att de kanske inte kan tydas i framtiden, men de
kommer att leva kvar.
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6

D I S K U S S I O N

6.1 diskussion

Steganografi är ett intressant ämne och en teknik som kan vara an-
vändbar i den offentliga så väl som den privata sektorn. Att värna
om känslig information har alltid varit viktigt för oss. Att vi väljer
att öka integriteten för vår klassificerade information med hjälp av
steganografi kan tyckas vara onödig. Men att gömma något i ”plain
sight” har sina fördelar. Vem skulle misstänka att en bild på söta
kattungar egentligen innehåller ritningar för kärnvapen? Att hitta
och gömma information har alltid varit en stor del av människans
historia. På grund av detta måste metoderna för att gömma infor-
mation utvecklas tillsammans med metoderna för att upptäcka dem.
I dagsläget finns det många program för att upptäcka steganografi
och minst lika många program för att steganografera. Steganalys är
något vi tror är väldigt viktigt då de huvudsakliga användarna av
steganografi just nu verkar vara forskare och terrorister. ”All ny kun-
skap kan missbrukas. Al Qaeda och IS använder idag steganografi”
säger Lars Strömberg. Detta kan även styrkas av Kaustubh Choud-
hary [10].

Ovanstående exempel har alla varit negativa; det finns självklart
positiva tillfällen där man kan använda sig av steganografi. Ett sådant
skulle kunna vara journalister som inte har möjlighet att skicka sina
dokument öppet då de hade kunnat försätta dem i fara. I dessa fall
hade antagligen inte kryptering varit tillräckligt då de också hade
kunnat få dåliga konsekvenser för författaren. Ett annat exempel är
företagshemligheter så som de hemliga receptet på Coca-Cola eller
den nya källkoden som måste analyseras av ett team på andra sidan
jordklotet.

För att göra steganografi ännu svårare att upptäcka kan man först
kryptera sin information och sedan steganografera den krypterade
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informationen. På så vis om någon mot förmodan skulle knäcka den
steganograferade koden så skulle de bara lyckas att få ut slumpade
tecken likt information som man skulle få om det inte fanns något
steganograferat alls. Denna informationen är ju då i själva verket
krypterad. Då blir det ett extra steg för att knäcka krypteringen också
om man faktiskt lyckas bekräfta att detta är krypterad information.
Detta är något som skulle ta en ofantlig mängd både tid och resurser
att genomföra.

6.2 resultatdiskussion

De resultat vi fick fram på bildprojektet var ungefär vad vi hade både
väntat oss och hoppats på. Vårt resultat visar att man kan upptäcka
de metoder av steganografi vi har använt oss av och om man är
medveten på vad man letar efter så underlättar det och då kan man
senare använda någon form av steganalys program för att försöka
framställa den dolda informationen. Att de personer som svarade
på enkäten hade mest framgång på de metoder som manipulerade
bildernas egenskaper mest var ju inte så konstigt men det visar bara
att ett uppmärksamt öga och ett hum om vad man kan leta efter är
ett bra vapen mot steganografi, i varje fall för att identifiera om det
har skett. Att utvinna det dolda objektet kan vara en betydligt större
utmaning än att konstatera att steganografi har skett.

De resultat som hade kunnat vara bättre hade varit om det var
en stadigare och tydligare kurva mellan de olika procenthalterna så
att de konstant var fler som valde de stego-objekt med störst dolda
objektet än de stego-objekt med de mindre dolda objekten. Då hade
vi antagligen kunnat bestämma en ”gyllene gräns” där de hade blivit
för enkelt att identifiera stego-objektet. Detta hade gjort att vi kunnat
säga: Ett större dolt objekt än detta är alltid en dålig idé då den
gyllene gränsen är här. Nu blev inte detta fallet utan det varierade
från metod till metod och bild till bild. Därför får man vara försiktig
när man själv göra stego-objekt och borde alltid undersöka dem själv
en sista gång innan man skickar iväg det.

Själva metoden skulle kunna göras i en större skala och med fler
intervall. Det hade dock varit krävande för deltagarna och det hade
tagit väldigt lång tid för dem att analysera alla bilder. Detta får oss
att tro att vi hade en ganska bra avvägning på mängden bilder och
mängden intervall för de dolda objektet.
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Resultatet vi fick fram av textsteganografin var delvis ofärdigt då
vår matchning mot ordlistan inte fungerar till hundra procent. Vi
hade även kunnat kombinera de hopp vi gör för att få ut den nya
sträng av text som letas igenom efter hemliga ord och budskap. Vi
använde oss av av fyra olika hopp, första bokstaven i varje ord och
sedan hopp på två, tre och fyra steg mellan varje bokstav. Hade man
fortsatt med resterande hopp så hade man likt Bibelkoden kunnat få
fram vilka meddelanden man velat om man bara haft ett tillräckligt
stort originalmeddelande. Bibelkoden tar inte heller hänsyn till om
texten är baklänges eller inte. Den medel-frekvens vi fick fram av de
metoder vi använde var mellan 18,75% – 37,97%. Detta innebär att
majoriteten av de tecken vi fick ut inte bestod av ett ord och ofta bara
var brus eller inget av relevans.

Den egenutvecklade metoden för text-steganografi via Snapchat
är primitiv och kan vidare utvecklas. En bra riktning för metoden
skulle t.ex. vara en app eller ett dataprogram som kan koda medde-
landet åt användaren. Detta medför ett mer effektivt steganografer-
ande där användaren inte behöver manuellt räkna ut hur varje bok-
stav ska kodas. Att behålla metoden via Snapchat är dock viktigt för
att metoden ska fortsätta vara volatil på så vis att om man inte avko-
dar meddelandet så förstör det sig själv. De personer som vi visat
metoden för har inte misstänkt att det har funnits ett steganograferat
meddelande i bilden. När samma personer fått tillgång till den tabell
som vi utformat (Tabell 7) har de kunnat avkoda meddelandet utan
någon ingående förklaring från oss. Detta ger oss ett bra resultat då
det är tillräckligt oskyldigt för att de inte ska dra till sig uppmärk-
samhet men tillräckligt simpelt att avkoda med rätt nyckel.
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7

S L U T S AT S

Det här arbetet har belyst steganografi ur både mänsklig steganalys,
maskinell steganalys av text och en ny metod av steganografi på ett
medium som inte tidigare använts för steganografi. Den mänskliga
steganalysen genomfördes för att inga liknande experiment hade
gjorts i tidigare rapporter. Steganalysen för text gjordes för att för-
djupa oss inom programmering och bibelkoden. Den nya metoden
av steganografi skapades för att se om det var möjligt att göra en
metod som var volatil och olik andra metod vi läst om.

Bildprojekt: Med de metoder som vi har använt oss av i det
här arbetet är det svårt att säga var gränsen går när det gäller stor-
leken för det stegomeddelande som kan döljas i ett täckobjekt innan
en utomstående kan märka en visuell skillnad. Vid de bilder som
döljer ett meddelande 20–80 procent kunde i genomsnitt 44.375% av
de frivilliga deltagarna detektera de steganograferade bilderna. Det
fanns alltså ingen storlek på stegomeddelande som förblev oupptäckt
av samtliga deltagare. Alla metoder påverkade bildernas storlek med
minst 10 MB. Det betyder att steganografiska bilder kan detekteras
med vetskapen om hur stor en bild bör vara. Difference var den
metod som påverkade täckbilden allra mest. Om individen som
granskar bilderna är uppmärksam kan denne se en rand där metoden
manipulerat bilden för att bädda in informationen från stegomedde-
landet. I Bild 5 uppträder denna skiftning i färg som tydligast. Meto-
den Enlarge ökade kraftigt bildernas storlekar, men fördubblade även
bildernas upplösning. Då det är ovanligt att bilder har en upplösning
på 7392x4896 kan detta betraktas som en indikator för att steganografi
har används.

Text-steganografi: Efter det här arbetet har vi förbättrat våra
färdigheter inom programmering. Men pga. tidsbrist blev program-
men inte helt färdiga. Det finns fortfarande funktioner som kan
förbättras, exempelvis skulle koden som har hand om matchningen
med ordlistan förbättras så att det är möjligt att sålla bort ”brus”.
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Detta skulle effektivisera programmet då vi inte längre skulle behöva
manuellt söka efter riktiga ord i de strängar som programmen ger oss.
De program vi skapade klarar av att leta efter ord i texter som är ko-
rta. Vid kortare texter kan programmen själva identifiera ifall texten
innehåller riktiga ord eller bara ”brus”. Vid genomsökning av längre
texter kunde vi beräkna med hur stor frekvens ord kunde upptäckas.
Medel-frekvenserna för de olika intervaller som vi använde sträcker
sig mellan 18,58 – 37,97%.

SnapStego: Efter projektet kan vi konstatera att det är möjligt att
utforma en metod för text-steganografi som är speciellt utformad för
att fungera med Snapchat. Dock ska det påpekas att den här delen av
projektet har fått minst uppmärksamhet, detta har därför resulterat
i en primitiv metod. Trots sin enkelhet är den fullt funktionsdug-
lig, men något tidskrävande när det gäller omvandling, kodning och
avkodning av de steganograferade meddelanden som skickas. Den
tidskrävande faktor som kommer med metoden gör att den blir min-
dre användarvänlig och lite klumpig att använda. Men när infor-
mationens integritet är av högsta prioritet är tid kanske ett mindre
bekymmer för avsändaren och mottagaren.
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F R A M T I D A A R B E T E N

Samtliga delar av bildprojektet kan göras på en större skala i framtida
arbeten. Den visuella identifieringen kan göras på fler personer, med
fler bilder och mindre intervall på de dolda objekten. Men detta
hade kunnat bli för påfrestande på försökspersonerna. Programmen
för textsteganografi kan förbättras och modifieras till att kunna låta
användaren skriva in ord och sedan låta programmet se om det kan
hitta dessa ord i texten med hjälp av olika långa hopp. Man skulle
även likt bibelkoden kunna göra så att den söker efter orden bak-
länges också. Detta hade gjort att nästan alla ord hade gått att hitta i
en tillräckligt stor orignal text. Framtida forskning skulle även kunna
jobba för att skapa ett program som steganograferar text t.ex. gör en
telefonlista av en sträng som sedan kan avkodas. Angående vår egna
steganografi-metod så hade man kunnat utveckla en app som au-
tomatiserar kodningen och avkodningen, vi föreslår dock att behålla
snapchat som täckobjekt då de är volatilt och då gör meddelanden
lite säkrare.
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Del III

B I L A G O R





B I L A G A A , P Y T H O N K O D

import saol1

print("Meny:")

print("1. Forsta bokstaven i varje ord.")

print("2. Bokstaver med 2 steg som mellanrum. (Raknar inte med

mellanslag)")

print("3. Bokstaver med 2 steg som mellanrum. (Raknar med

mellanslag)")

print("4. Valfritt ord")

print("0. Avsluta programmet.")

data=saol1.data.splitlines()

n=input()

if n == "1":

text=input("Skriv in ditt stegomeddelande:")

ordlista=str(’’)

print("Detta ar stegoobjektet du vill testa:")

print(text)

tops=len(text)

i=-1

ordet=str(’’)

ordet=text[0]

while i<=tops-3:

i=i+1

if text[i] == ’ ’:

if text[i+1] != ’-’:

ordet=ordet+text[i+1]

i=i+1

if any(ordet in s for s in data):

print("Avkodat blir det:")

print(ordet)

print("och det finns i ordlistan.")

else:

print("Avkodat blir det:")

print(ordet)

print("och det finns inte i ordlistan.")

elif n == "2":

text=input("Skriv in ditt stegomeddelande:")

ordlista=str(’’)
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tops=len(text)

i=-1

ordet=str(’’)

while i<=tops-5:

i=i+2

if text[i] == ’ ’:

ordet=ordet+text[i+1]

i=i+1

elif text[i] == ’.’ or ’,’ or ’!’:

ordet=ordet+text[i+2]

i=i+2

elif text[i-1] == ’ ’:

ordet=ordet+text[i+1]

i=i+1

else:

ordet=ordet+text[i]

if any(ordet in s for s in data):

print("Avkodat blir det:")

print(ordet)

print("och det finns i ordlistan.")

else:

print("Detta ar stegoobjektet du vill testa:")

print(ordet)

print("det finns inte i ordlistan.")

file = open("stego2bokstavout.txt", "w")

file.write(ordet)

file.close()

elif n == "3":

text=input("skriv in ditt stegomeddelande:")

ordlista=str(’’)

print("Detta ar stegoobjektet du vill testa:")

print(text)

tops=len(text)

i=-1

ordet=str(’’)

while i<=tops-3:

i=i+2

ordet=ordet+text[i]

if any(ordet in s for s in data):

print("Avkodat blir det:")

print(ordet)

print("och det finns i ordlistan.")
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else:

print("Avkodat blir det:")

print(ordet)

print("och det inte finns i ordlistan.")

file = open("stego2bokstavout.txt", "w")

file.write(ordet)

file.close()

elif n == "4":

ordet=input("Skriv in vad du vill se om det finns i

ordlistan:")

ordlista=str(’’)

saol1.data

print("Detta ar ordet du vill testa:")

print(ordet)

if any(ordet in s for s in data):

print("Avkodat blir det:")

print(ordet)

print("och det finns i ordlistan.")

else:

print("Avkodat blir det:")

print(ordet)

print("och det finns inte i ordlistan.")

elif n == "0":

exit

else:

print("Felinmatning")
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B I L A G A B , J AVA K O D

import java.util.*;

import java.io.*;

public class Trithemius_java{

public static void main (String args [])

{

Scanner scan = new Scanner (System.in);

System.out.println("Skriv in text");

String mess = scan.nextLine();

System.out.println("Hur mnga steg?");

int m = scan.nextInt();

String spaceless = noSpaces(mess);

String hidden = (everyNth(spaceless, m));

System.out.println(hidden);

try {

//Change saol.txt to your dictionary

FileReader file = new FileReader("saol.txt");

BufferedReader br = new BufferedReader(file);

String strLine;

System.out.println("Letar efter ’" + hidden + "’ i

ordlistan...");

Boolean noMatches = true;

//Reads the file line By line

while ((strLine = br.readLine()) != null) {

int indexfound = strLine.indexOf(hidden);

if (indexfound > -1){

noMatches = hidden.equals(strLine);

noMatches = false;
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System.out.println("’" + hidden + "’ kunde hittas i

ordlistan");

break;

}

} //end of while

br.close();

if (noMatches){

System.out.println(hidden + " kunde ej hittas i

ordlistan");

}

} catch (Exception e){//Catch exception if any

System.err.println("Error: " + e.getMessage());

}

}// end of main

public static String everyNth(String s, int n)//Takes String

s and the Nth-int from main

{

if ((n<1)||(n>s.length())) //Checks that the Nth-int

isn’t 0 or the length of string ’s’

{

System.out.println("Error = Number too small");

System.exit(0);

}

Scanner scan = new Scanner (System.in);

System.out.println("Brja vart? (0 = frsta bokstaven)");

int x = scan.nextInt();

String mynewstring ="";

for (int i=x; i<=s.length()-1;i+=n)

{

mynewstring += s.charAt(i);

}

return mynewstring;

}

public static String noSpaces(String plainText)

{

String text = plainText;

//Removes spaces and special characters

text = text.replace(" ", "");

text = text.replace(".", "");

text = text.replace(",", "");

text = text.replace(";", "");
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text = text.replace(":", "");

text = text.replace("-", "");

text = text.replace("_", "");

text = text.replace("?", "");

text = text.replace("!", "");

//All letters to lower case

text = text.toLowerCase();

return text;

}

}
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B I L A G A C , M A I L I N T E RV J U - L A R S S T R Ö M B E R G

1. Till vilken utsträckning har ni varit i kontakt med steganografi
som inte har varit en del av ett projekt?
Steganografi har ingått i våra IT-Säk kurser sedan 1996 (innan dess
använde vi steganografi från 1981 och framåt på den militära sidan)
Användes av flygplanskaparna /Al Qaeda/ World Trade Center 2001

2. Till vilken utsträckning tror ni att steganografi används?
Förvånansvärt mycket – hundratals per dygn

3. Är det ett ämne som borde få mer uppmärksamhet och utveck-
las?
Det tror jag redan att det har inom rättsvårdande myndigheter

4. Hur känner ni inför att steganografi skulle bli mer vanligt, ex.
i smartphones eller liknande?
* Tror ni att det är något som allmänheten skulle använda?
(Behöver ju först få folk att förstå att personlig intergritet är något
bra)
Vi har redan system för detta, men efterfrågan på den civila/privata
sidan har hittills varit mycket begränsad

5. Kommer en ökad forskning inom ämnet ge positiva eller neg-
ativa konsekvenser?
(Att metoden används av fel personer)
All ny kunskap kan missbrukas. Al Qaeda och IS använder idag
Steganografi + avancerad kryptering. Det blir ett ”skrivbordskrig”
mellan myndigheter som försöker hitta deras meddelanden – och de
som försöker hålla informationen privat

6. Använder ni er av steganografi?
* Isåfall, hur och när?
I våra kurser: varje termin. Några svenska myndigheter använder
steganografi i speciella situationer
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7. Hur tror ni att framtiden inom steganografi kommer att se ut?
Utvecklingen kommer sakta att gå framåt. Vi är idag riktigt duktiga
på att skriva in text i digitala fotografier. Vi kan också gömma bilder
i andra bilder, liksom i TV-signaler mm. Nästa steg blir att gömma
informationen betydligt djupare i exempelvis filmer.

8. Vilka möjligheter finns det för steganografi och steganalys?
Mycket goda – vi har väl ett 20-tal program för vardera
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