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Σύνοψη εργασίας

Η διπλωματική αυτή εργασία παρουσιάζει ένα σχετικά νέο όρο στην 
ασφάλεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα των επικοινωνιών , 
τη στεγανογραφία. Βέβαια σαν όρος υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια , 
αλλά στο τεχνολογικό πεδίο της εποχής μας εμφανίστηκε πριν από λίγα χρόνια. 
Στην εργασία αυτή γίνεται μία προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης της 
στεγανογραφίας και παρουσίασης των τεχνικών της. Επίσης παρουσιάζονται 
ορισμένα στεγνογραφικά εργαλεία και γίνεται αναφορά στις εφαρμογές που 
μπορεί να έχει η στεγανογραφία. Επίσης αναφορά γίνεται και στο θέμα της 
στεγανάλυσης καθώς και σε ορισμένα εργαλεία της.
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1. Εισαγωγή
Η επίδραση της τεχνολογίας στη ζωή μας είναι αναμφισβήτητη. Η 

εξάρτησή μας από αυτήν συνεχώς μεγαλώνει. Οι παλιές παραδοσιακές 
μορφές επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών έχουν από καιρό 
αντικατασταθεί από νέες πιο προηγμένες μορφές. Αυτό που προέχει είναι η 
θωράκιση αυτών των νέων μορφών από κακόβουλες επιθέσεις, 
εξασφαλίζοντας έτσι ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας .

Η έννοια της ασφάλειας επηρεάζει κάθε δραστηριότητα στη σημερινή 
μας εποχή, όσο ποτέ άλλοτε. Κάθε είδους δραστηριότητα - οικονομική , 
πολιτική , στρατιωτική , προσωπική - διατρέχει κινδύνους που προέρχοναι από 
τα αντίπαλα στρατόπεδα.

Όλοι βρίσκονται σήμερα στο κηνύγι τόσο της απόκτησης πληροφοριών 
όσο και της διασφάλισής τους από διάφορους κινδύνους που αφορούν κυρίως 
τη διαρροή τους σε τρίτα άτομα. Αλλωστε η πληροφορία στην εποχή μας έχει 
λεχθεί ότι είναι ότι η φωτιά για τον άνθρωπο στην αρχαιότητα.

Η στεγανογραφία που ερμηνεύεται ως η απόκρυψη πληροφορίας μέσα 
σε άλλη πληροφορία συνεισφέρει στην αύξηση του επιπέδου της ασφάλειας 
των πληροφοριών μας. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε την 
έννοια της στεγανογραφίας και στη συνέχεια θα γίνει μία ιστορική αναδρομή σε 
διάφορες τεχνικές χρησιμοποίησης της από τα χρόνια της αρχαιότητας. 
Κατόπιν θα αναλύσουμε τους τύπους , τις τεχνικές και τις κατηγορίες της 
στεγανογραφίας. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση κάποιων στεγανογραφικών 
προγραμμάτων με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες τους. Θα δούμε στη 
συνέχεια τους τομείς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα εργαλεία. Θα 
γίνει κατόπιν αναφορά και στην έννοια της στεγανάλυσης , η οποία αποτελεί 
τον αντίποδα της στεγανογραφίας , ενώ θα παρουσιαστούν και ορισμένα 
εργαλεία στεγανάλυσης.
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2. Ορισμός
Η λέξη στεγανογραφία που ερμηνεύεται ως η απόκρυψη πληροφορίας 

σε άλλη πληροφορία είναι σύνθετη και προέρχεται από την λέξη στεγανός 
που σημαίνει καλυμμένος , κλεισμένος ερμητικά και από την λέξη γράφειν. 
Στην ξένη βιβλιογραφία η λέξη steganography ερμηνεύεται ως covered 
writing. Επίσης μία άλλη δημοφιλής ερμηνεία της είναι ως hidden in plain 
sight. Η στεγανογραφία είναι η τεχνική της επικοινωνίας κατά τρόπο τέτοιο που 
να κρύβεται η ίδια η ύπαρξη της επικοινωνίας ,ή αν θέλουμε έναν πιο 
επιστημονικό ορισμό είναι η τέχνη του να κρύβεις και να μεταδίδεις δεδομένα 
δια μέσου φαινομενικά αθώων μέσων-φορέων σε μία προσπάθεια απόκρυψης 
της ύπαρξης αυτών των δεδομένων.

Δύο άνθρωποι που θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους 
χρησιμοποιώντας την τεχνική της στεγανογραφίας πρέπει να έχουν 
συμφωνήσει εκ των προτέρων στον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιήσουν. 
Αυτός ο αλγόριθμος θα ενσωματώσει τα προς αποστολή δεδομένα σε ένα 
άλλο τύπο αρχείου (πχ. εικόνα , αρχείο ήχου κ.α.) και έπειτα θα 
χρησιμοποιηθεί πάλι για την εξαγωγή αυτών των δεδομένων από τον 
παραλήπτη.

Εδώ κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι από πολλούς ερευνητές η 
στεγανογραφία θεωρείται κλάδος του ευρύτερου τομέα της απόκρυψης 
πληροφορίας-information hiding , ενώ ο άλλος κλάδος είναι το μαρκάρισμα 
με υδατόσημο-watermarking.

Ο στόχος της στεγανογραφίας είναι να μην κινήσει υποψίες μετάδοσης 
μυστικών μηνυμάτων , η ανίχνευση των οποίων βασίζεται στις αλλαγές που 
προκαλούνται στα μέσα που μεταφέρουν αυτά τα μηνύματα. Οι αλλαγές αυτές 
οφείλονται στα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά που εισάγονται στα μέσα λόγω της 
ενσωμάτωσης αυτών των μηνυμάτων .

Παρακάτω παρατίθενται δύο εικόνες , στην δεύτερη από τις οποίες 
έχουμε κρύψει μία άλλη εικόνα. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε , οπτικά οι 
δύο εικόνες φαίνονται όμοιες.
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Η αρχική εικόνα χωρίς κρυμμένα δεδομένα

Η ίδια εικόνα με τα κρυμμένα δεδομένα
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3. Διαφορές μεταξύ στεγανογραφίας, 
κρυπτογραφίας και μαρκαρίσματος 
με u6aT0anpo(watennarking)

3.1 Διαφορές μεταξύ στεγανογραφίας και κρυπτογραφίας

α. Η βασική διαφορά τους είναι ότι ενώ η κρυπτογραφία 
προστατεύει το περιεχόμενο του μηνύματος, η στεγανογραφία στοχεύει στην 
απόκρυψη της ύπαρξης του. Έτσι ενώ στην κρυπτογράφηση επιτρέπεται στον 
"εχθρό" να ανιχνεύσει και να παρεμβληθεί ή να αιχμαλωτίσει τη πληροφορία, ο 
στόχος της στεγανογραφίας είναι να κρύψει την πληροφορία μέσα σε άλλη 
"αθώα" πληροφορία με τέτοιο τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια στον "εχθρό" 
να ανιχνεύσει την ύπαρξή της. Η φράση που χρησιμοποιείται στην ξένη 
βιβλιογραφία για να δείξει τη διαφορά είναι «cryptography : keep it secure 
and steganography : keep it secret».

β. Επίσης ενώ υπάρχουν νόμοι σε κράτη οι οποίοι περιορίζουν ή 
απαγορεύουν την χρήση της κρυπτογραφίας , κάτι τέτοιο δεν ισχύει -προς το 
παρόν τουλάχιστον- με τη στεγανογραφία.

γ. Η στεγανογραφία βασίζει την ασφάλειά της στο γεγονός ότι 
κάποιος δεν μπορεί να ψάξει για κάτι που δεν γνωρίζει εάν υπάρχει. Επιπλέον 
με όλες τις μετακινήσεις δεδομένων στο Internet, κανείς δεν έχει την 
απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ για να περάσει από ανίχνευση όλες τις εικόνες 
και τα δεδομένα που διακινούνται.

δ Επίσης, είναι πολύ πιο εύκολο για έναν ιδιώτη να αρνηθεί την 
αποστολή ενός κρυμμένου, στεγανογραφικά, μηνύματος από το να το κάνει για 
ένα απλά κρυπτογραφημένο. Εάν κάποιος κρύψει πληροφορία σε μια εικόνα 
μπορεί εύκολα να το αρνηθεί λέγοντας ότι "όπως την πήρα την έστειλα-δεν
ήξερα τι είχε μέσα, κάποιος άλλος τα έβαλε" και είναι πολύ δύσκολο για την 
αρχή που ψάχνει να αποδείξει το αντίθετο
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3.2 Διαφορές μεταξύ στεγανογραφίας και μαρκαρίσματος 
με u6aT0anM0(watermarking)

Το υδατόσημο-watermark είναι ένα σημάδι, μία στάμπα σε κάποιο 
αρχείο (πχ. εικόνα, κείμενο) που χρησιμοποιείται για την αποφυγή 
παραποίησης ή πλαστογραφίας του αρχείου καθώς και τη διαφύλαξη- 
προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού-ιδιοκτήτη του (copyright).

α. Τα υδατόσημα δεν χρειάζεται πάντα να είναι κρυμμένα ,αλλά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ορατά υδατόσημα. Αυτό που ενδιαφέρει δεν 
είναι αν κάποιος ανιχνεύσει την ύπαρξη του υδατόσημου αλλά να μην 
μπορέσει να το αφαιρέσει.

β. Επίσης η πληροφορία που περιέχει ένα υδατόσημο σχετίζεται 
πάντα με το αντικείμενο που αυτό προστατεύει ή με τον ιδιοκτήτη του 
αντικειμένου ενώ στη στεγανογραφία μπορεί να αποκρυβεί οποιαδήποτε 
πληροφορία.

γ. Στη στεγανογραφία μας ενδιαφέρει η απόκρυψη όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερης ποσότητας δεδομένων , ενώ το υδατόσημο αποτελεί συνήθως 
ένα πολύ μικρό ποσό δεδομένων.

δ. Μία άλλη διαφορά παρουσιάζεται στα κριτήρια αντοχής τα οποία 
στην περίπτωση της στεγανογραφίας αφορούν την ανίχνευση των κρυμμένων 
μηνυμάτων ενώ στα υδατόσημα την αφαίρεση τους από το αντικείμενο που 
προστατεύουν. Ακόμη και όταν καταστεί δυνατή αυτή η αφαίρεση , το 
αποτέλεσμα επιδιώκεται να είναι η καταστροφή του αντικειμένου που 
προστατευόταν έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε.
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4. Ιστορική αναδρομή
Αρχαιότητα

Σε όλη τη διαδρομή της 
ιστορίας ο άνθρωπος συνεχώς 
ανακάλυπτε νέες μεθόδους που 
του επέτρεπαν να κρύψει κάποια 
πολύτιμη πληροφορία. Ένα από τα 
πρώτα κείμενα που περιγράφουν 
τη στεγανογραφία έρχεται από τον 
Ηρόδοτο. Στην αρχαία Ελλάδα τα 
κείμενα γράφονταν σε πίνακες 
καλυμμένους με κερί. Σε μια 
αφήγηση ιστορικού γεγονότος 
αναφέρεται ότι ο Δημάρατος ήθελε 
να ειδοποιήσει τη Σπάρτη ότι ο 
Ξέρξης προτίθετο να εισβάλει στην 
Ελλάδα. Είχε παραμείνει πιστός 
στην πατρίδα του παρότι οι 
Σπαρτιάτες τον είχαν εξορίσει. Για 
να αποφύγει την ανάγνωση του 
μηνύματος από τους Πέρσες 
έγραψε το μήνυμά του σε ξύλινη

πινακίδα (ένας σύνηθες μέσο 
γραφής της εποχής), αφού έξυσε το 
κερί που αυτή είχε και την οποία 
μετά κάλυψε πάλι με κερί. Οι 
πινακίδες φαίνονταν λευκές και 
αχρησιμοποίητες και με αυτό το 
τρόπο πέρασαν κάθε έλεγχο.

Ηρόδοτος,ο πατέρας της Ελληνικής Ιστορίας

Ένα άλλο ιστορικό κείμενο πάλι από τον πατέρα της Ελληνικής 
ιστορίας-τον Ηρόδοτο- αναφέρει μία μέθοδο που χρησιμοποίησε ο Ιστιαίος για 
να επικοινωνήσει με τον Αρισταγόρα στη Μίλητο και να τον παροτρύνει να 
επαναστατήσει ενάντια στον Πέρση βασιλιά. Ήταν το ξύρισμα του κεφαλιού 
του πιο έμπιστου δούλου του και το γράψιμο ενός μηνύματος στο κεφάλι του, 
το οποίο αναφερόταν σε μία ανταρσία εναντίον των Περσών. Όταν πια τα 
μαλλιά μεγάλωσαν αρκετά το μήνυμα μεταφέρθηκε χωρίς να δημιουργηθεί η 

παραμικρή υπόνοια στον παραλήπτη ο οποίος αφού ξύρισε το κεφάλι του 
δούλου διάβασε το μήνυμα.
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Microdots

Τα microdots είναι φωτογραφίες των οποίων το μέγεθος έχει μειωθεί σε 
διάμετρο ενός χιλιοστού με κατάλληλες τεχνικές ώστε να μπορεί να μεταφερθεί 
η πληροφορία που περιέχουν χωρίς να γίνεται αυτό αντιληπτό. Αυτή η τεχνική 
στεγανογραφίας χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 
Πρωτοεφαρμόστηκε από ένα Γάλλο φωτογράφο τον Dragon το 1860 και 
χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Γαλλοπρωσσικού πολέμου το 1870- 
1871 από τους Γάλλους.

Αόρατα μελάνια

Μια άλλη μέθοδο στεγανογραφίας επιτυγχάνεται με τη χρήση αόρατου 
μελανιού. Τα αόρατα μελάνια είναι συνήθως άχρωμα υγρά που απαιτούν 
φως,θερμότητα ή κατάλληλες χημικές ουσίες για να γίνουν ορατά. Τέτοιου 
είδους μελάνια χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία μέχρι και στο δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο.

Ο Ιταλός επιστήμονας Giovanni Porta που έζησε το 15° αιώνα 
περιγράφει μία μέθοδο απόκρυψης μηνύματος σε αυγό. Χρησιμοποιώντας 
μελάνι από ένα μείγμα ξυδιού και ορυκτού άλατος γράφεται το μήνυμα στο 
κέλυφος - τσόφλι του αυγού. Κατόπιν το αυγό βράζεται και έτσι το μελάνι 
διαπερνά το πορώδες κέλυφος του αυγού. Όταν το αυγό καθαριστεί μπορούμε 
να διαβάσουμε το μήνυμα στην επκράνειά του.

Ένα άλλο περιστατικό χρήσης αόρατου μελανιού αναφέρεται στην 
ιστορία από τον Γεώργιο Ουάσιγκτων, ο οποίος επικοινωνούσε με τους 
συνεργάτες του γράφοντας τα μηνύματά τους σε λευκά χαρτιά με τέτοιο μελάνι, 
τα οποία κατόπιν τα έβαζαν ανάμεσα σε άλλα λευκά χαρτιά. Η μεταφορά όμως 
λευκών χαρτιών κινούσε υποψίες γι αυτό τροποποίησαν τη μέθοδο γράφοντας 
τα μυστικά τους μηνύματα ανάμεσα στις γραμμές ενός άλλου αθώου 
μηνύματος ή κάτω από αυτό.

Null Ciphers(open codes)

Αποτελούν μη κρυπτογραφημένα μηνύματα δομημένα με τέτοιο τρόπο 
ώστε το μυστικό μήνυμα που θέλουμε να μεταφερθεί να είναι κρυμμένο-
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καμουφλαρισμένο μέσα σε ένα άλλο αθώο μήνυμα. Αναφέρονται στην ξένη 
βιβλιογραφία και σαν open codes.

Ένα κλασσικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης αποτελεί το παρακάτω 
μήνυμα το οποίο στάλθηκε κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου από ένα Γερμανό κατάσκοπο:

Apparently neutral's protest is thoroughly discounted and ignored. Isman hard 
hit . Blockade issue affects pretext for embargo on byproducts, ejecting suets and 
vegetable oils.

Αν πάρουμε το δεύτερο γράμμα κάθε λέξης προκύπτει το παρακάτω 

μήνυμα:

Pershing sails from NY June 1.

Αναμόρφωση - Anamorphosis

Είναι μία τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν κατά την οποία 
μία εικόνα φαίνεται παραποιημένη ή δεν φαίνεται μία πληροφορία που 
περιλαμβάνει εκτός και αν τη δούμε με κατάλληλα όργανα ή από συγκεκριμένη 
γωνία-πλευρά.

Ακροστιχίδες - Acrostics

Είναι μία άλλη μορφή στεγανογραφίας όπου συγκεκριμένα γράμματα σε 
ένα κείμενο ή σε ένα ποίημα σχηματίζουν ένα μήνυμα όπως για παράδειγμα το 
πρώτο γράμμα σε κάθε στροφή ή στίχο ενός ποιήματος. Από τα πιο γνωστά 
παραδείγματα θεωρείται το έργο του Giovanni Boccacio «Amorosa visione»

Gaspar Schott - Schola Steganographica

0 Gaspari Schotti (1665) είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Schola 
Steganographica»,το οποίο είναι ένα από τα παλαιότερα βιβλία που 
αναφέρονται στη στεγανογραφία. Στις 400 σελίδες του βιβλίου αναλύει τον 
κώδικα Ave Maria που δημιουργός του ήταν ο Johannes Trithemius για τον 
οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω.

13



Έκδοση του βιβλίου Schola Steganographica(1680)
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Αντίγραφο του βιβλίου Schola Steganographica που φυλάσσεται στο Whipple 
Science Museum, Cambridge

O Gaspari Schotti περιγράφει και μία μέθοδο απόκρυψης πληροφορίας 
κατά την οποία αντιστοιχίζονται γράμματα σε συγκεκριμένες μουσικές νότες. 
Βέβαια η μουσική που προκύπτει ίσως δεν ακούγεται ευχάριστα όταν παίζεται, 
αλλά για όποιον δε γνωρίζει τι κρύβουν οι νότες απλά εμφανίζονται σαν αθώα 
μουσικά κομμάτια. Ένα παράδειγμα αυτής της μεθόδου απεικονίζεται στο 
παρακάτω σχήμα:
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Στεγανογραφία σε μουσικές νότες

Johannes Trithemius(1500)

Θεωρείται από τους
θεμελιωτές της μοντέρνας 
κρυπτογραφίας. Είναι γνωστός για 
τα βιβλία του «Polygraphiae» και 
«Steganographia» , δύο από τα 
πρώτα που αναφέρονται στην 
κρυπτογραφία και τη
στεγανογραφία. Πίστευε σε 
μυστικές - μαγικές δυνάμεις.

Το βιβλίο του
«Steganographia» σε ιδιωτική 
κυκλοφορία προκάλεσε τέτοιο φόβο 
(αναφερόταν σε μαγικά, αλχημεία, 
τηλεπάθεια),ώστε αποφάσισε να 

μην το δημοσιεύσει. Κυκλοφορούσε 
όμως κρυφά σε τμήματα μέχρι το

1606, οπότε και εκδόθηκε επίσημα 
για πρώτη φορά.

Johannes Trithemius
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Η πρώτη έκδοση της Steganographia to 1606

The Cardano grille and the Turning grille

Η συνεισφορά στην στεγανογραφία του Ιταλού επιστήμονα Girolamo 
Cardano επικεντρώνεται στο Cardano grille, ένα κομμάτι χαρτί με διάφορες 
τρύπες. Κατά την τοποθέτηση του πάνω σε ένα φαινομενικά αθώο μήνυμα οι 
λέξεις που αντιστοιχούσαν στις τρύπες του χαρτιού σχημάτιζαν το μυστικό 
μήνυμα. Αυτή η μέθοδος θεωρείται ασφαλής αλλά χρειάζεται αρκετή φαντασία 
και δεν προσφέρεται για την απόκρυψη μεγάλων μηνυμάτων.

Άλλες πηγές αναφέρουν τους Κινέζους ως τους πρώτους που 
ανέπτυξαν αυτή την τεχνική , σύμφωνα με την οποία ο αποστολέας και ο 
παραλήπτης είχαν αντίγραφα από ένα χαρτί με τρύπες. Όταν ο αποστολέας 
ήθελε να στείλει ένα μήνυμα τοποθετούσε αυτό το χαρτί με τις τρύπες πάνω 
σε ένα άλλο κανονικό ,έγραφε το μήνυμα μέσα στις τρύπες και έπειτα το 

συμπλήρωνε ώστε να έχει τη μορφή ενός αθώου μηνύματος. Ο παραλήπτης 
διάβαζε το κρυμμένο μήνυμα τοποθετώντας το δικό του αντίγραφο με τις 
τρύπες πάνω στο φαινομενικά αθώο που είχε παραλάβει.
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To Turning grille ήταν μία βελτιωμένη έκδοση του Cardano grille που 
χρησιμοποιήθηκε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από τους Γερμανούς. Απλά 
εδώ το χαρτί θα έπρεπε επιπλέον να περιστρέφεται πχ. κατά 90 μοίρες για να 
ταιριάξουν όλες οι λέξεις του κρυμμένου μηνύματος στις τρύπες του χαρτιού.

Jargon Code

Αποτελεί έναν τρόπο επικοινωνίας που τον χρησιμοποιούμε όλοι μας 
στην απλούστερή του μορφή. Τα επικοινωνούντα μέρη έχουν συμφωνήσει εκ 
των προτέρων για κάποιες λέξεις οι οποίες όταν ακούγονται θα σημαίνουν κάτι 
διαφορετικό από το κοινό νόημα τους. Πρόκειται για μία μορφή ανοικτής 
επικοινωνίας η οποία δεν κινεί υποψίες.

Κώδικας Εφημερίδας - Newspaper Code

Είναι μία παλιά μέθοδος, όπου σε μία εφημερίδα ανοίγονταν πολύ 
μικρές τρύπες πάνω από συγκεκριμένα γράμματα. Ο παραλήπτης της 
εφημερίδας τοποθετούσε στη σειρά αυτά τα γράμματα για να μπορέσει να 
διαβάσει το μήνυμα. Το μειονέκτημα της μεθόδου ήταν η ταχύτητα αφού εκείνα 
τα χρόνια η διακίνηση των εφημερίδων δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Απόκρυψη μηνυμάτων μέσα σε διάφορα αντικείμενα

Στην Αγγλία του Μεσαίωνα οργανώθηκε μία συνωμοσία από 
καθολικούς ευγενείς που ήθελαν να απομακρύνουν από το θρόνο τη 
βασίλισσα Ελισάβετ που πρέσβευε τον προτεσταντισμό για χάρη της 
βασίλισσας Μαίρης των Σκοτσέζων. Οι συνωμότες αντάλλασσαν τα μηνύματά 
τους μέσα σε βαρελάκια μπύρας αφού πρώτα τα κρυπτογραφούσαν. 
Δυστυχώς γι αυτούς όμως η συνωμοσία αποκαλύφθηκε από τον ιδιαίτερο 
γραμματέα της Ελισάβετ και θανατώθηκαν όλοι τους.

Οι Κινέζοι στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν ένα είδος λεπτού μεταξιού 
όπου έγραφαν το μυστικό μήνυμα. Κατόπιν το μετάξι τυλιγόταν μέσα σε μία 
κέρινη μπάλα για να μεταφερθεί χωρίς να κινήσει υποψίες.

Γνωστή είναι επίσης και η μέθοδος απόκρυψης μηνυμάτων συνήθως 
γραμμένων σε χαρτί μέσα σε ψωμί ή κάποιο είδος γλυκίσματος (πχ. κέικ).
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Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν συνηθισμένη η απόκρυψη 
μηνυμάτων μέσα σε σόλες ή τακούνια παπουτσιών, όπως και το ράψιμό τους 
σε κασκόλ, κάλτσες, διάφορα πλεκτά κ.α.

Κώδικας χαλιών - σκεπασμάτων

Στον εμφύλιο πόλεμο στην Αμερική οι σκλάβοι χρησιμοποιούσαν την 
εξής μορφή επικοινωνίας : κρεμούσαν χαλιά - σκεπάσματα τα οποία είχαν 
κεντημένα διάφορα σχέδια. Με αυτά τα σχέδια συνεννοούνταν μεταξύ τους έτσι 
ώστε να προετοιμαστούν για την απόδρασή - ταξίδι τους καθώς και για την 
κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν. Η μορφή αυτή επικοινωνίας 
αναγράφεται στο βιβλίο του Tobin «Hidden in Plain View : A Secret Story of 
Quilts and the Underground Railroad».Παραδείγματα παρατίθενται στα 
παρακάτω σχήματα:

Αυτό το σχέδιο σημαίνει την έναρξη του ταξιδιού

Αυτό το σχέδιο - σύμβολο προειδοποιεί τους σκλάβους να μην ταξιδεύουν σε 
κανονικό δρόμο , γιατί θα είναι εύκολο να τους συλλάβουν
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Αινείας ο Τακτικός - Aeneas the Tactician

Ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών αναφέρονται από αυτόν στο βιβλίο του 
«How to survive under siege», όπως γράμματα κρυμμένα σε σόλες 
παπουτσιών, σε σκουλαρίκια καθώς και σημειώματα μεταφερόμενα από 
περιστέρια. Μία άλλη τεχνική που πρότεινε είναι η δημιουργία πολύ μικρών 
τρυπών πάνω ή κάτω από τα γράμματα ενός κειμένου τα οποία σχημάτιζαν το 
μυστικό μήνυμα.

Χρήση γεωμετρικών σχημάτων

Ο John Wilkins εξηγεί στο βιβλίο του «Mercury: or the secret and Swift 
Messenger : Shewing, How a man may with privacy and speed communicate 
his thoughts to a friend at any distance» έναν τρόπο απόκρυψης μηνύματος 
με τη χρήση γεωμετρικών σχημάτων. Τα σημεία αρχής και τέλους των 
γραμμών , οι γωνίες των σχημάτων κ.α. εκφράζουν διάφορα γράμματα.
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5. Το πρόβλημα των φυλακισμένων (the 
prisoners’ problem)

Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στεγανογραφίας όπου δύο 
φυλακισμένοι, η Alice και ο Bob θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για να 
συνεννοηθούν για τον σχεδιασμό της απόδρασής τους. Υπάρχει όμως και η 
Wendy στο ρόλο του πολύ ικανού φύλακα, η οποία απαγορεύει την ανταλλαγή 
κρυπτογραφημένων μηνυμάτων μεταξύ των δύο φυλακισμένων. Μάλιστα αν 
κάτι ύποπτο υποπέσει στην αντίληψή της τότε και οι δύο θα οδηγηθούν στην 
απομόνωση. Έτσι οι δύο φυλακισμένοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με έναν 
τρόπο ο οποίος δε θα κινήσει τις υποψίες του φύλακα, θα πρέπει δηλαδή να 
επικοινωνήσουν αόρατα με τη χρήση της στεγανογραφίας. Έτσι μπορεί η Alice 
να ζητήσει από τη Wendy να δώσει στον Bob μία ζωγραφιά που έκανε , τα 
χρώματα της οποίας μπορούν να σημαίνουν κάτι. Βέβαια εμείς δεχόμαστε ότι 
οι φυλακισμένοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, μία επικοινωνία που όμως παρακολουθείται από τον φύλακα.

I |
r

j
J J

Cover object

Embedded
object

To πρόβλημα των φυλακισμένοι

To αξιοσημείωτο είναι ότι η Wendy μπορεί να αλλάξει πχ. τα χρώματα 

στη ζωγραφιά ή και ολόκληρη τη ζωγραφιά (active warden) , ή και να τους 
εξαπατήσει πλαστογραφώντας μηνύματα (malicious attacker).
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Παρακάτω θα αναφέρουμε τους όρους που χρησιμοποιούνται στη 
στεγανογραφία.

- Cover object Είναι το μέσο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του 
μηνύματος πχ. μία εικόνα ή ένα αρχείο ήχου.

- Embedded object(secret message) : είναι τα δεδομένα τα οποία θέλουμε 
να κρύψουμε και να μεταφέρουμε ενσωματώνοντάς τα στο cover object.

- Stego-key : είναι το κλειδί το οποίο χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση της 
κρυμμένης πληροφορίας στο cover object ή την εξαγωγή της από αυτό. Πρέπει 
να τονιστεί ότι η χρήση ενός τέτοιου κλειδιού δεν είναι υποχρεωτική, αλλά 
προσδίδει επιπλέον ασφάλεια-μυστικότητα στην επικοινωνία μας και είναι η 
χρησιμοποίησή του ή μη, που όπως θα δούμε στη συνέχεια καθορίζει την 
ύπαρξη τριών διαφορετικών στεγανογραφικών πρωτοκόλλων.

- Stego-object: Είναι ο συνδυασμός των τριών παραπάνω.

Στο παρακάτω σχήμα έχουμε την αναπαράσταση υλοποίησης της 
στεγανογραφίας .

Σχηματική αναπαράσταση υλοποίησης της στεγανογραφίας
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Υπάρχουν 3 τύποι στεγανογραφικών πρωτοκόλλων pure 
steganography, secret key steganography και public key steganography.

6.1 Pure steganography

Είναι το στεγανογραφικό σύστημα που δεν απαιτεί προηγούμενη 
ανταλλαγή κάποιας μυστικής πληροφορίας (όπως για παράδειγμα το stego - 

key). Η διαδικασία ενσωμάτωσης του μυστικού μηνύματος(Μ) στο μέσο που 
θα το μεταφέρει (C) περιγράφεται από τη σχέση :

Ε : C χΜ------►C

Η διαδικασία εξαγωγής του μηνύματος από τον παραλήπτη 
περιγράφεται από την παρακάτω σχέση:

D . C ------► Μ

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το μέσο (cover object) που χρησιμοποιείται 
για τη μεταφορά της μυστικής πληροφορίας πρέπει να είναι γνωστό μόνο στον 
αποστολέα και να μην είναι διαθέσιμο σε άλλους , έτσι ώστε να μην μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για συγκρίσεις με το stego - object οι οποίες μπορεί να 
προκαλέσουν την ανίχνευση της κρυμμένης πληροφορίας.

6.2 Secret Key Steganography

Στην προηγούμενη περίπτωση δεν απαιτείται ανταλλαγή κάποιας 
πληροφορίας πριν την έναρξη της επικοινωνίας. Η ασφάλεια του συστήματος 
εξαρτάται αποκλειστικά από την μυστικότητα του. Αυτό το σύστημα δεν 
θεωρείται και τόσο ασφαλές αφού παραβιάζει μία βασική αρχή κρυπτογραφίας 
που διατύπωσε ο Auguste Kerckhoffs σύμφωνα με την οποία πρέπει να 
θεωρούμε βέβαιο ότι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση 
- κρυπτογράφηση των δεδομένων είναι γνωστός στον αντίπαλο και η 
ασφάλεια πρέπει να βασίζεται μόνο στην επιλογή ενός κλειδιού.

Στο στεγανογραφικό σύστημα όπου έχουμε τη χρήση ενός 
μυστικού ^i0io^stego-key) , η ασφάλειά του βασίζεται σε αυτό το κλειδί 
αφού αν δεν το γνωρίζει κάποιος δεν μπορεί να εξάγει την κρυμμένη

6. Τύποι στεγανογραφικών πρωτοκόλλων
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πληροφορία ακόμα κι αν γνωρίζει το στεγανογραφικό αλγόριθμο που 
χρησιμοποιήθηκε.

Ένα τέτοιο στεγανογραφικό σύστημα μας θυμίζει τη συμμετρική 
κρυπτογραφία. Εδώ ο αποστολέας αφού επιλέξει το μέσο μεταφοράς του 
μηνύματος,το ενσωματώνει σε αυτό χρησιμοποιώντας το μυστικό κλειδί (stego- 
key).Movo όποιος γνωρίζει αυτό το κλειδί μπορεί να αντιστρέφει τη διαδικασία 
και να εξάγει την κρυμμένη πληροφορία. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την 
προηγούμενη ανταλλαγή του κλειδιού μεταξύ των επικοινωνούντων που θα 
πρέπει να γίνει μέσω ενός ασφαλούς καναλιού.

Η διαδικασία ενσωμάτωσης του μυστικού μηνύματος(Μ) στο μέσο που 
θα το μεταφέρει (C) με τη χρήση ενός κλειδιού Κ περιγράφεται από τη σχέση :

Ek: C χ Μ χ Κ------► C

Η διαδικασία εξαγωγής του μηνύματος από τον παραλήπτη 
περιγράφεται από την παρακάτω σχέση:

Dk: C χ Κ ------► Μ

6.3 Public Key Steganography

Στην περίπτωση αυτή δεν βασιζόμαστε στην ανταλλαγή ενός μόνο 
κλειδιού. Απαιτείται η χρήση δύο κλειδιών όπως και στην ασύμμετρη 
κρυπτογραφία (κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού) , ενός ιδιωτικού και ενός 
δημοσίου. Το δημόσιο κλειδί χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση της 
πληροφορίας στο μέσο μεταφοράς και το ιδιωτικό για την εξαγωγή της.

Αναφερόμενοι στο πρόβλημα των φυλακισμένων, η Alice 
ενσωματώνει το μήνυμα που θέλει να στείλει στο μέσο μεταφοράς (cover 
object) χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του Bob. Ο Bob όταν παραλάβει το 
stego object μπορεί να ανακατασκευάσει το κρυμμένο μήνυμα μόνο με τη 
χρήση του ιδιωτικού του κλειδιού.
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7. Τύττοι στεγανογραφίας
Υπάρχουν δύο τύποι στεγανογραφίας: η Γλωσσική στεγανογραφία - 

Linguistic steganography και η Τεχνική στεγανογραφία-Technicai 
steganography .

7.1 Γλωσσική στεγανογραφία - Linguistic steganography

Είναι αυτή η μορφή στεγανογραφίας που χρησιμοποιεί την γλώσσα ή το 
γραμμένο κείμενο σαν cover object Περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες 
γνωστές ως open codes και text semagrams.

Στην πρώτη κατηγορία των open codes έχουμε τους null ciphers , 
newspaper code , jargon code , grilles και την αντιστοιχία γραμμάτων με 
μουσικές νότες στα οποία αναφερθήκαμε στο κεφάλαιο της ιστορικής 
αναδρομής. Επίσης έχουμε και την περίπτωση κατά την οποία κάποιες 
συγκεκριμένες λέξεις όταν εμφανίζονται σε ένα κείμενο ή όταν ακούγονται πχ. 
σε μία ραδιοφωνική εκπομπή μεταφέρουν κάποιο μήνυμα. Εδώ μπορούμε να 
αναφέρουμε σαν παράδειγμα περιπτώσεις κατασκοπίας στους δύο 
παγκόσμιους πολέμους, όπου αν ο κατάσκοπος άκουγε σε μία 
προσυμφωνημένη ραδιοφωνική εκπομπή κάποια προκαθορισμένη λέξη ή 
φράση ,τότε έπρεπε να προβεί σε μία συγκεκριμένη σειρά ενεργειών.

Στη δεύτερη κατηγορία των text semagrams χρησιμοποιούμε τα 
λευκά διαστήματα μεταξύ λέξεων , γραμμάτων , προτάσεων , ή και 
παραγράφων ακόμη για να αναπαραστήσουμε δυαδικές τιμές ή να δείξουμε ότι 
αυτό που ακολουθεί μετά το διάστημα αποτελεί μέρος του κρυμμένου 
μηνύματος, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

1S
This is 
This is

just
just
just

an example 
an example 
an example

Τα δεδομένα έχουν ενσωματωθεί στην πρώτη και τρίτη πρόταση

Υπάρχουν βέβαια και τα real semagrams τα οποία δε χρησιμοποιούν 
καθόλου κείμενο αλλά εικόνες ή σύμβολα. Βέβαια αυτά μπορούν μόνο να
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επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν ένα πχ. προσυμφωνημένο σχέδιο και όχι να 
μεταφέρουν νέες πληροφορίες. Για παράδειγμα αν αναφερθούμε στο 
πρόβλημα των φυλακισμένων μία συγκεκριμένη εικόνα σε ένα καρτ-ποστάλ να 
σημαίνει εφαρμογή του σχεδίου απόδρασης που θα πραγματοποιηθεί μία 
συγκεκριμένη μέρα και μία άλλη εικόνα απόρριψη του αντίστοιχα.

Ένα πρόγραμμα το οποίο ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι το 
N1CETEXT. Σκοπός του είναι η μετατροπή ενός κρυπτογραφημένου κειμένου 
σε ένα κείμενο το οποίο μοιάζει με τη φυσική-καθομιλούμενη γλώσσα και έτσι 
θα αποτελέσει το αθώο μέσο μεταφοράς του μυστικού μηνύματος.

7.2 Τεχνική στεγανογραφία - Technical steganography

Σε αυτό τον τύπο στεγανογραφίας χρησιμοποιούμε κάποιο εργαλείο , 
συσκευή ή αντικείμενο για την απόκρυψη των μηνυμάτων. Έτσι μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε αόρατα μελάνια , αντικείμενα όπως τακούνια παπουτσιών 
κ.α. , microdots καθώς και μεθόδους που βασίζονται στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές για να κρύψουμε τα δεδομένα που θέλουμε.
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δ. Αρχές Στεγανογραφίας
Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές στη στεγανογραφία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα μίας 
στεγανογραφικής τεχνικής:

α. Η ποσότητα των δεδομένων ή το μέγεθος του μηνύματος που 
μπορεί να ενσωματωθεί στο μέσο μεταφοράς(οονβΓ object). Όσο περισσότερα 
δεδομένα μπορούμε να κρύψουμε εφαρμόζοντας μία συγκεκριμένη τεχνική , 
τόσο καλύτερη θεωρείται αυτή.

β. Η δυσκολία ανίχνευσης ενός κρυμμένου μηνύματος , η οποία 
σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος του. Δηλαδή όσο αυξάνεται η ποσότητα των 
δεδομένων που μπορούν να ενσωματωθούν , τόσο αυξάνεται και η 
πιθανότητα ανίχνευσης της ύπαρξης κρυμμένης πληροφορίας.

γ. Η δυσκολία εξαγωγής - αφαίρεσης του κρυμμένου μηνύματος 
από τρίτο μη επιθυμητό πρόσωπο.
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Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κρύψουμε ένα μήνυμα σε ένα μέσο 
μεταφοράς(οονθΓ object):

-Injection (έγχυση-εισαγωγή του μηνύματος απευθείας στο cover object).

-Substitution (αντικατάσταση-υποκατάσταση δεδομένων του cover object 

από το κρυφό μήνυμα).

-Generation (παραγωγή ενός cover object με μοναδικό σκοπό την απόκρυψη 
κάποιου μηνύματος σε αυτό).

9.1 Injection

Είναι η εισαγωγή του μηνύματος απευθείας στο αρχείο που θα 
χρησιμοποιηθεί σαν μέσο μεταφοράς . Αυτό γίνεται σε κατάλληλες περιοχές 
του αρχείου οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψιν από την εφαρμογή που το 
διαβάζει. Για παράδειγμα πολλά αρχεία έχουν μία ετικέτα γνωστή ως EOF - 
end of file marker, η οποία σηματοδοτεί για την εφαρμογή που διαβάζει το 
αρχείο ότι έφτασε στο τέλος του. Τα δεδομένα που θέλουμε να κρύψουμε 
μπορούν να τοποθετηθούν μετά τον EOF marker.

Δύο είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της τεχνικής. Το πρώτο 
αναφέρεται στην απλή εισαγωγή της πληροφορίας στο αρχείο μεταφοράς - 
cover object χωρίς να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε τα περιεχόμενά του. 
Το δεύτερο γνώρισμα είναι ότι μπορούμε να κρύψουμε όσο πιο πολλά 
δεδομένα επιθυμούμε - πάντα σε θεωρητικό επίπεδο βέβαια- χωρίς να 
προκαλέσουμε κάποια παραποίηση στο αρχείο που θα χρησιμοποιηθεί σαν 
μέσο μεταφοράς. Από την άλλη όμως , αυτή η δυνατότητα αποτελεί και 
μειονέκτημα αυτής της τεχνικής αφού τα πραγματικά περιεχόμενα του αρχείου 
θα είναι δυσανάλογα με το μέγεθος του όπως εύκολα θα έχει τη δυνατότητα να 
παρατηρήσει κάποιος εξετάζοντας τις ιδιότητες του αρχείου.

9.2 Substitution

Στην περίπτωση αυτή έχουμε αντικατάσταση μη σημαντικής 
πληροφορίας από το αρχείο που χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς-cover 
object με τα δεδομένα που θέλουμε να κρύψουμε. Για παράδειγμα αν έχουμε

9. Τεχνικές στεγανογραφίας
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μία εικόνα ως μέσο μεταφοράς, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα λιγότερο 
σημαντικά bits (LSB-Least Significant Bits) σε κάθε pixel με τα bits του 
μυστικού μηνύματος.

Δύο γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν αυτή τη μέθοδο είναι ότι το 
μέγεθος του αρχείου δεν αλλάζει σε αντίθεση με την προηγούμενη τεχνική. 
Επιπλέον η ποσότητα των δεδομένων που μπορούμε να κρύψουμε 
περιορίζεται τόσο από το είδος του αρχείου που χρησιμοποιείται ως μέσο 
μεταφοράς , όσο και από το γεγονός ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα των 
δεδομένων που θα αντικαταστήσουμε , τόσο περισσότερο μειώνεται και η 
ποιότητα του cover object , με μεγάλο κίνδυνο την ανίχνευση της ύπαρξης 
κρυμμένης πληροφορίας.

9.3 Generation

Η τεχνική αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αρχείου , το οποίο θα 
βασίζεται στο μήνυμα που θέλουμε να κρύψουμε . Χρησιμοποιούμε δηλαδή 
την πληροφορία που πρέπει να κρύψουμε για να δημιουργήσουμε ένα 
«αθώο αρχείο».Για παράδειγμα στο πρόβλημα των φυλακισμένων ο Bob 
στέλνει μία ζωγραφιά στην Alice με ένα αυτοκίνητο , το χρώμα του οποίου 
ουσιαστικά αποτελεί το κάλυμμα για την κρυμμένη πληροφορία πχ. αν είναι 
κόκκινο τότε η απόδραση πρέπει να γίνει την Παρασκευή, διαφορετικά σε μία 
άλλη μέρα.

Με αυτή τη μέθοδο έχουμε μόνο ένα αρχείο και όχι δύο - δηλαδή cover 
object και stego object. Έτσι δε μπορεί να γίνει ανίχνευση της ύπαρξης 
κρυμμένου μηνύματος κατόπιν σύγκρισης αυτών των δύο αρχείων ,αφού 
υπάρχει μόνο ένα.Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή ώστε το αρχείο που θα 
δημιουργηθεί να ταιριάζει στα ενδιαφέροντα-προτιμήσεις του ατόμου που θα το 
χρησιμοποιήσει για να μην κινήσει υποψίες.

Κλασσικό παράδειγμα αυτής της τεχνικής αποτελεί το πρόγραμμα 
Spam Mimic , το οποίο αφού πάρει ένα αρχείο κειμένου που θέλουμε να 

κρύψουμε , δημιουργεί με βάση αυτό ένα νέο κείμενο φαινομενικά αθώο , το 
οποίο μπορεί να αποσταλεί απλά με e-mail και να περιέχει το κρυμμένο 
μήνυμα.
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Υπάρχουν 6 κατηγορίες στεγανογραφίας με βάση τις τροποποιήσεις 
που εφαρμόζονται στο cover object κατά τη διαδικασία της ενσωμάτωσης του 
κρυμμένου μηνύματος σε αυτό. Για κάθε κατηγορία υπάρχουν διαφορετικές 
μέθοδοι που εφαρμόζονται για την απόκρυψη του μηνύματος ανάλογα με το 

είδος του cover object που θα χρησιμοποιηθεί. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι 
παρακάτω :

-Substitution systems (αντικαθιστούν πλεονάζουσα ή άχρηστη πληροφορία)

-Transform domain techniques (απόκρυψη πληροφορίας στο transform 
space ενός σήματος)

-Spread spectrum techniques

-Statistical methods

-Distortion techniques

-Cover generation techniques

10. Κατηγορίες στεγανογραφίας

10.1 Substitution systems

Αυτά τα συστήματα αντικαθιστούν τα πλεονάζοντα ή ασήμαντα bits του 
cover object με τα bits του μυστικού μηνύματος. Μία τέτοια μέθοδο που θα 
εξετάσουμε παρακάτω είναι η αντικατάσταση των λιγότερο σημαντικών bits 
(LSB) του cover object. Ο αποδέκτης του stego object μπορεί να εξάγει την 
κρυμμένη πληροφορία εφόσον γνωρίζει τα σημεία στα οποία αυτή 
ενσωματώθηκε στο cover object.

Επίσης τα bits του μυστικού μηνύματος μπορούν να κατανεμηθούν 
τυχαία σε όλο το cover object για να αυξηθεί έτσι ο βαθμός δυσκολίας 
ανίχνευσης του κρυμμένου μηνύματος , αφού τα bits δεν ενσωματώνονται με 
την ίδια διάταξη.

Επιπλέον τα δεδομένα μπορούμε να τα κρύψουμε σε αχρησιμοποίητο 

χώρο ή σε χώρο που είναι κρατημένος για άλλο σκοπό στα υπολογιστικά 
συστήματα. Για παράδειγμα ο τρόπος που αποθηκεύουν τα αρχεία τα
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λειτουργικά συστήματα αφήνει αχρησιμοποίητο χώρο ο οποίος εμφανίζεται να 
έχει παραχωρηθεί στο αρχείο για την αποθήκευσή του , χωρίς όμως να 
χρησιμοποιείται από αυτό. Έτσι αν πχ. ο ελάχιστος χώρος που παραχωρείται 
στα αρχεία για την αποθήκευση τους είναι 32 Kb και το μέγεθος του αρχείου 
είναι 8 Kb , τα υπόλοιπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη 
πληροφορίας. Επίσης τα πακέτα TCP/IP μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τον ίδιο σκοπό αφού έχουν αχρησιμοποίητο χώρο στις επικεφαλίδες τους.

10.2 Transform Domain Techniques

Οι τεχνικές αντικατάστασης LSB (least significant bit) ενώ είναι εύκολες 
στην υλοποίηση τους είναι αρκετά ευάλωτες στην ανίχνευση ή τροποποίηση 
της κρυμμένης πληροφορίας ακόμη και όταν προκαλούν μικρές 
τροποποιήσεις στο cover object.

Εφαρμόζοντας τις TDT μπορούμε να κρύψουμε δεδομένα σε 
σημαντικές περιοχές του cover object ώστε το stego object να είναι λιγότερο 
ευάλωτο σε προσβολές όπως συμπίεση , αποκοπή κ.α.

Με τις τεχνικές αυτής της κατηγορίας τα δεδομένα μετασχηματίζονται σε 
μια άλλη μαθηματική περιοχή που είναι πιο κατάλληλη για συμπίεση. Έτσι τα 
δεδομένα μετασχηματίζονται από την περιοχή χρόνου στην περιοχή 
συχνοτήτων. Οι πιο αποδοτικοί μετασχηματισμοί για μείωση δεδομένων είναι ο 
Διακριτός Μετασχηματισμός Συνημίτονου (DCT) και ο Ταχύς 
Μετασχηματισμός Fourier (Fast Fourier Transform, FFT).

Ο Διακριτός Συνημιτονικός Μετασχηματισμός (Discrete Cosine 
Transform) είναι μία μέθοδος που βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην ψηφιακή 
συμπίεση. Με το μετασχηματισμό DCT μπορούμε να μεταφέρουμε την 
πληροφορία που περικλείει μία εικόνα από το πεδίο του χώρου(χρόνου) στο 
πεδίο της συχνότητας (αφηρημένο πεδίο), όπου η περιγραφή της μπορεί να 
γίνει με σημαντικά μικρότερο πλήθος bits, για διάφορους λόγους.

10.3 Spread spectrum techniques

Σε αυτές τις τεχνικές έχουμε την απόκρυψη ενός μικρού-narrowband 
σήματος σε ένα μεγαλύτερο-wideband σήμα (με εύρος ζώνης μεγαλύτερο από 
το χρειαζούμενο ώστε να είναι δυνατή η απόκρυψη των δεδομένων). Έτσι
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μπορούμε να πάρουμε ένα μικρότερο ηχητικό σήμα το οποίο «αναμιγνύουμε» 
με ένα μεγαλύτερο σήμα που αποτελεί και το μέσο μεταφοράς. Αυτός ο τρόπος 
μετάδοσης είναι περισσότερο ανθεκτικός σε διάφορες προσβολές γιατί 
υπάρχει επιπλέον σήμα γύρω από το κρυμμένο μήνυμα. Έτσι το να βρεις το 
μήνυμα είναι σαν να ψάχνεις να βρεις ένα άτομο μέσα σε ένα μεγάλο πλήθος. 
Επιπλέον είναι αρκετά δύσκολο να αφαιρεθεί η κρυμμένη πληροφορία αφού 
αυτή είναι απλωμένη σε ένα μεγάλο εύρος ζώνης συχνοτήτων.

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις σε αυτές τις τεχνικές : direct sequence 
και frequency hopping. Στην πρώτη περίπτωση η πληροφορία που θα 
μεταδοθεί διαιρείται σε μικρά τμήματα καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα 
κανάλι συχνοτήτων του φάσματος. Στη δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχει μία 

σταθερή συχνότητα για τη μεταφορά του σήματος αλλά η μετάδοση γίνεται με 
«αναπήδηση» συχνοτήτων , δηλαδή χρησιμοποιούνται διαφορετικές 
συχνότητες. Η πρώτη περίπτωση θεωρείται καλύτερη και πιο αξιόπιστη.

10.4 Statistical methods

Αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούν αυτό που ονομάζουμε «1 -bit» 
στεγανογραφικό σχήμα , το οποίο ενσωματώνει μόνο 1 bit πληροφορίας στο 
μέσο μεταφοράς. Κάποια στατιστικά χαρακτηριστικά του μέσου μεταφοράς 
αλλάζουν αν μεταδίδεται το «1» , αλλιώς παραμένουν αναλλοίωτα. Βέβαια ο 
παραλήπτης πρέπει να είναι σε θέση να ξεχωρίσει μεταξύ τροποποιημένων και 
μη μέσων μεταφοράς.

10.5 Distortion techniques

Σε αυτή την περίπτωση επιφέρονται αλλαγές στο cover object για να 
μεταφερθεί το μυστικό μήνυμα. Ο παραλήπτης μπορεί να εξάγει αυτό το 
μήνυμα συγκρίνοντας το cover object που παρέλαβε με το αρχικό. Αυτές οι 
τεχνικές απαιτούν δηλαδή να έχει στη διάθεσή του ο παραλήπτης και το αρχικό 
μη τροποποιημένο cover object σε αντίθεση με τις τεχνικές αντικατάστασης.

Έτσι ο αποστολέας εφαρμόζει μία σειρά αλλαγών στο cover object οι 
οποίες ανταποκρίνονται σε ένα συγκεκριμένο μυστικό μήνυμα. Ο παραλήπτης 

καταγράφει αυτές τις αλλαγές αφού μπορεί να συγκρίνει το cover object που
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παρέλαβε με το αρχικό που πρέπει να έχει στη διάθεσή του και έτσι 
ανακατασκευάζει το κρυμμένο μήνυμα.

Αυτές οι τεχνικές εφαρμόζονται στην απόκρυψη πληροφορίας σε αρχεία 
κειμένου. Έτσι μπορούμε να κρύψουμε δεδομένα διαμορφώνοντας κατάλληλα 
τις θέσεις γραμμών ή λέξεων στο κείμενο καθώς και αν προσθέσουμε 
διαστήματα ή αόρατους χαρακτήρες. Για παράδειγμα κάποιες γραμμές του 
κειμένου μπορούν να μετακινηθούν ελάχιστα πάνω ή κάτω ανάλογα με το αν 
τα bits του μηνύματος που θα κρύψουμε είναι 1 ή 0 . Τα αρχεία HTML 
προσφέρονται για προσθήκη επιπλέον διαστημάτων τα οποία αγνοούν οι 
φυλλομετρητές του παγκόσμιου ιστού και έτσι σε αυτά μπορεί να αποκρυβούν 
δεδομένα. Επίσης αλλαγές στα οριζόντια διαστήματα μεταξύ λέξεων μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη δεδομένων.

Και στις ψηφιακές εικόνες μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι τεχνικές. 
Ο αποστολέας επιλέγει τα pixel τα οποία θα χρησιμοποιήσει για να μεταφέρει 
το μυστικό μήνυμα. Αν η τιμή του bit που θα μεταφερθεί είναι 1 τότε αλλάζει το 
χρώμα του pixel και αν είναι 0 παραμένει αναλλοίωτο. Αυτή η προσέγγιση 
μοιάζει με την τεχνική αντικατάστασης LSB αλλά η βασική διαφορά είναι ότι 
αλλαγές δεν επιφέρονται στο cover object όταν η τιμή του bit που θα 
μεταφερθεί είναι 1.

10.6 Cover generation techniques

Αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία καταλλήλων 
αρχείων που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να κρύψουν δεδομένα.
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11. Τρόποι ενσωμάτωσης της προς 
απόκρυψη πληροφορίας (Embedding 
methods)

Υπάρχουν 4 τρόποι ενσωμάτωσης της προς απόκρυψη πληροφορίας στο 
μέσο μεταφοράς(οονβτ object):

- Least Significant Bit (LSB)

- Transform techniques

- Spread Spectrum steganography methods

- Perceptual Masking

11.1 Least Significant Bit (LSB)

Σε ένα ψηφιακό αρχείο (εικόνα,αρχείο ήχου ή video) το οποίο θα 
αποτελέσει το μέσο μεταφοράς της μυστικής πληροφορίας υπάρχουν πολλά 
πλεονάζοντα bits στη θέση των οποίων μπορούν να τοποθετηθούν αυτά που 
θέλουμε να μεταφέρουμε κρυφά με τη χρήση κάποιου στεγανογραφικού 
προγράμματος. Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται η τεχνική της 
αντικατάστασης του δεξιότερου bit (του λιγότερο σημαντικού) σε μία δυαδική 
ακολουθία από τα bits του κρυμμένου μηνύματος.

Για παράδειγμα έστω η παρακάτω ακολουθία από bytes τα οποία 
αναπαριστούν ένα τμήμα από μία εικόνα που θα χρησιμοποιηθεί ως cover 
object:

10111000 11100001 01011001 10001101

Κάθε byte αποτελείται από 8 bits τα οποία δίνουν το χρώμα στην εικόνα 
, δηλαδή μία απόχρωση κόκκινου , μπλε κτλ. Τα bits συγκροτούν ένα byte από 
αριστερά προς τα δεξιά με τη σειρά σπουδαιότητάς τους , αφού το αριστερό bit 
είναι και το πιο σημαντικό. Έτσι αλλάζοντας για παράδειγμα το πρώτο bit στην 
παραπάνω ακολουθία από 1 (10111000) σε 0 (00111000) θα επιφέρουμε 
σημαντική αλλαγή στο χρώμα , κάτι που δε θα συμβεί αν αλλάξουμε το

33



τελευταίο bit. Αυτό θεωρείται και το λιγότερο σημαντικό bit αφού η αλλαγή της 
τιμής του θα επιδράσει ελάχιστα στην πληροφορία που αναπαριστά το byte.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έστω μία εικόνα 24-bit , δηλαδή σε κάθε εικονοστοιχείο (pixel) 
αντιστοιχούν 3 bytes. Σύμφωνα με τα παραπάνω , σε κάθε εικονοστοιχείο 
μπορούμε να αποθηκεύσουμε 3 bits κρυμμένης πληροφορίας. Για παράδειγμα 
το γράμμα «Α» μπορεί να αποκρυβεί μέσα σε 3 εικονοστοιχεία. Έστω ότι οι 
ακολουθίες των bits που αναπαριστούν αυτά τα εικονοστοιχεία είναι οι 
παρακάτω :

10010011 10000111 00110001

01011011 10000110 01111011

00100111 10101010 11001100

Η δυαδική αναπαράσταση του γράμματος «Α» είναι 10000011. 
Εισάγοντας αυτή τη δυαδική τιμή στα 3 εικονοστοιχεία,τότε τα bytes που τα 
αναπαριστούν τροποποιούνται όπως φαίνεται παρακάτω (Τα υπογραμμισμένα 

bits είναι αυτά που αλλάζουν):

10010011 10000110 00110000

01011010. 10000110 01111010

00100111 10101011 11001100

Παρατηρούμε ότι αλλάζουν μόνο τα bits που χρειάζονται (τα μισά κατά 
μέσο όρο).

Η τεχνική LSB χρησιμοποιείται ευρέως διότι ο αλγόριθμος είναι εύκολος 
στη χρήση του και γρήγορος. Έχει όμως και τα μειονεκτήματά της. Έτσι όταν 
την εφαρμόζουμε έχοντας ως μέσο μεταφοράς του κρυμμένου μηνύματος μία 
εικόνα , είναι περιορισμένος ο αριθμός των δεδομένων που μπορούν να 
ενσωματωθούν για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανίχνευσης της κρυμμένης 
πληροφορίας λόγω της παραποίησης-αλλαγής στις ιδιότητες των 
εικονοστοιχείων που προκαλείται από αυτή την ενσωμάτωση. Επίσης ο 
αλγόριθμος είναι ευάλωτος σε αλλαγές που τυχόν γίνουν στην εικόνα , όπως
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περιστροφή^θύοη) ή κόψιμο (cropping) , αφού δε θα μπορεί να βρει ποια 
από τα λιγότερο σημαντικά bits αποτελούν μέρος του μυστικού μηνύματος.

11.2 Transform techniques

Με τις τεχνικές αυτής της κατηγορίας τα δεδομένα μετασχηματίζονται σε 
μια άλλη μαθηματική περιοχή που είναι πιο κατάλληλη για συμπίεση. Έτσι τα 
δεδομένα μετασχηματίζονται από την περιοχή χρόνου στην περιοχή 
συχνοτήτων. Στην περιοχή συχνοτήτων έχουμε καλύτερη αναπαράσταση των 
δεδομένων αφού είναι δυνατόν να αφαιρεθούν αυτά τα οποία δεν είναι 
απαραίτητα για την ανθρώπινη όραση. Οι πιο αποδοτικοί μετασχηματισμοί για 
μείωση δεδομένων είναι ο Διακριτός Μετασχηματισμός Συνημίτονου (DCT) και 
ο Ταχύς Μετασχηματισμός Fourier (Fast Fourier Transform, FFT).

Ο Διακριτός Συνημιτονικός Μετασχηματισμός (Discrete Cosine 
Transform) είναι μία μέθοδος που βρίσκει μεγάλη εφαρμογή στην ψηφιακή 
συμπίεση. Με το μετασχηματισμό DCT μπορούμε να μεταφέρουμε την 
πληροφορία που περικλείει πχ.μία εικόνα από το πεδίο του χώρου(χρόνου) 
στο πεδίο της συχνότητας (αφηρημένο πεδίο), όπου η περιγραφή της μπορεί 
να γίνει με σημαντικά μικρότερο πλήθος bits, για διάφορους λόγους.

Η συμπίεση εικόνας με τη χρήση του μετασχηματισμού DCT μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους :

α. Με τη κβαντοποίηση των συντελεστών DCT της εικόνας 
( quantization of the image’s DCT coefficients).

β. Με κωδικοποίηση εντροπίας των συντελεστών που προέκυψαν από 
τη κβαντοποίηση.

Η πρώτη μέθοδος που μας βοηθάει να απαλλαγούμε από σημαντικό 
μέρος της πληροφορίας είναι η κβαντοποίηση. Με τον όρο κβαντοποίηση 
γενικά εννοούμε τη μετατροπή ενός σήματος άπειρων (η πάρα πολλών) τιμών 
σε ένα σήμα ορισμένων διακριτών τιμών π.χ. η κβαντοποίηση μιας εικόνας 
που περιέχει εκατομμύρια χρώματα οδηγεί σε μία εικόνα που έχει 256 

διαφορετικές τιμές για το χρώμα (πρότυπο JPEG). Με άλλα λόγια 
κβαντοποίηση είναι ο περιορισμός των bits με τα οποία περιγράφουμε τα
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δείγματα του σήματος (προφανώς το 256 έχει πολύ λιγότερα bits από τους 
τεράστιους αριθμούς με τους οποίους έπρεπε να περιγράφουμε τα δείγματά 
μας αν δεν γινόταν κβαντοποίηση).

Ένα απλό παράδειγμα κβαντοποίησης είναι η στρογγυλοποίηση 
πραγματικών αριθμών σε ακεραίους. Η αναπαράσταση ενός πραγματικού 
αριθμού με κάποια ακρίβεια απαιτεί αρκετά bits. Αν στρογγυλοποιήσουμε 
αυτό τον αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιό του μπορούμε να μειώσουμε την 
ποσότητα αυτών των bits. Έτσι ο αριθμός 3,865812 στρογγυλοποιείται στο 4. 
Είναι προφανές ότι η κβαντοποίηση εισάγει σφάλμα ανάλογο με τον αριθμό 
των bits που απορρίπτονται και ευθύνεται στο μεγαλύτερο βαθμό για την 
απώλεια πληροφορίας κατά τη συμπίεση (lossy compression).

11.3 Spread Spectrum steganography methods

Σε αυτές τις τεχνικές έχουμε την απόκρυψη ενός μικρού-narrowband 
σήματος σε ένα μεγαλύτερο-wideband σήμα (με εύρος ζώνης μεγαλύτερο από 
το χρειαζούμενο ώστε να είναι δυνατή η απόκρυψη των δεδομένων). 
Χρησιμοποιείται ένας κωδικοποιητής spread spectrum ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για την ενσωμάτωση του «μικρότερου» σήματος. Μία γεννήτρια 
παραγωγής θορύβου είναι αυτή που παράγει το θόρυβο-noise στον οποίο θα 
ενσωματωθεί το μυστικό μήνυμα. Ένα μυστικό κλειδί-secret key κάνει το 
θόρυβο να φαίνεται τυχαίος.

Το μυστικό μήνυμα «απλώνεται» σε ολόκληρο το σήμα που αποτελεί 
το μέσο μεταφοράς κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται πολύ δύσκολη η 
ανίχνευσή του. Ακόμη και αν επιτευχθεί η ανίχνευσή του , χρειάζεται και η 
γνώση του μυστικού κλειδιού για να αποκωδικοποιηθεί το μήνυμα.

11.4 Perceptual Masking

Σε αυτή τη μέθοδο στεγανογραφίας ένα σήμα ή ένας ήχος δε γίνεται 
αντιληπτός εξαιτίας της παρουσίας ενός άλλου σήματος ή ήχου. Αυτή η 
μέθοδος εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες που παρουσιάζει το ανθρώπινο
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οπτικοακουστικό σύστημα. Ένα απλό παράδειγμα που μας θυμίζει ταινίες 
κατασκοπευτικής δράσης έχουμε όταν δύο πρόσωπα θέλουν να 
επικοινωνήσουν και βρίσκονται σε ένα χώρο που γνωρίζουν όμως ότι 
παρακολουθείται με κάποια τεχνικά μέσα πχ. είναι παγιδευμένος με κοριούς. 
Έτσι ανοίγουν το ραδιόφωνο , το ντους ή κάποια βρύση ώστε αυτός ο 
φαινομενικά αθώος θόρυβος να επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ τους χωρίς 
όμως αυτή να γίνει αντιληπτή από τρίτους.
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12. Τύποι μέσων(εονβΓ media) στα οποία 
ενσωματώνεται η προς απόκρυψη 
πληροφορία

12.1 Εικόνες - Images

Οι ψηφιακές εικόνες αποτελούν το πιο συνηθισμένο μέσο για τη 
μεταφορά μυστικών μηνυμάτων. Πριν να μελετήσουμε το πως μπορούμε να 
ενσωματώσουμε πληροφορία μέσα σε εικόνες , κρίνεται σκόπιμο να 
αναφέρουμε κάποια γενικά στοιχεία για αυτές.

Οι ΨικριονοαΦίκές Εικόνες

Οι ψηφιογραφικές εικόνες (bitmaps ή raster) είναι η μία από τις δύο 
μεγάλες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι εικόνες. Το όνομά τους το 
οφείλουν στο ότι αποτελούνται από πολλά χαρτογραφημένα bits 
(τετραγωνάκια), που μοιάζουν με ψηφίδες ή κουκκίδες ή εικονοστοιχεία (pixels). 
Το κάθε pixel είναι χρωματισμένο μ' ένα και μόνο ένα χρώμα και όταν 
τοποθετούμε όλα τα pixels μαζί σε μια διάταξη πλέγματος, τα 
αντιλαμβανόμαστε σαν μια κανονική φωτογραφία.

Το μέγεθος μιας εικόνας μετριέται συνήθως με τον αριθμό των pixels 
που περιέχει στο πλάτος και στο ύψος, ενώ η ανάλυση μιας εικόνας είναι ο 
αριθμός των pixels που περιέχει ανά ίντσα.

Η ανάλυση (image resolution) της εικόνας είναι η ικανότητα της 
συσκευής εξόδου να αναλύσει λεπτομέρειες της εικόνας και μετριέται σε 
κουκκίδες ανά ίντσα, dots per inch (dpi) ή pixels per inch (ppi). Όσο αυξάνει ο 
αριθμός των κουκκίδων αυξάνει η ποιότητα και η ευκρίνεια της εικόνας, καθώς 
προστίθενται περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά αυξάνει επίσης και το μέγεθος 
της.

Ενώ ο συνολικός αριθμός των pixels που περιέχει μια εικόνα παραμένει 
σταθερός, αν μεγαλώσουμε την εικόνα, θα μικραίνει η ανάλυσή της και τα 
pixels της θα μεγαλώσουν σε μέγεθος και θα γίνουν ορατά. Αντίθετα, αν 
μικραίνουμε την εικόνα, θα μεγαλώσει η ανάλυση και η ευκρίνειά της.
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Οι ψηφιογραφικές εικόνες είναι κατάλληλες για φωτορεαλιστικές και για 
τρισδιάστατες απεικονίσεις, γιατί προσφέρουν μεγάλο φάσμα χρωμάτων, 
μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας και σκιάσεων. Όλες οι σαρωμένες εικόνες, οι 
εικόνες που επεξεργαζόμαστε με προγράμματα όπως το Photoshop και οι 
εικόνες από PhotoCD είναι ψηφιογραφικές. Τα μειονεκτήματά τους είναι ότι 
δημιουργούν μεγάλα αρχεία στον δίσκο και αν τις μεγεθύνουμε χαλάνε οι 
λεπτομέρειες τους.

Οι συνηθέστερες μορφές (formats) των ψηφιογραφικών εικόνων είναι οι

εξής :

• .BMP (Bitmap)

• .GIF (Graphics Intercharge Format)

. PCD (PhotoCD)

• .TIFF (Tagged Image File Format)

• JPG (Joint Photographers Expert Group)

• .PNG (Portable Network Graphics)

• .TGA(Targa)

• .PCX (Paintbrush)

. CPT (CorelPHOTO-PAINT).

Οι Διανυσματικές Εικόνες

Οι διανυσματικές εικόνες (object oriented ή vector graphics) 
παράγονται κυρίως από προγράμματα γραμμικού σχεδίου όπως είναι το 
Illustrator της Adobe ή το CorelDRAW της Corel. Οι διανυσματικές εικόνες δεν 
αποτελούνται από κουκκίδες, αλλά η μορφή τους περιγράφεται με μαθηματικές 
μεθόδους.

Για παράδειγμα, όταν δημιουργούμε έναν κύκλο σαν διανυσματική 
εικόνα, το πρόγραμμα χρειάζεται μόνο τις συντεταγμένες του κέντρου του (χ, y) 
και την ακτίνα του και δεν τον βλέπει ζωγραφισμένο σαν μια αλληλουχία από 
εικονοστοιχεία.
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Το μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν οι διανυσματικές εικόνες ή γραφικά 
είναι ότι αν τις μεγεθύνουμε, δεν χάνουν καθόλου την ποιότητα και την 
ευκρίνειά τους, δεν αλλοιώνονται δηλαδή. Απλώς κάθε φορά αλλάζει η ακτίνα 
του κύκλου. Τα άλλα πλεονεκτήματα που έχουν είναι ότι δημιουργούν σχετικά 
μικρό μέγεθος αρχείου και είναι συμβατά μ’ όλα σχεδόν τα προγράμματα 
παρουσιάσεων.

Οι συνηθέστερες μορφές (formats) των διανυσματικών εικόνων είναι οι 

εξής :

• .WMF (Windows Metafile),

. CDR (CorelDRAW) και

• .EPS (Encapsulated PostScript).

Τα Βασικά Στοιχεία του Χρώματος

Ολόκληρο το φάσμα των χρωμάτων αποτελείται από τη μείξη των τριών 
βασικών χρωμάτων, που είναι το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. FI κλίμακα 
αυτή ονομάζεται RGB (Red, Green, Blue) και με βάση αυτή δημιουργείται το 
χρώμα στον υπολογιστή. Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τον χρωματικό κύβο 
του RGB (RGB color cube):

Green

RGB color cube

Μια βασική έννοια για μια εικόνα είναι το βάθος χρώματος (color depth 

ή pixel depth ή bit resolution). Σε κάθε εικονοστοιχείο μπορούμε να 
αντιστοιχίσουμε κάποιον αριθμό από bits για να μπορούμε να ορίσουμε έτσι
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από πόσα διαφορετικά χρώματα θα μπορεί να επιλέγει το χρώμα του αυτό το 
εικονοστοιχείο.

Για παράδειγμα, αν ορίσουμε βάθος χρώματος 1 bit, θα έχουμε μόνο 
δύο χρώματα, άσπρο ή μαύρο (21 = 2). Αν ορίσουμε βάθος χρώματος 2 bits, 
θα έχουμε 4 επίπεδα του γκρίζου ή 4 χρώματα (22 = 4). Παρόμοια, αν 
ορίσουμε βάθος χρώματος 4 bits, θα έχουμε 16 επίπεδα του γκρίζου ή 16 
χρώματα (24 = 16) και αν ορίσουμε βάθος χρώματος 8 bits, θα έχουμε 256 
επίπεδα του γκρίζου ή 256 χρώματα (28 = 256). Το βάθος χρώματος 16 bits 
ορίζει 65.536 χρώματα (216).

Συνήθως οι ψηφιακές εικόνες που χρησιμοποιούμε έχουν βάθος 
χρώματος 24-bit ή 8-bit. Το βάθος χρώματος 24 bits ορίζει 16,777,216 (224) 
εκατομμύρια χρώματα.

Κάθε εικονοστοιχείο στις 24-bit εικόνες έχει σαν χρώμα ένα συνδυασμό 
από αυτά τα τρία βασικά χρώματα. Καθένα από τα 3 βασικά χρώματα 
αναπαρίσταται από ένα byte , η τιμή του οποίου ορίζεται από 0 έως 255, και 
έτσι έχουμε 256 X 256 X 256 = 224 = 16,7 εκατομμύρια δυνατούς 
συνδυασμούς χρωμάτων για το μοντέλο RGB στις 24-bit εικόνες. Αυτή η τιμή 
εκφράζει την ένταση του αντίστοιχου χρώματος. Το 255 δηλαδή δηλώνει τη 
φωτεινότερη τιμή του χρώματος και το 0 την πιο σκοτεινή. Το χρώμα που έχει 
κάθε εικονοστοιχείο αποθηκεύεται σε έναν πίνακα χρωμάτων. Κάθε εισαγωγή 
στον πίνακα αποτελείται από έναν αριθμό γραμμής και μία τιμή για καθένα από 
τα τρία βασικά χρώματα.

Παρακάτω παρατίθενται οι τιμές για τα πιο κοινά χρώματα σε δεκαδική 
και έπειτα σε δυαδική μορφή :

255

0

0

0

255

0 0 : κόκκινο (11111111

255 0 :πράσινο (00000000

0 255: μπλε (00000000

0 0 : μαύρο (00000000

255 255 : άσπρο (11111111

00000000 00000000) 

11111111 00000000) 

00000000 11111111) 

00000000 00000000) 

11111111 11111111)
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Το παρακάτω σχήμα είναι ένα παράδειγμα που δείχνει τις τιμές 
των τριών βασικών χρωμάτων που καθορίζουν τον τελικό χρωματισμό ενός 

εικονοστοιχείου στο μοντέλο RGB:

Colors

Standard | Custom j 

Colors: OK

Cancel

Preview

Color model: RGB

Red: 191

Green: 29

Blue: 152 ±j

3
New

Current

Παράθυρο όπου φαίνονται οι τιμές των τριών βασικών χρωμάτων στο μοντέλο
RGB

Οι ψηφιακές εικόνες με βάθος χρώματος δ-bit μπορεί να είναι έγχρωμες 
οπότε θα έχουμε 256 χρώματα (28 = 256) ή να είναι με διαβαθμίσεις του γκρι 
(grayscale images) οπότε θα έχουμε 256 επίπεδα του γκρίζου χρώματος. Οι 
έγχρωμες 8-bit εικόνες χρησιμοποιούν μία παλέτα χρωμάτων για να 
αναπαραστήσουν τα 256 διαφορετικά χρώματα. Κάθε εικονοστοιχείο 
αναπαρίσταται από ένα byte .Η τιμή του εικονοστοιχείου είναι μεταξύ 0 και 255 
και ανταποκρίνεται στις θέσεις των χρωμάτων στην παλέτα. Στις εικόνες όπου 
έχουμε μόνο διαβαθμίσεις του YKpi(grayscale) οι τιμές από 0 έως 255 δείχνουν 
την ένταση του γκρι χρώματος.

Τα παρακάτω σχήματα μας δείχνουν τις παλέτες για τις δύο κατηγορίες 
8-bit εικόνων που έχουμε :
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Παλέτα για έγχρωμη 8-bit Παλέτα για 8-bit grayscale
εικόνα (256 χρώματα) εικόνα (256 χρώματα)

Εκτός από το RGB, υπάρχει και το μοντέλο YCbCr , όπου διακρίνουμε 
το στοιχείο Υ της φωτεινότητας - λαμπρότητας (luminance) και δύο συστατικά 
της χρωμικότητας (chrominance) Cb και Cr. Δηλαδή το Υ αναφέρεται στη 
φωτεινότητα του χρώματος , ενώ τα Cb , Cr στις βαθμίδες του. Ένα χρώμα στο 
μοντέλο RGB μπορεί να μετατραπεί στο YCbCr ως εξής:

0.299 R + 0.587 G + 0.114 Β = Υ

0.5 + (Β - Υ) / 2 = Cb

0.5 + (R - Υ) /1.6 = Cr

Τέλος υπάρχει και το μοντέλο CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black), 
που χρησιμοποιείται στην τυπογραφία.

To Grayscale μοντέλο (διαβαθμίσεις του γκρίζου) είναι κατάλληλο για 
την αναπαραγωγή ασπρόμαυρων φωτογραφιών, το RGB για την 
αναπαραγωγή έγχρωμων φωτογραφιών στην οθόνη και το CMYK για τους 
χρωματικούς διαχωρισμούς με τον υπολογιστή.

Όλα τα χρώματα μπορούν να περιγραφούν και με τον συνδυασμό των 
εξής τριών βασικών χαρακτηριστικών :

• Hue, απόχρωση, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό του χρώματος που 
το κατατάσσει στο φάσμα,
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• Saturation, πυκνότητα ή διάχυση, δηλ. ο βαθμός απόχρωσης του 

χρώματος,

• Brightness, φωτεινότητα, δηλ. πόσο φωτεινό ή σκοτεινό μπορεί να 

είναι ένα χρώμα.

Συιιπίεση εικόνας

Υπάρχουν δύο τύποι συμπίεσης : η αντιστρεπτή συμπίεση - lossless 
compression και η μη αντιστρεπτή συμπίεση - lossy compression. Και οι
δύο τύποι εξοικονομούν αποθηκευτικό χώρο αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι 
διαφορετικό για καθέναν τύπο. Ο πρώτος τύπος (αντιστρεπτή - lossless 
compression) ανακατασκευάζει την εικόνα ακριβώς όπως ήταν στην αρχή. 
Αυτή η μορφή συμπίεσης εφαρμόζεται σε εικόνες GIF και BMP.

Ο δεύτερος τύπος συμπίεσης (lossy compression) εξοικονομεί και 
αυτός χώρο αλλά δε μπορεί να διατηρήσει την εικόνα στην αρχική ακέραια της 
μορφή. Σε αυτή τη μέθοδο το μέγεθος της εικόνας μειώνεται με την απόρριψη 
κάποιας περίσσειας - πλεονάζουσας πληροφορίας και κατόπιν παίρνουμε μία 
προσέγγιση της αρχικής εικόνας. Περιορίζεται δηλαδή μόνιμα ο όγκος των 
δεδομένων. Ένα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι αυξάνεται η πιθανότητα να 
χαθούν κάποια δεδομένα από το ασυμπίεστο μυστικό μήνυμα , αφού με αυτή 
την τεχνική συμπίεσης απορρίπτεται ότι εκλαμβάνεται ως πλεονάζουσα 
πληροφορία. Οι JPEG εικόνες ακολουθούν αυτή τη μορφή συμπίεσης , όπου 
κάποια δεδομένα χάνονται κατά τη διάρκεια της συμπίεσης.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εικόνες JPEG και GIF είναι οι πιο 
κοινές μορφές εικόνων που συναντάμε στο διαδίκτυο και προσφέρονται για την 
απόκρυψη και μεταφορά δεδομένων.

Απόκρυψη δεδομένων σε εικόνες

Υπάρχουν τρεις τεχνικές για να κρύψουμε δεδομένα μέσα σε μία εικόνα.

-Αντικατάσταση του λιγότερου σημαντικού bit (LSB)

-Τεχνικές masking and filtering

-Transformations techniques
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Αντικατάσταση του λιγότερου σημαντικού bit (LSB)

Η μέθοδο που χρησιμοποιείται για να κρύψουμε πληροφορίες μέσα σε 
εικόνες είναι η αντικατάσταση του λιγότερου σημαντικού bit (LSB). To 
μειονέκτημα της είναι η τρωτότητά της ακόμη και όταν έχουμε ελάχιστη 
παραποίηση στην ποιότητα της εικόνας. Επίσης ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι 
αν μετατρέψουμε ένα αρχείο εικόνας GIF ή BMP - τα οποία 
ανακατασκευάζουν ακριβώς τη γνήσια εικόνα - σε μορφή JPEG και 
αντίστροφα , τότε αυτό μπορεί να καταστρέψει την πληροφορία που είναι 
κρυμμένη στα λιγότερο σημαντικά bits.

Σε μία εικόνα 24-bit μπορούμε να αποθηκεύσουμε 3 bits από το 
μυστικό μήνυμα σε κάθε εικονοστοιχείο. Έτσι για παράδειγμα αν έχουμε μία 
εικόνα με ανάλυση 1024 X 768 εικονοστοιχείων , τότε η ποσότητα των 
δεδομένων που μπορούμε να κρύψουμε μέσα σε αυτή είναι:

1024 X 768 = 786432 εικονοστοιχεία , 786432 X 3 = 2,359,926 bits

αφού κάθε εικονοστοιχείο αναπαρίσταται από 3 bytes και έτσι με τη μέθοδο 
αντικατάστασης του LSB μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 3 bits από κάθε 
εικονοστοιχείο. Δηλαδή συνολικά μπορούμε να κρύψουμε 2,359,926 bits ή 
294,912 bytes ή 288 ΚΒ ή 0,28 MB.

Η χρήση 24-bit εικόνων προσφέρει μεγάλη ευελιξία στη στεγανογραφία 
λόγω του μεγάλου αριθμού χρωμάτων (περίπου 16 εκατομμύρια) που έχουμε 
στη διάθεσή μας κάτι που καθιστά δύσκολη την άμεση ανίχνευση από το 
ανθρώπινο μάτι. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να κρύψουμε 
μεγαλύτερη ποσότητα δεδομένων σε 24-bit εικόνες σε σχέση με τις 8-bit.Το 
μειονέκτημα στη χρήση 8-bit έγχρωμων εικόνων αφορά το μικρό αριθμό 
χρωμάτων (256) που έχουμε. Αντιθέτως στις 8-bit εικόνες με διαβαθμίσεις του 
γκρίζου χρώματος το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η μεγάλη δυσκολία ανίχνευσης 
του κρυμμένου μηνύματος από το ανθρώπινο μάτι λόγω της ασπρόμαυρης 
ουσιαστικά σύνθεσης της εικόνας.

Στις 8-bit εικόνες έχουμε σημαντικούς περιορισμούς στην 
αντικατάσταση του LSB κι αυτό γιατί όταν δεδομένα εισέρχονται στη θέση των 
LSBs , τότε αλλάζουν οι δείκτες των χρωμάτων στην παλέτα. Σε μία εικόνα 
που έχουμε παλέτα χρωμάτων , μόνο ένα υποσύνολο τους συνήθως
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χρησιμοποιείται για το χρωματισμό της. Κάθε τέτοια εικόνα αποτελείται από 
δύο μέρη. Το πρώτο είναι η ίδια η παλέτα με τα χρώματα σε ζεύγη της μορφής 
(δείκτης , χρώμα) όπου σε κάθε δείκτη αντιστοιχεί και ένα χρώμα. Το δεύτερο 
μέρος είναι τα πραγματικά δεδομένα της εικόνας τα οποία αντιστοιχούν σε 
κάθε εικονοστοιχείο και ένα δείκτη χρώματος από την παλέτα. Οι εικόνες GIF 
και BMP χρησιμοποιούν παλέτα χρωμάτων.

Υπάρχουν δύο τρόποι για την απόκρυψη πληροφορίας σε εικόνες που 
βασίζονται σε χρωματικές παλέτες. Μπορούμε να διαχειριστούμε κατάλληλα 
την ίδια την παλέτα ή τα δεδομένα της εικόνας . Σύμφωνα με τον πρώτο 
τρόπο η πληροφορία μπορεί να ενσωματωθεί ανάλογα με το πώς τα χρώματα 
αποθηκεύονται στην παλέτα. Εφόσον μία παλέτα μπορεί να ταξινομηθεί με 
αρκετούς διαφορετικούς τρόπους ,υπάρχει αρκετός χώρος για το μυστικό 
μήνυμα. Αυτή όμως η μέθοδος που χρησιμοποιεί τη σειρά ταξινόμησης σε μία 
παλέτα για την αποθήκευση μυστικής πληροφορίας δεν είναι ισχυρή αφού αν 
κάποιος απλά αλλάξει τη σειρά ταξινόμησης των χρωμάτων στην παλέτα θα 
καταστρέψει το αποθηκευμένο μήνυμα.

Αναφερόμενοι στον δεύτερο τρόπο, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα 
γειτονικά χρώματα στην παλέτα δεν έχουν ομοιότητες μεταξύ τους κι έτσι δεν 
έχει αποτέλεσμα η απλή αντικατάσταση των LSBs . Γι αυτό το λόγο κάποια 
στεγανογραφικά προγράμματα ταξινομούν την παλέτα έτσι ώστε τα γειτονικά 
χρώματα να έχουν ομοιότητες μεταξύ τους πριν να γίνει η απόκρυψη των 
δεδομένων που επιθυμούμε. Έτσι για παράδειγμα αν ταξινομήσουμε την 
παλέτα σύμφωνα με το συστατικό της λαμπρότητας-φωτεινότητας (luminance) 
μπορούμε έπειτα να αλλάξουμε με ασφάλεια τους δείκτες των χρωμάτων.

Μία άλλη τεχνική είναι να μειώσουμε τον αριθμό των χρωμάτων σε μία 
παλέτα στο μισό και μετά αυτά που απέμειναν να τα διπλασιάσουμε Έτσι από 
τη μία η παλέτα θα έχει αριθμητικά τη σωστή ποσότητα χρωμάτων , ενώ από 
την άλλη αφού κάθε χρώμα θα αντιστοιχεί σε δύο εισαγωγές στην παλέτα η μία 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη ενός bit του μυστικού μηνύματος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέθοδος αντικατάστασης LSB δεν περιορίζεται 
μόνο στο λιγότερο σημαντικό bit ,δηλαδή στο δεξιότερο bit. Ανάλογα με την 
εικόνα , λιγότερο σημαντικά bits μπορούν να θεωρηθούν τα 2 ή 3 ή 4 τελευταία
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bits και έτσι να αυξηθεί η ποσότητα της πληροφορίας που μπορούμε να 
κρύψουμε. Βέβαια η ποσότητα αυτή εξαρτάται από τον τρόπο σύνθεσης της 
εικόνας . Για παράδειγμα σε μία εικόνα με περιοχές υψηλής συχνότητας πχ. 
ένα τοπίο με γρασίδι, χλόη μπορούν περισσότερα του ενός bits να θεωρηθούν 
λιγότερο σημαντικά σε αντίθεση με μία εικόνα με περιοχές χαμηλής 
συχνότητας όπως πχ. ένα τοπίο ολοκάθαρου ουρανού.

Γενικά η μέθοδος αντικατάστασης LSB που χρησιμοποιείται όταν 
έχουμε σαν μέσο απόκρυψης πληροφορίας τις εικόνες , είναι ένας εύκολος και 
γρήγορος τρόπος για το κρύψιμο και τη μεταφορά δεδομένων , αλλά ευάλωτος 
ακόμη και σε πολύ μικρές αλλαγές που προέρχονται από την επεξεργασία της 
εικόνας ή από τη συμπίεσή της. Όπως θα δούμε όταν παρακάτω θα 
παρουσιάσουμε εργαλεία στεγανογραφίας,αυτά τα προγράμματα υλοποιούν τη 
μέθοδο αντικατάστασης LSB με στόχο να γίνει η κρυμμένη πληροφορία όσο 
το δυνατόν λιγότερο ανιχνεύσιμη.

Τεχνικές masking and filtering

Αυτές οι τεχνικές είναι περισσότερο κατάλληλες στις JPEG εικόνες 
( όπου η μέθοδος συμπίεσης που χρησιμοποιείται είναι η lossy compression) 
από τις τεχνικές LSB , γιατί είναι πιο ανθεκτικές σε περιπτώσεις όπου γίνεται 
επεξεργασία της εικόνας όπως πχ. αποκοπή , περιστροφή κ.α.

Σε αυτές τις τεχνικές καλύπτουμε - κρύβουμε τα δεδομένα που θέλουμε 
πάνω σε περιοχές της εικόνας , εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η ανθρώπινη 
όραση δε μπορεί να ανιχνεύσει μικρές αλλαγές που γίνονται σε συγκεκριμένες 
περιοχές μίας εικόνας. Δηλαδή ένα αδύνατο σήμα το καλύπτουμε με ένα άλλο 
για να μη γίνεται αντιληπτό το πρώτο. Αυτή η τεχνική απόκρυψης μηνυμάτων 
θεωρείται ότι προσεγγίζει περισσότερο το watermarking παρά τη 
στεγανογραφία.

Transformations techniques

Αυτές οι τεχνικές μετασχηματισμών κρύβουν την πληροφορία που 
θέλουμε σε σημαντικές περιοχές της εικόνας που χρησιμοποιείται ως μέσο 
μεταφοράς κι έτσι είναι πιο ανθεκτικές σε σχέση με τις μεθόδους 
αντικατάστασης LSB σε στεγανογραφικές επιθέσεις που περιλαμβάνουν 

αποκοπή τμήματος της εικόνας, περιστροφή κ.α.
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. Οι πιο αποδοτικοί μετασχηματισμοί για μείωση δεδομένων είναι ο 
Διακριτός Μετασχηματισμός Συνημίτονου (DCT) και ο Ταχύς 
Μετασχηματισμός Fourier (Fast Fourier Transform, FFT).0 μετασχηματισμός 
DCT αποτελεί την «καρδιά» του δημοφιλούς συστήματος συμπίεσης εικόνας 
JPEG.

Το πρότυπο συμπίεσης εικόνας JPEG αρχικά διαιρεί την εικόνα σε 
μπλοκ των 8X8 pixels και μετά χρησιμοποιώντας το μετασχηματισμό DCT 
μετασχηματίζει καθένα από αυτά τα μπλοκ σε 64 DCT συντελεστές.

Κάθε DCT συντελεστής F(u,v) ενός 8X8 μπλοκ των εικονοστοιχείων 
f(x,y) μίας εικόνας δίνεται από τον τύπο:

1 .
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Έπειτα οι συντελεστές αυτοί κβαντικοποιούνται αφού διαιρεθούν με 
κάποιες προκαθορισμένες τιμές κβαντικοποίησης και κατόπιν 
στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο. Ο σκοπός αυτής της 
διαδικασίας είναι η διαμόρφωση της επιρροής των διαφορετικών φασματικών 
συστατικών στην εικόνα. Έτσι η επιρροή των υψηλότερων DCT συντελεστών 
μειώνεται αφού πιθανότατα περιλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό θορύβου και δε 
συνεισφέρουν σημαντικές λεπτομέρειες στην εικόνα. Οι κβαντικοποιημένοι 
DCT συντελεστές μετά συμπιέζονται με τη χρήση ενός κώδικα εντροπίας (πχ. 
Huffman).Οι συντελεστές αυτοί μεταφέρουν ο καθένας ένα κομμάτι της αρχικής 
πληροφορίας (αυτό που αντιστοιχεί στο κομμάτι του φάσματος που 
περιγράφει).

Επειδή όμως έχει παρατηρηθεί ότι η ανθρώπινη όραση αντιλαμβάνεται 
πολύ περισσότερο τα φαινόμενα που σχετίζονται με χαμηλές συχνότητες όπως 
(π.χ. χρώματα με μικρότερα μήκη κύματος) σε αντίθεση με τις υψηλές 
συχνότητες που παίζουν λιγότερο σημαντικό ρόλο (π.χ. ακμές της εικόνας), οι 
συντελεστές του μετασχηματισμού που αντιστοιχούν σε χαμηλές συχνότητες 
έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτούς που περιγράφουν τις υψηλές 
συχνότητες και για το λόγο αυτό οι πρώτοι περιγράφονται με τη μεγαλύτερη 

δυνατή ακρίβεια. Έτσι ο μετασχηματισμός DCT επιφέρει μεγαλύτερες
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τροποποιήσεις στις υψηλές συχνότητες αφού η παραποίηση που προκαλείται 
στην εικόνα είναι πολύ μικρότερη και μη αντιληπτή. Αφού λοιπόν ο 
μετασχηματισμός DCT διαιρέσει την εικόνα σε μικρότερα μέρη εφαρμόζει την 

κβαντικοποίηση στις συχνότητες που δεν είναι αντιληπτές από τον άνθρωπο. 
Αυτό στην ουσία είναι και το στάδιο της συμπίεσης (lossy compression). To 
μυστικό μήνυμα εισάγεται σε αυτό το στάδιο. Το σχήμα που ακολουθεί δείχνει 
την παραπάνω διαδικασία.

Απόκρυψη μηνύματος σε εικόνα με τον μετασχηματισμό DCT

Ένας απλός αλγόριθμος για την απόκρυψη ενός μηνύματος σε μία 
JPEG εικόνα είναι ο παρακάτω:

Input: message, cover image
Output: steganographic image containing message 
while data left lo embed do

got next DOT coefficient from cover imago 
if L)( 1 Φ 0 and DOT ^ 1 then

get next LSB from message 
replace DOT LSB with message hit

end if
insert DOT’ into steganographic image 

end while
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Η απόκρυψη των δεδομένων στην περιοχή συχνοτήτων γίνεται 
διαμορφώνοντας το σχετικό μέγεθος δύο ή περισσοτέρων DCT συντελεστών 
μέσα στα μπλοκ των 8X8 εικονοστοιχείων που έχει ήδη διαιρεθεί η εικόνα. 
Επίσης η απόκρυψη μπορεί να γίνει στα bits που εξοικονομούνται κατά τη 
στρογγυλοποίηση είτε προς τα επάνω είτε προς τα κάτω των DCT 
συντελεστών.

Ένας άλλος τρόπος για να γίνει η ενσωμάτωση του μυστικού μηνύματος 
στην περιοχή DCT είναι με τη μεταβολή - τροποποίηση των συντελεστών 
DCT . Για παράδειγμα μπορεί να αλλαχθεί το λιγότερο σημαντικό bit κάθε 
συντελεστή. Επειδή όμως πολλοί συντελεστές έχουν μηδενική τιμή , η αλλαγή 
της τιμής πολλών συντελεστών σε μη μηδενική θα έχει αντίκτυπο στο βαθμό 
συμπίεσης. Γι αυτό η ποσότητα των δεδομένων που μπορούμε να κρύψουμε 
με τις τεχνικές μετασχηματισμού είναι μικρότερη απ’ ότι με τις τεχνικές 
αντικατάστασης LSB. Επίσης η συνολική ποσότητα των δεδομένων που 
μπορούν να ενσωματωθούν εξαρτάται από τον αριθμό των μη μηδενικών 
συντελεστών. Αν και αυτή η μεταβολή στις τιμές των συντελεστών προκαλεί 
αλλαγές που δεν είναι εύκολο να τις παρατηρήσει κάποιος οπτικά , επιφέρει 
όμως στατιστικές αλλαγές που είναι ανιχνεύσιμες. Για να ελαχιστοποιηθούν 
αυτές οι αλλαγές έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι με πιο σημαντικές τη 
χρησιμοποίηση των αλγορίθμων F5 και Outguess.
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12.2 Αρχεία ήχου - Audio files

Η απόκρυψη δεδομένων μέσα σε αρχεία ήχου θεωρείται αρκετά 
δυσκολότερη από την απόκρυψη σε εικόνες εξαιτίας της μεγάλης ευαισθησίας 
που παρουσιάζει το ανθρώπινο ακουστικό σύστημα (HAS , Human Auditory 
System) . Η αδυναμία όμως που παρουσιάζει το ακουστικό μας σύστημα στη 
διαφοροποίηση-διάκριση των ήχων - αφού οι δυνατότεροι ήχοι καλύπτουν 
τους πιο αδύναμους - είναι αυτή που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε για το 
κρύψιμο μυστικών μηνυμάτων χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Τα αρχεία ήχου 
είναι ιδανικά για το κρύψιμο δεδομένων λόγω του μεγάλου μεγέθους τους.

Πριν να εξετάσουμε τις τεχνικές απόκρυψης δεδομένων σε ήχο , 
πρέπει να αναφερθούμε σε δύο σημαντικές έννοιες : την ψηφιακή μορφή του 
ήχου ή αλλιώς την ψηφιακή του αναπαράσταση (the digital format of the audio 
or the digital representation of the audio) και τα μέσα από τα οποία μεταδίδεται 
ο ήχος (transmission medium of the audio). Αυτές οι έννοιες είναι απαραίτητες 
για την επιλογή της τεχνικής απόκρυψης δεδομένων σε αρχεία ήχου.

Τρία είναι τα χαρακτηριστικά όσον αφορά την ψηφιακή 
αναπαράσταση του ήχου : Sample quantization (κβαντισμός) , Temporal 
sampling rate (ρυθμός δειγματοληψίας) και Perceptual sampling.

α. Sample Quantization :

Η διαδικασία κβαντισμού απαιτεί δύο βήματα. Πρώτα, πρέπει να γίνει 
δειγματοληψία του αναλογικού σήματος. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένα διακριτό 
σύνολο τιμών διατηρείται σε (γενικά τακτά) διαστήματα χρόνου ή χώρου. Το 
δεύτερο βήμα περιλαμβάνει τον κβαντισμό. Η διαδικασία κβαντισμού 
αποτελείται από την μετατροπή ενός σήματος που προήλθε από 
δειγματοληψία σε ένα σήμα που μπορεί να πάρει μόνο ένα περιορισμένο 
αριθμό τιμών. Ένας κβαντισμός 8-bit παρέχει 256 πιθανές τιμές, ενώ ένας 
κβαντισμός 16- bit ποιότητας CD έχει σαν αποτέλεσμα 65536 πιθανές τιμές. Η 
παρακάτω εικόνα δείχνει ένα κβαντισμό 3-bit.
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Οι τιμές που μετασχηματίζονται από την διαδικασία κβαντισμού 3-bit 
μπορεί να δεχθούν οκτώ διαφορετικά χαρακτηριστικά: 0.75, 0.5, 0.25, Ο, -0.25, 
-0.5, -0.75 και -1, οπότε παίρνουμε ένα τεθλασμένο κύμα. Αυτό σημαίνει ότι 
όσο μικρότερος είναι ο κβαντισμός (σε bits) τόσο περισσότερο υποβαθμίζεται η 
προκύπτουσα ποιότητα του ήχου.

Η πιο δημοφιλής μορφή για την αναπαράσταση δειγμάτων υψηλής 
ποιότητας ψηφιακού ήχου είναι ο 16-bit γραμμικός κβαντισμός που 
χρησιμοποιείται από τα αρχεία .WAV (Windows Audio Visual) και ,AIFF(Audio 
Interchange File Format).

β. Temporal sampling rate

Για να μπορέσουμε να ακούσουμε ή και να επεξεργαστούμε έναν ήχο 
από τον υπολογιστή, πρέπει να τον μετατρέψουμε από αναλογική σε ψηφιακή 
μορφή, που είναι αυτή που καταλαβαίνει ο υπολογιστής. Η διαδικασία αυτή 
ονομάζεται δειγματοληψία (sampling) και απαιτεί την παρουσία ειδικού 
εξοπλισμού και του κατάλληλου προγράμματος επεξεργασίας ήχου. Οι πιο 
γνωστοί ρυθμοί δειγματοληψίας περιλαμβάνουν τα ΙΙΚΗζ , 22.05ΚΗζ , 
44.1ΚΗΖ .

Όσο πιο μεγάλος είναι ο ρυθμός δειγματοληψίας ,τα όσο μεγαλύτερο 
είναι το εύρος συχνοτήτων που μπορούμε να ηχογραφήσουμε και τόσο 

μεγαλύτερος είναι και ο απαιτούμενος χώρος για την αποθήκευση ήχου της 
ίδιας διάρκειας.
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γ. Perceptual sampling

Εδώ στην ψηφιακή αναπαράσταση του ήχου έχουμε σημαντικές 
αλλαγές στα στατιστικά στοιχεία του σήματος , αφού κωδικοποιούνται μόνο 
τα μέρη που γίνονται αντιληπτά από την ανθρώπινη ακοή. Δηλαδή ενώ 
διατηρείται ο ήχος , αλλάζει το σήμα. Αυτό συμβαίνει στην πιο δημοφιλή μορφή 
ψηφιακού ήχου στο διαδίκτυο που είναι το ISO MPEG -Audio format ή πιο 
γνωστό σαν MP3.

Τα μέσα από τα οποία μεταδίδεται ο ήχος (transmission medium of 
the audio) είναι τα «μονοπάτια-σταθμοί» διαμέσου των οποίων περνάει το 
σήμα για να φτάσει από τον αποστολέα στον παραλήπτη. Ο W. Bender εισάγει 
τέσσερα transmission mediums :

α. Digital end to end , όπου το αρχείο ήχου μεταδίδεται κατευθείαν 
από μηχάνημα σε μηχάνημα χωρίς τροποποίηση.

β. Increased/decreased resampling environment , όπου ο ρυθμός 
δειγματοληψίας μεταβάλλεται , αλλά το σήμα παραμένει ψηφιακό κατά τη 
μετάδοσή του.

γ. Analog and resampled , όπου το σήμα μετατρέπεται σε αναλογική 
μορφή και μετά γίνεται ξανά δειγματοληψία.

δ. Over the air, όπου το σήμα μεταδίδεται από τις ραδιοσυχνότητες 
και μετά γίνεται ξανά δειγματοληψία με μικρόφωνο.

Απόκρυψη δεδομένων σε ήγο

Υπάρχουν τέσσερις τεχνικές για την απόκρυψη δεδομένων σε ήχο :

-Low-bit encoding 

-Phase coding 

-Spread spectrum 

-Echo data hiding
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Low-bit encoding

Με αυτή την τεχνική το μυστικό μήνυμα αποθηκεύεται στο λιγότερο 
σημαντικό bit του αρχείου ήχου που θα είναι το cover object. Η χωρητικότητα 
του καναλιού είναι 1ΚΒ ανά δευτερόλεπτο ανά ΚΗζ , δηλαδή 44 kbps σε 
δειγματοληψία στα 44 ΚΗζ. Αυτή η τεχνική εισάγει θόρυβο (noise) με 
αποτέλεσμα να είναι ευαίσθητη στην απώλεια δεδομένων, αλλά προσφέρει τον 
υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων του μυστικού μηνύματος .

Phase coding

Σύμφωνα με αυτή την τεχνική αντικαθίσταται η φάση του αρχικού 
τμήματος του ήχου με μία φάση σχέσης η οποία αναπαριστά τα κρυμμένα 
δεδομένα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαίρεση της ακολουθίας ήχου που έχουμε 
σε μικρότερα τμήματα και την εφαρμογή σε καθένα από αυτά του 
μετασχηματισμού DFT (Discrete Fourier Transform). Ο ρυθμός μετάδοσης 
δεδομένων του μυστικού μηνύματος είναι πολύ χαμηλός αφού η μυστική 
πληροφορία κωδικοποιείται μόνο στο πρώτο τμήμα - κομμάτι του ήχου.

Spread spectrum

Ενώ τα περισσότερα κανάλια επικοινωνίας προσπαθούν να 
συγκεντρώσουν τα δεδομένα σε όσο γίνεται πιο στενή περιοχή του φάσματος 
συχνοτήτων για εξοικονόμηση ισχύος και εύρους ζώνης , το αντίθετο 
συμβαίνει με την τεχνική spread spectrum. Μία γεννήτρια προσθέτει 
φαινομενικά τυχαίο θόρυβο (noise) στο σήμα . Το μυστικό μήνυμα κρύβεται 
μέσα σε αυτό το θόρυβο και απλώνεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα 
συχνοτήτων.

Η Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) είναι μία τέτοια μέθοδος 
που απλώνει το σήμα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα συχνοτήτων 

πολλαπλασιάζοντάς το με μία ψευδοτυχαία ακολουθία. Οι τεχνικές spread 
spectrum είναι οι πιο ασφαλείς για την αποστολή κρυμμένων μηνυμάτων μέσα 
σε ήχο αλλά εισάγουν τυχαίο θόρυβο και αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια 
δεδομένων.
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Echo data hiding

Με αυτή την τεχνική ενσωματώνουμε δεδομένα εισάγοντας μία ηχώ. Η 
πληροφορία εισάγεται στο σήμα μεταβάλλοντας την καθυστέρηση που 
υπάρχει ανάμεσα στο σήμα και την ηχώ. Τα δεδομένα μπορούν να 
αποκρυβούν διαφοροποιώντας τις τρεις παραμέτρους που έχει η ηχώ: το 
αρχικό πλάτος (initial amplitude), το ρυθμό αλλοίωσης - μεταβολής (decay 
rate) και την καθυστέρηση (offset - delay). Όσο μειώνεται η καθυστέρηση 
ανάμεσα στο αρχικό σήμα και στην ηχώ , τα δύο σήματα μπερδεύονται και το 
ανθρώπινο αυτί δε μπορεί να τα διακρίνει. Χρησιμοποιώντας δύο 
διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης που είναι κάτω από το επίπεδο 
αντίληψης της ανθρώπινης ακοής μπορούμε να κωδικοποιούμε τις δυαδικές 
τιμές 0 και 1. Μπορούμε επίσης να ρυθμίσουμε και τις άλλες δύο παραμέτρους 
για να εξασφαλίσουμε ότι η κρυμμένη πληροφορία δεν θα γίνει αντιληπτή. 
Επειδή αυτό το σύστημα απόκρυψης πληροφορίας στην ηχώ ενσωματώνει 
μόνο ένα bit στο σήμα , αν θέλουμε την αποθήκευση περισσοτέρων του ενός 
bit μπορούμε να διαιρέσουμε το αρχικό σήμα σε μικρότερα μέρη και να 
εισάγουμε σε καθένα από αυτά ηχώ .

Πριν να γίνει η εξαγωγή του μηνύματος από τον παραλήπτη του 
σήματος , πρέπει να υπάρξει κάποιο είδος συγχρονισμού ώστε να μπορέσει να 
ανακατασκευάσει τα μέρη του σήματος σε καθένα από τα οποία ο αποστολέας 
έχει ενσωματώσει ένα bit από τα δεδομένα του μυστικού μηνύματος.
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12.3 Αρχεία κειμένου - Text files

Η απόκρυψη δεδομένων μέσα σε κείμενο παρουσιάζει δύο σημαντικά 
μειονεκτήματα. Σε αντίθεση με τις εικόνες και τα αρχεία ήχου , σε ένα κείμενο 
έχουμε μία πολύ μικρή ποσότητα περίσσειας - πλεονάζουσας πληροφορίας η 
οποία μπορεί να αντικατασταθεί με το μυστικό μήνυμα. Επίσης με την απλή 
μετατροπή ενός αρχείου κειμένου από μία μορφή πχ txt ή doc , σε μία άλλη 
πχ pdf, μπορεί να καταστραφεί η κρυμμένη πληροφορία.

Υπάρχουν τρεις τεχνικές που μπορούμε να εφαρμόσουμε για την 
απόκρυψη δεδομένων μέσα σε ένα κείμενο :

-Open space method

-Syntactic method

-Semantic method

Open space method

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί το λευκό διάστημα σε ένα έγγραφο για το 
κρύψιμο του μηνύματος. Είναι χρήσιμη εφόσον το κείμενό μας παραμένει σε 
μορφή ASCII. Αυτό μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους : inter-sentence spacing , 
inter-word-spacing , end-of-line spacing .

α. Inter-sentence spacing

Εδώ τοποθετούμε ένα ή δύο κενά διαστήματα μετά από κάθε τελεία ή 
άνω τελεία , τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή του μηνύματος. 
Αυτή η μέθοδος απαιτεί όμως την ύπαρξη αρκετού κενού χώρου για την 
απόκρυψη ενός μικρού μηνύματος και βέβαια όσο περισσότερα είναι τα κενά 
διαστήματα , τόσο πιο εύκολο είναι να τα διακρίνει κάποιος.

β. Inter-word spacing

Στην περίπτωση αυτή τα κενά διαστήματα τοποθετούνται ανάμεσα σε 
λέξεις. Για παράδειγμα ένα κενό διάστημα αντιστοιχεί στο 0 και δύο διαστήματα 
στο 1. Αυτή η μέθοδος φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:
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This distressed the, , monks, and, terrified them.^They^were 
not, , ,used^to, , ,hearing^t he s e^a w f u l^be i ng s^c a 11ed^names,uand 
they did^not^know what, , .might, ,be, ,the, , .consequence., .There 
was ,a, , .dead, , .silence, flow;, , .superstitious, , .bodings, , .were, j.n 
every^mind.^The^magicianjDegan, to pull^his^wits^together, 
and^when^e^resently^ srailed^an^easy, .jionchalant^smile .^it 
spread . .a, .mighty relief around;^for^it^indicated^that^his 
mood was not destructive.1 I I I I—I

Παράδειγμα της μεθόδου inter-word spacing

γ. End-of-line spacing

Τα δεδομένα στην περίπτωση αυτή τοποθετούνται στο κενό διάστημα 
που υπάρχει στο τέλος των γραμμών. Έτσι έχουμε αρκετό διαθέσιμο χώρο για 
να εισάγουμε ένα μήνυμα. Πρόβλημα όμως παρουσιάζεται όταν ένα 
πρόγραμμα αφαιρεί - αποσπά αυτό το χώρο. Επίσης δεδομένα μπορούν να 
ενσωματωθούν και σε αρχεία HTML προσθέτοντας κενά διαστήματα στο τέλος 
κάθε γραμμής. Πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι δύσκολα μπορεί να 
υποψιαστεί ένας αναγνώστης του κειμένου την ύπαρξη του κρυμμένου 
μηνύματος αφού αυτό εισάγεται στο κενό διάστημα που υπάρχει μετά τις 
γραμμές.

τ h e q u i c k b r 0 w n f 0 X

j u m P 8 0 V e r t h e 1 a z y
d 0 a. .

T h e q U i c k b r 0 w n f 0 X

j u m P 8 0 V e r t h Θ 1 a z y
d 0 a •

NORMAL TEXT WHITE SPACE ENCODED TEXT

Παράδειγμα της μεθόδου end-of-line spacing

Syntactic method

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί τα σημεία στίξης για την απόκρυψη 
πληροφορίας. Για παράδειγμα οι παρακάτω εκφράσεις :

[Ψωμί, δημητριακά , και γάλα] και [Ψωμί, δημητριακά και γάλα]

μπορεί να φαίνονται όμοιες αλλά η πρώτη έχει ένα κόμμα παραπάνω. Η 
εναλλαγή στη χρήση τους σε ένα κείμενο μπορεί να αναπαραστήσει τις 
δυαδικές τιμές 0 και 1.
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Semantic method

Αυτή η τεχνική στηρίζεται στη χρήση συνωνύμων λέξεων στις οποίες 
εφαρμόζεται μία ιεραρχία , δηλαδή άλλες ορίζονται σαν πρωτεύουσες και 
άλλες σαν δευτερεύουσες. Όταν στο κείμενο συναντώνται οι πρωτεύουσες τότε 
αντιστοιχίζεται το 1 , ενώ στις δευτερεύουσες το 0 . Για παράδειγμα η λέξη 
«λεπτός» μπορεί να θεωρηθεί σαν πρωτεύουσα και η λέξη «αδύνατος» 
σαν δευτερεύουσα. Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια συνώνυμα 
στην αγγλική γλώσσα:

big large
small little
chilly cool

smart clever
spaced stretched

Συνώνυμα στην αγγλική γλώσσα

Εκτός από τις τρεις βασικές τεχνικές που εξετάσαμε παραπάνω έχουμε 
την line - shift encoding όπου μία γραμμή του κειμένου μετακινείται ελάχιστα 
προς τα επάνω ή κάτω. Έτσι ανάλογα με την μετακίνηση μπορεί να 
κωδικοποιηθεί η μυστική πληροφορία (μετακίνηση της γραμμής προς τα 
επάνω αντιστοιχεί με το 1 και προς τα κάτω με το 0 ). Αυτή η μέθοδος είναι 
πιθανότατα η πιο ευάλωτη στην παρατήρηση από έναν αναγνώστη του 
κειμένου.

Μία άλλη δυσκολότερη τεχνική είναι η feature specific encoding , 
όπου αλλάζοντας κάποια γνωρίσματα συγκεκριμένων γραμμάτων μπορούμε 
να κωδικοποιήσουμε το μήνυμα που θέλουμε . Για παράδειγμα αναφέρουμε 
το οριζόντιο ή κάθετο μήκος των γραμμάτων Τ , b, h , k το οποίο μπορεί να 
επεκταθεί ή να μειωθεί.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις τεχνικές απόκρυψη δεδομένων σε 
αρχεία κειμένου που εξετάσαμε , είναι απαραίτητη η γνώση του αρχικού - 

γνήσιου αρχείου για να μπορέσει να γίνει η εξαγωγή του μυστικού μηνύματος. 
Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό σε αυτές τις τεχνικές είναι ότι η 

πληροφορία κωδικοποιείται στη μορφή (format) του κειμένου και όχι απευθείας 
στο κείμενο. Η πληροφορία που θέλουμε να κρύψουμε μπορεί να
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κωδικοποιειθεί απευθείας στο κείμενο όπως γίνεται από την εφαρμογή Spam 
Mimic στην ιστοσελίδα www.spammimic.com που θα εξετάσουμε παρακάτω 
στα εργαλεία της στεγανογραφίας. Επίσης μπορούμε να μετατρέψουμε ένα 
απλό ή κρυπτογραφημένο κείμενο σε «αθώο» κείμενο χρησιμοποιώντας 
κατάλληλες εφαρμογές (πρόγραμμα NICETEXT).

Υπάρχουν και τεχνικές στις οποίες δε χρησιμοποιείται κάποιος 
αλγόριθμος για την απόκρυψη των δεδομένων .'Ενας τέτοιος τρόπος για να 
κρύψουμε πληροφορίες είναι να χρησιμοποιήσουμε το πεδίο «σχόλια» στο 
παράθυρο των ιδιοτήτων ενός αρχείου Word όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχήμα. Αν θέλουμε να ισχυροποιήσουμε αυτή την τεχνική μπορούμε να 
προσθέσουμε κενές γραμμές στο πεδίο των σχολίων και να εισάγουμε τα 
δεδομένα στο τέλος , ώστε να μην είναι ορατά μόλις ανοιχτεί το παράθυρο 
των ιδιοτήτων.

Το παράθυρο ιδιοτήτων ενός αρχείου Word με το πεδίο για τα σχόλια όπου μπορούμε

να κρύψουμε δεδομένα
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12.4 Network steganography - Covert channels

Με τον όρο covert channel ορίζεται ένα κανάλι επικοινωνίας , το 
οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί μία διαδικασία για να μεταφέρει δεδομένα με 
τρόπο που παραβιάζει την πολιτική ασφάλειας του συστήματος. Έτσι έχουμε 
κάποια πεδία στα επικοινωνιακά πρωτόκολλα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά πληροφορίας ενώ δεν είναι αυτός ο 
πρωταρχικός τους σκοπός ή δεν έχουν σχεδιαστεί γι αυτό , όπως για 
παράδειγμα το πεδίο Sequence Number στην κεφαλίδα του TCP 
πρωτοκόλλου.

Τα covert channels μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τα 
μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση. Έτσι υπάρχουν τα covert 
storage channels που χρησιμοποιούν εγγραφή σε ένα κοινά διαμοιραζόμενο 
μέσο αποθήκευσης για τη μεταφορά πληροφορίας και τα covert timing 
channels. Τα τελευταία περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα μέσα που επιτρέπουν σε 
μία διαδικασία να επικοινωνεί με μία άλλη διαμορφώνοντας κατάλληλα τους 
πόρους του συστήματος (πχ. την κεντρική μονάδα επεξεργασίας) με τέτοιο 
τρόπο ώστε αλλαγές στον χρόνο απόκρισης και καθυστερήσεις στην 
πρόσβαση στον κοινό πόρο να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά 
πληροφορίας.

Covert channels μπορούν να δημιουργηθούν με τη χρήση του 
πρωτοκόλλου TCP/IP . Έτσι μπορούμε να κρύψουμε δεδομένα στα πακέτα 
TCP/IP και πιο συγκεκριμένα στις κεφαλίδες των πακέτων αυτών. Υπάρχουν 
περιοχές - πεδία σε κάθε κεφαλίδα που δε χρησιμοποιούνται όταν έχουμε μία 
φυσιολογική μετάδοση ή η χρήση τους γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του 
αποστολέα των πακέτων. Στα παρακάτω σχήματα παραθέτουμε τις κεφαλίδες 
των πακέτων IP και TCP .
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4 8 16 32 bits
Ver. IHL Type of service Total length

Identification Flags Fragment offset
Time to live Protocol Header checksum

Source address
Destination address

Option + Padding
Data

IPImkrslniitiiir

K.P hkkrstmftw

To σχήμα που ακολουθεί μας δείχνει μία γενική αναπαράσταση 
της χρησιμοποίησης των πακέτων TCP/IP για την απόκρυψη δεδομένων 
δημιουργώντας κρυφά κανάλια επικοινωνίας-covert channels. Έτσι η 
απόκρυψη των δεδομένων γίνεται με τη χρήση ενός στεγανογραφικού 
αλγορίθμου , ο οποίος παίρνει σαν είσοδο το μυστικό μήνυμα Ck , μία 
ακολουθία από πακέτα TCP/IP και πιθανόν ένα μυστικό κλειδί . Η ακολουθία 
των πακέτων Sk που προκύπτει φτάνει στον παραλήπτη , ο οποίος εξάγει το 
κρυμμένο μήνυμα.
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Alice Bob

________ 1_________________________________ 1
Secret
Key

Γενική διαδικασία απόκρυψης δεδομένων σε πακέτα TCP/IP

Συνήθως προτιμάται η ενθυλάκωση - απόκρυψη δεδομένων στα 
υποχρεωτικά πεδία γιατί αυτά είναι λιγότερο πιθανόν να αλλάξουν κατά τη 
μετάδοση από τα πεδία options που υπάρχουν στις κεφαλίδες των 
πρωτοκόλλων τα οποία μερικές φορές αλλοιώνονται από τους μηχανισμούς 
φιλτραρίσματος πακέτων. Επίσης επειδή μηχανισμοί φίλτρων μπορούν να 
ανιχνεύσουν πληροφορία που βρίσκεται σε πεδία της κεφαλίδας που 
συνήθως δεν χρησιμοποιούνται ή είναι κρατημένα - reserved για άλλο σκοπό , 
η πληροφορία μπορεί να αποκρυβεί σε περιοχές της κεφαλίδας που δεν 
ελέγχονται από τους περισσότερους μηχανισμούς φιλτραρίσματος , όπως για 
παράδειγμα τα Identification και Sequence numbers.

To covert-tcp είναι ένα στεγανογραφικό εργαλείο το οποίο τοποθετεί 
τα δεδομένα που θέλουμε να στείλουμε στα κατάλληλα πεδία της κεφαλίδας 
ενός πακέτου με τις τεχνικές που θα δούμε παρακάτω.

Αναφέρονται τρεις τεχνικές απόκρυψης πληροφορίας στα πακέτα
TCP/IP :

-Στο πεδίο Identification της κεφαλίδας ενός πακέτου IP

-Στο πεδίο Sequence Number της κεφαλίδας του πακέτου TCP

-Στο πεδίο Acknowledgement Number της κεφαλίδας του πακέτου TCP

α. IP Identification field - πεδίο αριθμού ταυτότητας

Το πεδίο αριθμού ταυτότητας χρειάζεται στις περιπτώσεις 

κατακερματισμού ενός πακέτου σε μικρότερα τμήματα , ώστε ο δέκτης να
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μπορεί να προσδιορίσει σε ποιο πακέτο ανήκουν τα τμήματα που φτάνουν. 
Είναι ένας μοναδικός αριθμός , έτσι ώστε σε περίπτωση κατακερματισμού ενός 
πακέτου να μπορέσει να γίνει η επανασυγκόλληση των τμημάτων του με τη 

σωστή σειρά. Στην τεχνική αυτή αντικαθιστούμε την τιμή του πεδίου με την 
αριθμητική αναπαράσταση του χαρακτήρα που θέλουμε να κρύψουμε 
σύμφωνα με τον κώδικα ASCII. Το μέγεθος του πεδίου είναι 16 bits. Αν απλά 
αντικατασταθεί το πεδίο με τον επιθυμητό χαρακτήρα το αποτέλεσμα θα είναι 
πολύ μικρό - μεταξύ 0 και 255 - για να είναι ρεαλιστικό. Η λύση είναι να γίνει η 
τιμή του πεδίου ID το αποτέλεσμα μίας πράξης (του πολλαπλασιασμού), 
ανάμεσα στην τιμή του χαρακτήρα σύμφωνα με τον κώδικα ASCII και σε μία 
άλλη σταθερή τιμή , η οποία επιλέγεται να είναι ο αριθμός 256. Στη συνέχεια 
διαιρώντας την τιμή του πεδίου ID με το 256 παίρνουμε τον χαρακτήρα που 
έχουμε ενσωματώσει στο πεδίο.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την απόκρυψη της λέξης “Neil” ( με 
τιμές ASCII 78 , 101 . 105 , 108 για τα τέσσερα γράμματα της λέξης 
αντίστοιχα) στο πεδίο ID τεσσάρων IP πακέτων :

Table Λ Encoding "Neil" in the IP Identification Field
Encoding (view from TCPDump) Decoding
Packet One:
18:50:13.551117
sender.mydomain.com.7180 >

Packet On»; 
.--ttm 64, id 
[ASCII: 78 (KM

recei.ver.mydornain.cow.wwv;S537657344 : 
537657344(0) win 512 Ittl 64, id
199681

13968/256!

Packet. Two:
18:50:14.551117
sender.mydomain.com.51727 >
receiver.mydomain.com.www:81393295360
:1393295360(0) win 512 (ttl 64, id
25856)

Packet Two:
...(ttl 64, id 25856/256) 
[ASCII: 101(e)]

Packet Three:
IS:50:15.551117 
sender. tnydomain. com. 9473 > 
r eceiver.mydomain.com.www:S3 994419200 

4419200!0i van 512 Ittl 64, id 
26880)

Packet Three:
...CttL 64, id 26880/256) 
[ASCIT: 105(i!)

Packet Four:
18:50:16.551117
sender.mydomain.com.41727 >
receiver.mydomain.com.www:S33932?536Q
:1193295360(0) win 512 (ttl 64, id
27648)

Packet Four:
■ ■ · (ttl 64, id 27648/256) 
(ASCII: 108(1)1
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β. TCP Sequence Number field - Πεδίο αριθμού σειράς

Αυτό το πεδίο των 32 bits επιτρέπει σε ένα σταθμό-πελάτη (client) να 
κατορθώσει να επικοινωνήσει με αξιοπιστία με έναν απομακρυσμένο 
εξυπηρέτη (server). Λόγω του μεγέθους του (32 bits) αποτελεί ένα ιδανικό 

μέσο για τη μετάδοση κρυφών δεδομένων.

Για να είναι η τιμή αυτού του πεδίου ρεαλιστική (αφού το μέγεθος του 
είναι 32 bits), πολλαπλασιάζουμε την αριθμητική τιμή του χαρακτήρα 
(σύμφωνα με τον κώδικα ASCII) που θέλουμε να κρύψουμε στο πεδίο με μία 
άλλη σταθερή τιμή , η οποία μπορεί να είναι ο αριθμός 16,711,680 = 65,280 X 
256 ή 16,777,216 = 65536 X 256. Στη συνέχεια διαιρώντας την τιμή του πεδίου 
Sequence number με τη σταθερή τιμή που χρησιμοποιήσαμε παίρνουμε τον 
χαρακτήρα που έχουμε ενσωματώσει στο πεδίο.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει την απόκρυψη της λέξης “Neil” ( με 
τιμές ASCII 78 , 101 . 105 , 108 για τα τέσσερα γράμματα της λέξης 
αντίστοιχα) στο πεδίο Sequence Number τεσσάρων IP πακέτων ( Ο αριθμός 
μετά το S είναι ο αριθμός σειράς-sequence number) :

Table 6 Encoding “Neil" in the TCP Sequence Number Field
Encoding (view from TCPDump) Decodiixg
Packet One:
38:50:29.071117 
sender rnydomain.com.45321 > 
receiver.mydomain.com.www:313 0 3 5110 4 0 
:130351104010) win 512 (ttl 64, id 
49408)

Packet One:
... S 3.303511040/16711680 
[ASCII: 7 8 ί N}1

Packet Two:
18:50:30.071117
sender.rnydomain.com.65292 >
receiver .rnydomain.com.wvm-.S16S/87 9680
:1687879680(0) win 512 (ttl 64, id
47616)

Packet Two:
. .. S 1687879680/16711680 
[ASCII: 101(e)]

Packet Three:
18:50:31.071117
sender . mydoma i n. com. 2 512.0 >
receiver.mydomain.com.www:S1754726400
-.1754726400(0) win 512 (ttl 64, id
41984)

Packet Three:
... S 1754/26400/16711680 
[ASCII: 105 (i)]

Packet Four:
18:50:32.071117
sender.rnydomain.corn.37291 > ,
receiver.rnydomain.com.www:SI 8048614 40 
.1804861440(0) win 512 (ttl 64, id 
37315)

Packet Four:
... S 1804861440/16711680 
(ASCII: 108(1)]
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γ. TCP Acknowledgement Number field-Πεδίο αριθμού 
επιβεβαίωσης

To συγκεκριμένο πεδίο επιβεβαιώνει την λήψη των δεδομένων. Αυτή η 

μέθοδος βασίζεται στο χαρακτηριστικό του πρωτοκόλλου TCP/IP όπου ο 

δέκτης ανταποκρίνεται στην αρχική αίτηση σύνδεσης (δηλαδή ένα SYN 

πακέτο ) , με ένα πακέτο SYN/ACK που περιέχει τον αρχικό αριθμό σειράς 

αυξημένο κατά ένα δηλαδή SYN + 1. Σε αυτή την τεχνική ο αποστολέας θέλει 

να κρύψει την ταυτότητά του και έτσι να φαίνεται ότι κάποιος άλλος είναι ο 

αποστολέας των πακέτων. Για παράδειγμα αν έχουμε έναν αποστολέα Α ο 

οποίος θέλει να επικοινωνήσει με τον Β χωρίς όμως να γίνει γνωστή η 

ταυτότητά του , στέλνει το πακέτο με τα μυστικά δεδομένα στο σταθμό Β .0 

σταθμός Β παραλαμβάνει το πακέτο και επιστρέφει ένα αντίστοιχο SYN/ACK 

όχι όμως στον σταθμό A , αλλά στον Γ αφού φαίνεται ότι ο σταθμός Γ είναι ο 

αποστολέας του αρχικού πακέτου. Στη συνέχεια αφού ο σταθμός Γ παραλάβει 

το πακέτο,εξάγει τα κρυμμένα δεδομένα.

Είναι μία τεχνική παρόμοια με την προηγούμενη στον τρόπο 

απόκρυψης των δεδομένων , με τη διαφορά ότι εδώ δεν φαίνεται ο 

πραγματικός αποστολέας.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν προταθεί και άλλες τεχνικές για την 

απόκρυψη δεδομένων στις κεφαλίδες των πακέτων TCP/IP. Μία από αυτές 

αναφέρεται στην χρησιμοποίηση του πεδίου με τα τρία bits σήμανσης (flags) 

της κεφαλίδας ενός πακέτου IP.
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12.5 Steganographic file systems

Είναι μία μέθοδος αποθήκευσης αρχείων , κατά την οποία τα 

δεδομένα κρυπτογραφούνται και έπειτα κρύβονται ώστε να μην μπορεί να 

αποδειχτεί η ύπαρξή τους. Ένα τέτοιο σύστημα δεν χρησιμοποιεί ξεχωριστή 

κατάτμηση στον σκληρό δίσκο , αλλά τοποθετεί τα κρυμμένα αρχεία σε 

αχρησιμοποίητα μπλοκ στο δίσκο μαζί με κανονικά αρχεία.

Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να έχει τις εξής δυνατότητες:

- Να κρύβει διάφορα έγγραφα μέσα σε άλλα φαινομενικά τυχαία αρχεία.

- Να επιτρέπει στον ιδιοκτήτη των αρχείων να δίνει ονόματα και 

κωδικούς στα αρχεία που επιθυμεί ενώ άλλα να τα κρατά μυστικά.

- Να παρέχει ένα δεύτερο επίπεδο μυστικότητας - ασφαλείας , αφού τα 

κρυπτογραφημένα αρχεία μπορεί κάποιος να τα δει αλλά όχι και να τα 

κατανοήσει , ενώ με το επιπλέον επίπεδο μυστικότητας τα αρχεία δεν είναι 

ορατά και έτσι δεν μπορεί κάποιος να αναζητήσει αρχεία τα οποία φαίνεται ότι 

δεν υπάρχουν.

Έτσι με το στεγανογραφικό σύστημα αρχείων οι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα να αρνηθούν την ύπαρξη μυστικών αρχείων στο σκληρό τους 

δίσκο. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να κρύψουμε μεγαλύτερη ποσότητα 

πληροφορίας αφού εδώ κρύβεται όλο το αρχείο , ενώ στις κλασικές τεχνικές 

απόκρυψης δεδομένων μέσα σε άλλα αρχεία (για παράδειγμα μέσα σε εικόνες) 

η ποσότητα των κρυμμένων δεδομένων περιορίζεται από την ανοχή του 

αρχείου που χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς (cover object) στις 
παραποιήσεις που προκαλούνται σε αυτό από την ενσωμάτωση της μυστικής 

πληροφορίας. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος τα κρυμμένα δεδομένα να χαθούν 

όταν γίνει εγγραφή άλλων δεδομένων από πάνω τους. Γι αυτό υπάρχουν 
αντίγραφα αυτών των μπλοκ αρχείων ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους . 

Αυτό όμως συνεπάγεται επιπλέον αποθηκευτικό χώρο για κάθε κρυμμένο 

αρχείο.
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12.6 Αρχεία Video

Η στεγανογραφία μπορεί να εφαρμοστεί και για την απόκρυψη 

δεδομένων μέσα σε ένα αρχείο video χρησιμοποιώντας το διακριτό 

μετασχηματισμό συνημίτονου (DCT - Discrete Cosine Transformation).

Πληροφορία μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα σύστημα video - 

conference. Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί υψηλό ρυθμό πλαισίων (frame rate) γι 

αυτό χρησιμοποιείται η τεχνική της διαφορικής μη αντιστρεπτής συμπίεσης 

( differential lossy compression) κατά την οποία μεταδίδονται μόνο οι αλλαγές 

που υπάρχουν μεταξύ διαδοχικών πλαισίων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης εικόνων ώστε να προσδιοριστούν οι 

διαφορές τους και επομένως να ανιχνευτεί η χρήση της στεγανογραφίας .

Επειδή ένα αρχείο video μπορεί να θεωρηθεί σαν μία ακολουθία 

σταθερών διαδοχικών εικόνων , είναι εφικτή η απόκρυψη ενός αρχείου video 

μέσα σε ένα άλλο. Αυτό επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση των πλαισίων 

(frame) του αρχείου που θέλουμε να κρύψουμε στο αρχείο που θα 

χρησιμοποιηθεί ως cover object. Για να ελαχιστοποιήσουμε την παραμόρφωση 

του χρώματος στο τελικό αρχείο video που θα προκύψει μετά την απόκρυψη , 

χρησιμοποιείται το συστατικό Υ του χρωματικού μοντέλου YUV κατά τη 

διαδικασία ενσωμάτωσης. Αν η ενσωμάτωση γίνει στα συστατικά U και V ίσως 

προκληθούν ανεπιθύμητες αλλαγές στα χρώματα. Το παρακάτω σχήμα 

αναπαριστά τη διαδικασία απόκρυψης video σε video.

i Video n

I

Embedding

Signature -

Received π
Video Γ

i
1

I

MPEG
Encoder

MPEG
Decoder

Extracting

Received
* Signature

j
|

1

Διαδικασία απόκρυψης video σε video 

(H signature αντιστοιχεί στο video που θα κρύψουμε)
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Το πλεονέκτημα της χρησιμοποίησης ενός αρχείου video ως μέσου 
μεταφοράς (cover object) είναι η μεγάλη ποσότητα δεδομένων που μπορούν 

να μεταφερθούν. Επίσης το γεγονός ότι πρόκειται για μία συνεχής ροή εικόνων 

και ήχου έχει σαν αποτέλεσμα να μην γίνονται εύκολα αντιληπτές μικρές 

παραμορφώσεις στο μέσο μεταφοράς λόγω της ενσωμάτωσης δεδομένων , 

αφού υπάρχει συνεχής ροή πληροφορίας.
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12.7 Αποθηκευτικά μέσα (σκληρός δίσκος)

Τα δεδομένα μπορούμε να τα κρύψουμε σε αχρησιμοποίητο χώρο 

στο σκληρό δίσκο ή σε χώρο που είναι κρατημένος για άλλο σκοπό στα 

υπολογιστικά συστήματα (slack space). Για παράδειγμα ο τρόπος που 

αποθηκεύουν τα αρχεία τα λειτουργικά συστήματα αφήνει αχρησιμοποίητο 

χώρο ο οποίος εμφανίζεται να έχει παραχωρηθεί στο αρχείο για την 

αποθήκευσή του , χωρίς όμως να χρησιμοποιείται από αυτό. Έτσι αν πχ. ο 

ελάχιστος χώρος (duster size) που παραχωρείται στα αρχεία για την 

αποθήκευση τους είναι 32 Kb και το μέγεθος του αρχείου είναι 8 Kb , τα 

υπόλοιπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη πληροφορίας.

Επίσης δεδομένα μπορούμε να κρύψουμε σε κρυμμένες κατατμήσεις 

που έχουμε δημιουργήσει σε ένα σκληρό δίσκο , αλλά αυτή η μέθοδος δε 

θεωρείται τόσο αξιόπιστη ,αφού μπορεί να «ξεγελάσει» μόνο κάποιον που δεν 

είναι εξοικειωμένος με τη χρήση των υπολογιστών. Ακόμη μπορούμε να 

κρύψουμε δεδομένα στον ελεύθερο χώρο μίας δισκέτας.

Το πλεονέκτημα της χρήσης των παραπάνω μεθόδων είναι ότι δεν 

επιφέρουν αλλοιώσεις στο μέσο μεταφοράς(οονβΓ object).
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13. Αντικείμενα συζήτησης στην απόκρυψη 
πληροφοριών

Τα παρακάτω θέματα ανήκουν στο χώρο της απόκρυψης 

πληροφοριών (information hiding) και πρέπει να εξετάζονται στην απόκρυψη 

δεδομένων. Αυτά τα θέματα είναι τα επίπεδα ορατότητας (levels of visibility) , η 

ποσότητα των δεδομένων που κρύβονται σε σχέση με την αντοχή του μέσου 

μεταφοράς (robustness versus payload) και η εξάρτηση από τη μορφή του 

αρχείου που χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς του μυστικού μηνύματος (file 

format dependence).

α. Επίπεδα ορατότητας - Levels of visibility

Αναφέρεται στο κατά πόσο η ενσωμάτωση δεδομένων παραμορφώνει 

το μέσο μεταφοράς (cover object) σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί να γίνει 

αντιληπτή από την ανθρώπινη όραση. Αν αυτή η παραμόρφωση γίνεται 

αντιληπτή τότε το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται δεν επαρκεί για να 

κρύψει τη συγκεκριμένη ποσότητα δεδομένων , διαφορετικά δεν υπάρχει 

πρόβλημα.

β. Φόρτος δεδομένων έναντι αντοχής μέσου 
μεταφοράς - Robustness versus Payload

Για να έχουμε μία ανθεκτική μέθοδο ενσωμάτωσης πληροφορίας σε 

ένα μέσο μεταφοράς , πρέπει να υπάρχει σε αυτό πλεονασμός δεδομένων για 

να μπορέσει να «αντέξει» τις αλλαγές που θα προκαλέσει αυτή η ενσωμάτωση 

- απόκρυψη. Όσο περισσότερο φόρτο δεδομένων ενσωματώνουμε σε ένα 

μέσο μεταφοράς , τόσο μειώνεται η αντοχή του.

γ. Εξάρτηση από τη μορφή του αρχείου - File 
format dependence

Κάποιες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη 

πληροφοριών εξαρτώνται από τη μορφή -τύπο του αρχείου που αποτελεί το 

μέσο μεταφοράς και μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένους τύπους 

αρχείων. Επίσης η μετατροπή ενός αρχείου σε μία άλλη μορφή - format 

μπορεί να καταστρέψει τα κρυμμένα δεδομένα. Αυτό μπορεί να συμβεί για 

παράδειγμα , αν μία εικόνα που περιέχει κρυμμένα δεδομένα μετατραπεί σε 

εικόνα μη αντιστρεπτής συμπίεσης (lossy compression) πχ. JPEG .
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14. Εργαλεία στεγανογραφίας (steganography 
tools)

Παρακάτω θα παρουσιαστούν ορισμένα από τα πιο γνωστά εργαλεία 

στεγανογραφίας.Επίσης θα αναφερθούν και κάποια άλλα καθώς και οι 

ιστοσελίδες στις οποίες μπορεί κάποιος να ανατρέξει για περαιτέρω 

πληροφορίες αλλά και για δοκιμαστικές και ελεύθερες εκδόσεις αυτών των 

εργαλείων.

14.1 iStegano 2005

Δοκιμαστική έκδοση του εργαλείου αυτού διατίθεται στην ιστοσελίδα 

www.lntrancesoftworks.com . Παρέχει τις δυνατότητες της στεγανογραφίας και 

της κρυπτογράφησης.Μπορούμε να κρύψουμε δεδομένα (αρχεία εικόνας, 

ήχου,video,κειμένου) μόνο μέσα σε εικόνες .BMP και κατόπιν να τα εξάγουμε. 

Χρησιμοποιείται η μέθοδος αντικατάστασης LSB. Το μέγεθος της εικόνας δεν 

αλλάζει με την ενσωμάτωση των δεδομένων .

Η αρχική οθόνη του προγράμματος προσφέρει διάφορες επιλογές όπως 

φαίνεται παρακάτω:

Load Session

Tutorial Lessons

Make a selection...

0 Show this Welcome Screen at startup

elcome to iStegano

ii
New Session

4r

Load Key Image Step by Step Wizard

Επιλέγοντας το Step by Step Wizard εμφανίζεται η επόμενη οθόνη με 

τη δυνατότητα της κρυπτογράφησης - απόκρυψης δεδομένων και της 

αντίστροφης διαδικασίας :
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<£- iStegano Wizard - Process Selection

What you would like to do?

<S> Encrypt data into an Image.
This is the proccess of placing any type of data such as 
text, documents, images, audio files or even programs, 
into an Image, without that being perceivable by the 
human eye or by another program.

The data will be first encrypted, translated into colors and 
finally embossed seamlessly into the image.

O Decrypt data from an Image.
This is the proccess of restoring data, that have been 
previously encrypted and embossed into an image.

The colors will be first translated into data, decrypted to 
their original state and finally extracted.

Cancel < Previous Next > Finish

Επιλέγουμε την κρυπτογράφηση - απόκρυψη και στην επόμενη 

οθόνη πρέπει να επιλέξουμε την εικόνα που θα αποτελέσει το cover object με 

την επιλογή Load Key Image. Επειδή το πρόγραμμα υποστηρίζει μόνο 

εικόνες .BMP η επιλογή Image Converter μας επιτρέπει αν έχουμε διαφορετικό 

τύπο αρχείου εικόνας να τον μετατρέψουμε σε .BMP :

iStegano Wizard Step 1 out of 7 - Load Key Image

Load a Key Image

To place data into an Image, the first thing required, is 
an image that will be used as an Encryption Key and of 
course as a 'container'for the encrypted data.

The Image type that is supported by this method of 
Steganography, is the Bitmap image file with extension bmp

•The Bitmap image, must be of at least 24 bit colors.

Load Key Image

In the case that you do not have compatible image files or 
want to convert other types of images into compatible ones, 
there is the Image Converter tool.

The Image Converter tool can convert
Gif, Jpeg or Bitmap image files of lower bit colors.
into compatible Bitmap image files, of 24 bit colors.

Image Converter

Cancel j [ < Previous ] FinisH

Αφού επιλέξουμε την εικόνα στην οποία θα κρύψουμε τα δεδομένα 

εμφανίζεται το κύριο παράθυρο του προγράμματος με την εικόνα στο αριστερό 

τμήμα:
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1«" iStegano This product has not been registered. - Π X

J-jH 1 3 Ο
Key Image

sroG
Encryption Key 

Contents to be Encrypted

Fie Size Path

Encrypted Image

Fie

Key Image Loaded in 4 Seconds

Γ
Encrypt Calculate Useable Space Decrypt

Fie Size

Checked Space:0

I ** I
Available Space: 0 Used Space: 0

Check AH Uncheck ΑΠ Extract Remov·

Contents in Encrypted Image

State Extracted

Useable Space: 0

Meet All Deselect All

Η επόμενη οθόνη παρέχει τις δυνατότητες υπολογισμού του 

διαθέσιμου χώρου για την απόκρυψη καθώς και των επιλογών για τη 

στεγανογράφηση:

iStegano Wizard - Step 2 out of 7 - Calculate Useable Space

Calculate Useable Space

The next step after the selection of the Key Image is to 
Calculate the Useable Space of the selected Key Image.

In order to Encrypt and place data into the image, 
the useable space must be known, to ensure that 
the data to be encrypted, will fit into the image.

Useable Space of the image, is the space 
that can be used to withhold encrypted data.

| Calculate Useable Space |

The Useable Space is proportional with the stegosystem.
The better is the Encryption and Strength of the 
Stegosystem, the less is the useable space.

If you need more useable space or want to
increase the Encryption strength, you may __________________________________
simply change the Steganography options. [ Steganography Options |

Cancel j < Previous ] Finish

Έπειτα επιλέγουμε τα δεδομένα που θα ενσωματώσουμε στην εικόνα:
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Το επόμενο βήμα αφορά την κρυπτογράφηση - απόκρυψη των 

δεδομένων:

iStegano Wizard Step 4 out of 7 - Encrypt IX

Encrypt

This is the last step to the encryption of the data. 
Clicking the button below, will now encrypt the data.

The procedure is simple:

Firstly, the data (which are only the checked 
contents to be encrypted) are being encrypted.

-*· Then, those encrypted data are translated into 
colors that can be used in the bitmap image.

+ Lastly, the colors are embossed in a seamless 
way, into the bitmap image, as the final action.

E ncrypt

Cancel ] [ < Previous

Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται στο δεξί τμήμα του παραθύρου η 

εικόνα με τα δεδομένα δηλαδή το stego - object:
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Η διαδικασία της αποκρυπτογράφησης - εξαγωγής των δεδομένων 

γίνεται επιλέγοντας στην αρχική οθόνη τη δεύτερη επιλογή(όβαγρί). Για τη 

διαδικασία αυτή απαιτείται να επιλέξουμε και την αρχική - καθαρή εικόνα εκτός 

από την εικόνα που αποτελεί το stego - object . Αυτό είναι ένα μειονέκτημα 

του εργαλείου σε σχέση με άλλα προγράμματα στεγανογραφίας στα οποία 

απαιτείται μόνο το stego - object . Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται κάτω και 

δεξιά το αρχείο που κρύψαμε μετά την υλοποίηση της αποκρυπτογράφησης - 

εξαγωγής των δεδομένων.
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14.2 S-tools (Steganography tools)

Είναι ίσως το πιο ευρέως διαδεδομένο εργαλείο σήμερα. Διατίθεται 
από την ιστοσελίδα www.petitcolas.net/fabien/steqanoqraphy/steqo soft.html

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες BMP,.GIF,καθώς και αρχεία

ήχου .WAV ως μέσα μεταφοράς (cover object) για την απόκρυψη άλλων 

αρχείων τα οποία μπορεί να είναι εικόνες , αρχεία κειμένων .video και αρχεία 

ήχων. Έχει τη δυνατότητα απόκρυψης πολλών αρχείων του ίδιου ή 

διαφορετικού τύπου στο ίδιο cover object. Τα δεδομένα κρύβονται στο 

λιγότερο σημαντικό bit καθενός από τα 3 bytes που απεικονίζουν κάθε 

εικονοστοιχείο στις 24-bit εικόνες .BMP. Στις 8-bit εικόνες οι οποίες 

χρησιμοποιούν μία παλέτα χρωμάτων με 256 τιμές κάθε εικονοστοιχείο 

αναπαρίσταται από ένα byte. Σε αυτές τις εικόνες ο αριθμός των χρωμάτων 

μειώνεται από 256 σε 32 . Μετά για το καθένα από αυτά δημιουργεί άλλα 7 

παραπλήσια χρώματα. Για παράδειγμα αν ένα από τα 32 χρώματα στο 

μοντέλο RGB έχει την τιμή (64,250,120) , τότε τα 7 επιπρόσθετα που 

αντιστοιχούν σε αυτό θα έχουν τις τιμές (64,250,121) , (64,251,120), 

(64,251,121), (65,250,120),(65,251,121), (65,251,120), (65,250,121 ).Τα

δεδομένα που θα κρύψουμε αποθηκεύονται σε αυτές τις πλεονάζουσες τιμές 

χρωμάτων της παλέτας και πιο συγκεκριμένα στα 3 λιγότερο σημαντικά bits 

κάθε πλεονάζοντος χρώματος της παλέτας.

Στα αρχεία WAV χρησιμοποιείται η αντικατάσταση του λιγότερο 

σημαντικού bit στα bytes που αποτελούν το αρχείο για την απόκρυψη των 

δεδομένων. Για παράδειγμα έστω ένα δείγμα ήχου με τα ακόλουθα 8 bytes 

πληροφορίας κάπου μέσα σε αυτό :

132 134 137 141 121 101 74 38

Σε δυαδική μορφή έχουμε :

1000010 1000011 1000100 1000110 0111100 0110010 0100101 
0010011

(Με κόκκινο απεικονίζονται τα λιγότερο σημαντικά bits κάθε byte)
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Αν θέλουμε να κρύψουμε το ακόλουθο byte 11010101 (213) 

αντικαθιστούμε τα LSB της παραπάνω ακολουθίας και προκύπτει η 

παρακάτω:

133 135 136 141 120 101 74 39

Σε δυαδική μορφή έχουμε:

10000101 10000111 10001000 10001101 01111000 01100101 01001010 
00100111

Οι τιμές στο αρχικό μας δείγμα έχουν αλλάξει , αλλά αυτό δεν γίνεται αντιληπτό 

από το ανθρώπινο αυτί.

Το εργαλείο S-tools είναι εύκολο στη χρήση του (χρησιμοποιείται η 

μέθοδος drag and drop για την απόκρυψη αρχείων). Η απόκρυψη των 

δεδομένων γίνεται σε τυχαία bits του αρχείου μεταφοράς που ορίζονται από 

μία γεννήτρια παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθμών. Για παράδειγμα αν σε ένα 

αρχείο ήχου 100 bits θα κρύψουμε 10 bits ,το S-tools δεν θα επιλέξει τα bits 

από 0 έως 9 για την απόκρυψη αφού αυτό θα μπορεί να ανιχνευθεί , αλλά 

μπορεί να επιλεγούν τα bits 63, 32, 89, 2, 53, 21, 35, 44, 99, 80. Αυτή η μη 

γραμμική εισαγωγή δυσκολεύει την ανίχνευση - εξαγωγή των κρυμμένων 

μηνυμάτων. Το μέγεθος του αρχείου που χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς 
δεν αλλάζει μετά την ενσωμάτωση του κρυμμένου μηνύματος εφόσον αυτό 

είναι εικόνα .BMP 24-bit ή αρχείο WAV. Επίσης το εργαλείο αυτό προσφέρει 

τη δυνατότητα απόκρυψης δεδομένων στον ελεύθερο χώρο μίας δισκέτας.

Η αρχική οθόνη του προγράμματος φαίνεται παρακάτω :

Ρ * ι ο ok Actions _______________________________________________________________________________________________EEgJ
Window Ηα*>

________ _________________No window gpfcsc ted
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Στο παράθυρο Actions θα σύρουμε το αρχείο που θα 

χρησιμοποιήσουμε ως μέσο μεταφοράς της κρυμμένης πληροφορίας. Αφού 

σύρουμε το αρχείο στο παράθυρο Actions το εργαλείο S-tools το αναλύει και 

υπολογίζει τα bytes που μπορούν να ενσωματωθούν στο αρχείο ως 

κρυμμένη πληροφορία. Η ποσότητα των bytes αναγράφεται κάτω και δεξιά 

όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη:

Στο επόμενο βήμα πρέπει να σύρουμε πάνω στο αρχείο που θα 

αποτελέσει το μέσο απόκρυψης το αρχείο που θέλουμε να κρύψουμε. Μόλις 

γίνει αυτό εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο όπως φαίνεται παρακάτω. Εδώ 

πρέπει να εισάγουμε μία passphrase η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την 

παραγωγή ενός ψευδοτυχαίου αριθμού. Αυτός με τη σειρά του θα 

χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή των bits στο αρχείο - μέσο απόκρυψης. 

Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ τεσσάρων αλγορίθμων 

κρυπτογράφησης . Ο αλγόριθμος που επιλέξαμε για την κρυπτογράφηση των 

δεδομένων που θα κρύψουμε και η passphrase θα ζητηθούν από το 

πρόγραμμα στη διαδικασία εξαγωγής της κρυμμένης πληροφορίας:
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Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται το αρχείο που αποτελεί το stego - 

object με την ονομασία hidden data :

Για να εξάγουμε το κρυμμένο αρχείο πρέπει πρώτα να το σύρουμε στο 

παράθυρο Actions και με δεξί κλικ να επιλέξουμε Reveal:

Try to reveal a hidden fie can hold up to 809,964 bytes

Αφού δώσουμε την passphrase και το σωστό αλγόριθμο 

κρυπτογράφησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την απόκρυψη των δεδομένων 

εμφανίζεται το κρυμμένο αρχείο :
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& S Tools Revealed Archive
I Fie Window Help

B Revealed Archive . X

Name Size
000_0028.jpg 224.823

Ready No window selected

Η παρακάτω οθόνη απεικονίζει την απόκρυψη δεδομένων 

χρησιμοποιώντας ως μέσο απόκρυψης ένα αρχείο WAV :

Όταν το αρχείο στο οποίο θα κρύψουμε τα δεδομένα είναι μία 8-bit 

εικόνα έχουμε δύο επιλογές όπως φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη. Μπορούμε 
να μετατρέψουμε την εικόνα που θα αποτελέσει το stego-object σε εικόνα 24- 

bit και έτσι θα προστεθούν επιπλέον χρώματα από τα 256 της παλέτας ή να 

μειώσουμε τον αριθμό των χρωμάτων της παλέτας.
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··> S Tools 000J)005.Sif

can hoid up to 809,984 bytesReady

To εργαλείο S-tools αφήνει μία γνωστή υπογραφή όταν το 

αρχείο που αποτελεί το μέσο μεταφοράς είναι μία 8-bit εικόνα. Αυτή η 

υπογραφή είναι όπως αναφέρθηκε παραπάνω η μείωση του αριθμού των 

χρωμάτων της παλέτας σε 32 και αποτελεί ένα τρόπο για να διακρίνουμε μία 

«καθαρή» εικόνα από μία άλλη που περιέχει κρυμμένη πληροφορία.

14.3 Invisible secrets

Δοκιμαστική έκδοση του εργαλείου αυτού διατίθεται στην ιστοσελίδα 

www.neobvtesolutions.com. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αρχεία .JPEG,.PNG,.BMP,HTML καθώς και αρχεία ήχου .WAV ως μέσα 

μεταφοράς (cover object) για την απόκρυψη άλλων αρχείων τα οποία μπορεί 

να είναι εικόνες , αρχεία κειμένων,αρχεία video και αρχεία ήχων. Έχει τη 

δυνατότητα απόκρυψης πολλών αρχείων του ίδιου ή διαφορετικού τύπου στο 

ίδιο cover object ανάλογα βέβαια με το μέγεθος του. Το μέγεθος του αρχείου 

που χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς δεν αλλάζει μετά την ενσωμάτωση 

του κρυμμένου μηνύματος εφόσον αυτό είναι .BMP ή .WAV. Σε αυτούς τους 

τύπους αρχείων χρησιμοποιείται η τεχνική της αντικατάστασης του λιγότερου 

σημαντικού bit για την απόκρυψη των δεδομένων. Η ποσότητα των δεδομένων 

που μπορούμε να κρύψουμε στους παραπάνω τύπους αρχείων εξαρτάται από 

το μέγεθος αυτών των αρχείων.
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Αντιθέτως , αν χρησιμοποιούμε για την απόκρυψη πληροφορίας 

αρχεία τύπου .JPEG,.PNG και HTML δεν υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα 

των δεδομένων που μπορούμε να κρύψουμε , αλλά μεγάλα αρχεία - και 

κυρίως αν είναι HTML - μπορεί να κινήσουν υποψίες για ύπαρξη κρυμμένων 

μηνυμάτων. Το εργαλείο Invisible secrets παρέχει τη δυνατότητα 

κρυπτογράφησης και μετάδοσης του stego-object όπως θα δούμε 

παρακάτω.Προσφέρει επίσης και άλλες δυνατότητες επιπλέον της 

στεγανογραφίας. όπως θα διαπιστώσει όποιος το χρησιμοποιήσει.

Η αρχική οθόνη του εργαλείου φαίνεται παρακάτω:

Επιλέγοντας hide files οδηγούμαστε στην επόμενη οθόνη στην οποία θα 

επιλέξουμε τα αρχεία που θέλουμε να κρύψουμε:

Invisible Secrets A θ m
321333

(You can add Files by dropping them on this 1st)

Before encrypt/hide: 0 Compress File(s)

After encrypt/hide: □ Delete Me(s) □ Shred fie(s)

α a Q □ 1 □
Add Files II Remove Fake files || New message Cryptboard

Press FI for Help ClckNEXT to continue...

1 Back Next > Ϋ Help | | Close

Αφού επιλεγούν τα προς απόκρυψη αρχεία , το επόμενο βήμα είναι η 

επιλογή του cover object ανάμεσα σε 5 τύπους αρχείων όπως φαίνεται 

παρακάτω. Εδώ επίσης έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε να
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διαγράψουμε το αρχικό «καθαρό» αρχείο με την επιλογή «wipe carrier after 

process». Αυτό θεωρείται σημαντικό , γιατί αν κάποιος έχει στην κατοχή του 

και τα δύο αρχεία δηλαδή το cover object και το stego object μπορεί να τα 

συγκρίνει και να διαπιστώσει τις διαφορές τους:

Invisible Secrets A θ-·
Select Carrier File

Enter the He name of the carrier in which you want to encrypt and hide:

| Favorites , C ) 

( Click the button from the edit box to browse )

L Search for Carrier..

■ .
. 1 1 Wipe carrie BMP image 

HTML page

1 1_______________________, > PNG image 
WAV sound

Press FI for Help

| Back Next >

Clck NEXT to continue..

7 Help | | X Close

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης:

ncryption Settings

Spedfy the password for encryption or carrier access:

Confirm the password by typing It a second dme:

□ View password | Virtual Keyboard | | -a) Passwords... |

This trial version of Invisible Secrets slows passwords up to only 5 symbols 
(because of the US export restrictions).
In the full version there are no restrictions. Buy Now!

Select the encryption algorithm:

AES - Rijndael v*

Μετά επιλέγουμε την τοποθεσία αποθήκευσης του stego-object:

Invisible Secrets A r-j m

Invisible Secrets wi create a new carrier, which wil look just Ike the original 
carrier, and wi hide the encrypted Wes in It.

Enter a name for this new file: 

test

Target file settings...

Carrier description:
JPEG Fie Interchange Format

Hide method:
Comment insertion.

Data length restriction: none ϋ

Press FI for Help Clck HIDE to start the process...

λ Back Nde > It»*] [ X Close ]
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Στην τελευταία οθόνη έχουμε τη δυνατότητα αποστολής του τελικού 

αρχείου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μίας σύνδεσης ftp.

Η αποκρυπτογράφηση και εξαγωγή του κρυμμένου μηνύματος γίνεται 

επιλέγοντας στην αρχική οθόνη του εργαλείου «Unhide files».

14.4 Gifshuffle

Είναι ένα πρόγραμμα γραμμής εντολών για λειτουργικό σύστημα 

Windows που διατίθεται ελεύθερα στην ιστοσελίδα www.darkside.com Το 

εργαλείο αυτό κρύβει μηνύματα μέσα σε αρχεία εικόνων .GIF 

μετασχηματίζοντας τον πίνακα χρωμάτων. Σε μία τυπική εικόνα .GIF ο πίνακας 

χρωμάτων δεν είναι ταξινομημένος. Αν έχουμε η στοιχεία μπορούμε να τα 

ταξινομήσουμε με η! τρόπους . Έτσι έχοντας η στοιχεία μπορούμε να 

αποθηκεύσουμε περίπου log2(n!) bits πληροφορίας με βάση την ταξινόμησή 

τους.Έτσι σε μία εικόνα .GIF που έχει 256 χρώματα μπορούν να 

αποθηκευτούν έως 1675 bits (209 bytes) τροποποιώντας κατάλληλα τη σειρά 
χρωμάτων στον αντίστοιχο πίνακα.

Το εργαλείο Gifshuffle ταξινομεί τον πίνακα με βάση τα όμοια 

χρώματα χρησιμοποιώντας τις τιμές του κόκκινου,πράσινου και μπλε 

χρώματος. Μετά εφαρμόζεται η πράξη mod για την απόκρυψη των δεδομένων 

στον πίνακα χρωμάτων. Περιλαμβάνει επίσης τις δυνατότητες συμπίεσης και 

κρυπτογράφησης του κρυμμένου μηνύματος.
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Οι εντολές στη γραμμή εντολών δίνονται τόσο για την απόκρυψη όσο 
και για την εξαγωγή μηνυμάτων. Επειδή γίνονται κατάλληλες τροποποιήσεις 

στον πίνακα χρωμάτων για την απόκρυψη δεδομένων , υπάρχει περιορισμός 

στην ποσότητα των δεδομένων που μπορούν να ενσωματωθούν στο μέσο 

μεταφοράς. Υπάρχει κατάλληλη εντολή που μας δείχνει πόσα δεδομένα 

μπορούν να κρυφτούν στο αρχείο μεταφοράς.

Η βασική εντολή του εργαλείου με τις διάφορες παραμέτρους είναι: 

gif shuffle [ -CQS1 ][-ρ passwd ][-f file \ -m message ] [ infile.gif [ outfile.gif ]]

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε την ανάλυση της παραπάνω 

εντολής :

Options

-C
Compress the data f concealing, or uncompress it if extracting.

•Q
Quiet mode. If not set, the program reports statistics such as compression percentages and amount of available storage space used.

-S
Report on the amount of space available for hidden message in the GIF colourmap. This is calculated from the number of unique colours m the image.

| -i
Retain compatibility with version 1 of gif shuffle by ordering colours using their 'natural' ordering, rather than their encrypted ordenpg. This is only relevant
if a password is specified.

-p password
If this is set, the data will be encrypted with this password during concealment, or decrypted during extraction.

-Imessage-fle
The contents of this file wiB be concealed in the input GIF image.

-vumssage-slnng

The contents of this string will be concealed m die input GIF image. Note that, unless a newtne is somehow included m the string, a newine will not be
printed when the message is extracted

Ανάλυση βασικής εντολής του εργαλείου Gifshuffle

Για παράδειγμα η εντολή :

gifshuffle -C -m "Meet me at 6" -p "hello world" infile.gif outfile.gif
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κρύβει το μήνυμα "Meet me at 6" με τον κωδικό "hello world" στο αρχείο 
infile.gif ενώ το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας αποθηκεύεται στο αρχείο 

outfile.gif.

ενώ η εντολή ·.

gifshuffle -C -ρ "hello world" outfile.gif, εξάγει το κρυμμένο μήνυμα.

14.5 wbStego4

Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την απόκρυψη 

δεδομένων σε αρχεία εικόνας .BMP, κειμένου TXT , καθώς και σε αρχεία 

HTML και .PDF. Μπορούμε να κρύψουμε αρχεία εικόνας,video,ήχου και 

κειμένου. Είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα wbstego.wbmailer.com .

Έχει τη δυνατότητα απόκρυψης μόνο ενός αρχείου. Το μέγεθος του 

αρχείου που χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς δεν αλλάζει μετά την 

ενσωμάτωση του κρυμμένου μηνύματος εφόσον αυτό είναι .BMP .Σε αυτό τον 

τύπο αρχείου χρησιμοποιείται η τεχνική της αντικατάστασης του λιγότερου 

σημαντικού bit για την απόκρυψη των δεδομένων.

Αντιθέτως , αν χρησιμοποιούμε για την απόκρυψη πληροφορίας 

αρχεία τύπου PDF και HTML δεν υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα των 

δεδομένων που μπορούμε να κρύψουμε , αλλά μεγάλα αρχεία μπορεί να 

κινήσουν υποψίες για ύπαρξη κρυμμένων μηνυμάτων.

Αν χρησιμοποιούμε για την απόκρυψη πληροφορίας αρχεία 

τύπου TXT υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουμε αν το τελικό αρχείο που 
περιλαμβάνει την κρυμμένη πληροφορία θα έχει το ίδιο μέγεθος με το αρχικό ή 

μεγαλύτερο. Το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα κρυπτογράφησης όπως θα 
δούμε παρακάτω.

Η αρχική οθόνη του εργαλείου μας δίνει κάποιες γενικές πληροφορίες 

για το πρόγραμμα:
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wbStego4 2

Welcome to the wbStegod Wizard!

The wbStego4 Wizard will guide you step by step through 
coding/decoding.
With wbStego4 you are able to hide any files in a carrier file 
C* BMP. * TXT. * HTM. * PDF) without changing these carrier files 
optically.
If you are familiar with the way the program works you can use 
the Flowchart-Mode to make all settings in an overview
flowchart.

Help

Settings

Flowchart - Mode Exit Continue »

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε αν θα κρύψουμε ή θα εξάγουμε κάποιο 

αρχείο :
wbStego4.2

Encode or Decode?

Step

if you want to hide data in a carrier file.

Select

Help

Settings

Flowchart - Mode

Qecode

if you want to write data hidden with 
wbStego4 into a file again.

«Back Continue »

Κατόπιν επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να κρύψουμε :

wbStego4.2

Select Data

Step 3 Select the data you want to hide. Enter a filename or dick 
on the ... button to seled a file or copyright information.

p:\Documents and Settings\bak\Enupdvcia epYaoias\H

X

Help

Settings

Flowchart-Mode «Beck Continue »

Στο επόμενο βήμα επιλέγουμε το αρχείο στο οποίο θα κρύψουμε τα 

δεδομένα που επιθυμούμε. Διακρίνουμε τους 4 τύπους αρχείων που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως cover object:
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Help

Settings

Select the carrier file in which you want to 
hide dataL

D:\Documents and Settings\bak\Enupaveia epYaoias\H ... |

Find carrier file...
File Type:

3 Bitmap graphic (“BMP. “RLE)
9 Rain text file f-TXT. *ASC) - standard method 
i Rain text file - compatible method. HTML or XML file

^dobe Acrobat file (“ PDF)

Flowch art-Mode «Back Continue »

Στην επόμενη οθόνη επιλέγουμε τις κρυπτογραφικές ρυθμίσεις και 

κατόπιν επιλέγουμε την τοποθεσία αποθήκευσης και την ονομασία του stego- 

object:

wbStego4.2

Save Manipulated File
Destination of manipulated carrier file:

D:\Documents and Settings\bak\Eni(p0veia εργασιακή

I Γ Distribute data evenly in output file
Help

Settings

Flowchart-Mode «Back Continue »

Για την εξαγωγή του κρυμμένου αρχείου επιλέγουμε στην αρχική οθόνη 

του προγράμματος την αντίστοιχη επιλογή.

Επίσης το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε στην 
αρχική οθόνη την επιλογή Flowchart - Mode όπως φαίνεται παρακάτω :

wbStego4.2

Encode or Decode?

if you want to hide data in a carrier file.

Select

Help

Settings

Flowchart - Mode

Decode

if you want to write data hidden with 
wbStego4 into a file again.

«Back j Continue »
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Με αυτή την επιλογή έχουμε μία συνολική εικόνα των βημάτων 

που πρέπει να εκτελεστούν για τη διαδικασία απόκρυψης ή εξαγωγής 

κρυμμένης πληροφορίας. Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και από 

αυτή την οθόνη επιλέγοντας τα αντίστοιχα εικονίδια.

wbStego-4.7

??? ??? ??? 

??? ???

Wizard Settings Help
Exit wbSttgq^l

14.6 Steganos security suite

Είναι ένα εργαλείο του οποίου δοκιμαστική του έκδοση διατίθεται από 

την ιστοσελίδα www.steqanoqraphy.com . Μία από τις δυνατότητές του είναι η 

κρυπτογράφηση-απόκρυψη δεδομένων μέσα σε αρχεία .BMP, .WAV, .JPEG 

καθώς και η εξαγωγή τους. Η αρχική οθόνη του εργαλείου φαίνεται παρακάτω:

Ο Settings «' Help

I Steganos
1% Security Suite

2006

w
Safe Portable Safe

m ·
Password
Manager

E-mail
Encryption

u.

Private Favorites

Anti-Theft Protection Data Destruction

M.

AntiTheft Internet Trace Shredder
Destructor

Steganos File Manager
Encrypt or conceal secret Pies - and restore encrypted or hidden ftes.
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Επιλέγοντας το εικονίδιο File Manager, οδηγούμαστε στην παρακάτω 

οθόνη , όπου μπορούμε να κρύψουμε ή να εξάγουμε δεδομένα:

A Steganos File Manager - Untitled Π X

Όνομα

Qom.0005.jpg

ft Steganos File Manager

Encrypt or hide
How would you ice your data to be protected?

Do you want to only encrypt your files or do you want to hide them as wel?

Note: In order to hide data you need a carrier fie (image or sound) that can be used 
to hold the hidden data.

O Encrypt files 

0 Hide and encrypt files

e | <Back H Next > j | Camel |

14.7 Camouflage

Είναι ένα εργαλείο που διατίθεται ελεύθερα από την ιστοσελίδα 

www.camouflaqesoftware■co■uk■Mπopoύuε να κρύψουμε αρχεία 

εικόνας,video,ήχου και κειμένου.Το προς απόκρυψη αρχείο προσκολλάται στο 

τέλος ενός άλλου αρχείου που θα αποτελέσει το μέσο απόκρυψης. 

Χρησιμοποιείται η τεχνική της εισαγωγής δεδομένων που γίνεται στο τέλος του 

cover object (μετά τον end of file marker).Επειδή χρησιμοποιείται η τεχνική της 

εισαγωγής δεδομένων μπορούμε να κρύψουμε μεγάλες ποσότητες 
δεδομένων , αλλά αυτό καθιστά εύκολη την ανίχνευση του κρυμμένου 

μηνύματος. Αυτό που ξεχωρίζει στο εργαλείο Camouflage είναι ότι η 

απόκρυψη δεδομένων γίνεται αφού κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο που 

θα κρύψουμε και επιλέξουμε την αντίστοιχη δυνατότητα όπως φαίνεται στην 

οθόνη που ακολουθεί. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για την εξαγωγή της 

κρυμμένης πληροφορίας.
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Άνοιγμα
Δημιουργία 
Εκτύπωση 

C3 Camouflage 
GU Uncamouflage
? Invisible Secrets ►

Άνοιγμα με ►
;s§§ Add to archive...
3s$ Add to "thesis.rar"

Compress and email...
3isj Compress to "thesis.rar" and email 

WinZip ►

PGP Zip ►

Αποστολή προς ►

Αποκοπή

Αντιγραφή

Δημιουργία συντόμευσης
Διαγραφή
Μετονομασία

Ιδιόττγτες

14.8 Spam Mimic

Αυτό το εργαλείο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο μέσω της 

ιστοσελίδας wvwv.spammimic.com.r ια την απόκρυψη των μηνυμάτων 

χρησιμοποιείται η τεχνική δημιουργίας (generation technique) όπου το μήνυμα 

που θέλουμε να κρύψουμε μετασχηματίζεται σε ένα κείμενο που μοιάζει με 

spam χρησιμοποιώντας τους κανόνες της αγγλικής γραμματικής.

Στην αρχική ιστοσελίδα έχουμε τις δύο επιλογές για απόκρυψη ή 

εξαγωγή του μηνύματος :

3 <;«ητηκ hide 4 rouge upen w;row!t Internet Upb'er

taoo nptfrtt EovoMo Wfloc t

0*· ■ ίί»/*·* *w<« (* „;· % · fi $
jj jMni tea; * totxft· ■ Q · - instarr %

Av επιλέξουμε την απόκρυψη , εμφανίζεται ένα πλαίσιο για να 

γράψουμε το κρυμμένο μήνυμα :
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[StpimMc M fjit'l l-lcn-t li.Hrur
*KS> tnfmam ηφύη *miw Uf-o«t toftc

,t» · · *"m~ · . ) \

IB*** * ’ «*«**·■

Επιλέγοντας το Encode το μήνυμα μετασχηματίζεται σε ένα μεγαλύτερο 

κείμενο όπως φαίνεται παρακάτω :

Ο-- 3 ΒΪ6 /μ» <— * . a

Για την εξαγωγή του κρυμμένου μηνύματος επιλέγουμε το Decode στην 

αρχική οθόνη και εισάγουμε το κείμενο που περιέχει το μήνυμα . Ένα 

μειονέκτημα του εργαλείου είναι η μικρή περιοχή που διατίθεται για την 

εισαγωγή του προς απόκρυψη μηνύματος. Επίσης πρόβλημα αποτελεί και 

αναλογία στο μέγεθος του μηνύματος που εισάγουμε για να το κρύψουμε σε 

σχέση με το τελικό κείμενο που προκύπτει,η οποία είναι πολύ μεγάλη. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν εισάγουμε μία μέτρια παράγραφο για απόκρυψη 

το τελικό κείμενο θα φτάσει τις 12 σελέδες περίπου.

14.9 MP3 Stego

Είναι ένα εργαλείο για την απόκρυψη αρχείων .TXT σε αρχεία ήχου 

MP3. Η διαδικασία απόκρυψης γίνεται στο Layer III encoding process γνωστό 

ως inner loop. To εργαλείο διατίθεται στην ιστοσελίδα

92



www.petitcolas.net/fabien/steaanoaraDhv/mp3steqo σε δύο εκδόσεις , μία που 

λειτουργεί σε περιβάλλον γραμμής εντολών και μία νεότερη σε γραφικό 

περιβάλλον.

Στην αρχική οθόνη επιλέγουμε «Encode Txt file in MP3 file»

MP3 Stenograph

MP3 Steno
i Hides TXT files in an MP3 file 1 

Encode TXT fife m aft HP3 Me

TXT and WAV ties Must be in the same dir as MP3Steno.exe. encode.exe and decode.exe!! 

Decode TXT Oe hem en MP3 Aik·.

Κατόπιν επιλέγουμε το προς απόκρυψη αρχείο , το αρχείο ήχου στο 

οποίο θα ενσωματωθεί το οποίο πρέπει να είναι τύπου WAV καθώς και την 

ονομασία του τελικού αρχείου, το οποίο θα είναι τύπου .MP3 :

Encode Wave and TXT into MP3 file .

Select original TXT He :

Wave He must be PCM. 
44100Hz, Mono. 1 GBits

aaatxt Select ongnal Sound fie cvega wav

README txt
T ha wav

hidden, text txt

test.mpc|

You wi be asked to enter a passphrase. thes kinda Ike a password to extract the txt out of the MP3 He. Just tft>e. 
You CANT SEE what you've typed —> secured i

Ct) Close

Etrcmfc F*e f/t

Για την εξαγωγή του κρυμμένου αρχείου στην αρχική οθόνη επιλέγουμε 

«Decode Txt file from an MP3 file».Κατόπιν επιλέγουμε το αρχείο .MP3 που 

περιέχει το κρυμμένο μήνυμα και κάνουμε την εξαγωγή.

14.10 MSU StegoVideo

Το εργαλείο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα απόκρυψης αρχείων μέσα 

σε αρχεία τύπου .AVI και διατίθεται στην ιστοσελίδα www.compression.ru σε 

δύο εκδόσεις , μία σαν ανεξάρτητο εκτελέσιμο πρόγραμμα και την άλλη σαν 

Virtual Dub Filter. Μπορούμε θεωρητικά να κρύψουμε διαφόρους τύπους
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αρχείων,αλλά συνιστάται η απόκρυψη μικρών αρχείων ,ΤΧΤ.Θα αναφερθούμε 

παρακάτω στην πρώτη έκδοση.

Αν εκτελέσουμε το αρχείο MSU_stego_video.exe οδηγούμαστε στην 

ακόλουθη οθόνη όπου μπορούμε να επιλέξουμε να κρύψουμε ένα αρχείο σε 

ένα αρχείο .AVI ή να εξάγουμε ένα κρυμμένο αρχείο:

Wfch M5U 5t ego Video you can hide any fie in video. You can 
compress video - information wiH be saved!

Choose vrtwt you want to do:

(· Hkie fie in video 

Extract fie from video

OUTHICSt MEDIA 1M 
vnxocMwr

Exit | Homepage j | |[ Next">>"~]|

Av επιλέξουμε τη διαδικασία απόκρυψης , στην επόμενη οθόνη 

πρέπει να ορίσουμε το αρχείο στο οποίο θα αποτελέσει το μέσο απόκρυψης , 

το αρχείο που θα κρύψουμε και το τελικό αρχείο δηλαδή το stego-object.

Κατόπιν επιλέγουμε αν το τελικό αρχείο θα είναι συμπιεσμένο:

Check the box below if you want to compress video with info. 
Some info can be lost after compression!

I* Yes, I want to compress my output fie

Homepage
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Το επόμενο βήμα είναι η ρύθμιση των παραμέτρων απόκρυψης του 

αρχείου :

Το πρόγραμμα παράγει έναν αριθμό , ο οποίος θα ζητηθεί για την 

εξαγωγή του κρυμμένου αρχείου :

Στη συνέχεια ολοκληρώνεται η διαδικασία απόκρυψης όπως φαίνεται 

στην παρακάτω οθόνη . Για την εξαγωγή του κρυμμένου αρχείου στην αρχική 

οθόνη του προγράμματος επιλέγουμε την αντίστοιχη επιλογή και ακολουθούμε 

ανάλογη διαδικασία.

Average FP5: 

Time elapsed: 

Time left: 

Processing frame:

14.47 frames per second 

Omin 3 sec 

0 min 1 sec 

20 of 24

Cancel Next »
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14.11 JP Hide and Seek

Είναι ένα εργαλείο για την απόκρυψη δεδομένων σε αρχεία .JPEG. 

Μπορούμε να κρύψουμε αρχείο που το μέγεθος του δε θα είναι μεγαλύτερο 

από το 10% του μεγέθους του αρχείου που θα αποτελέσει το cover object.

Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τον κρυπτογραφικό αλγόριθμο Blowfish 

σαν βάση για μία γεννήτρια παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθμών που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη διασπορά των κρυμμένων δεδομένων στο αρχείο 

απόκρυψης. Το κλειδί παράγεται από την pass phrase που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκρυψης. Η οθόνη που ακολουθεί αποτελεί το 

γραφικό περιβάλλον του εργαλείου , το οποίο διατίθεται και σε δύο ξεχωριστά 

αρχεία που λειτουργούν σε περιβάλλον DOS , τα JP Hide και JP Seek.

This jpeg file has been modified but not saved

14.12 Hide and Seek

Είναι ένα εργαλείο για την απόκρυψη αρχείων μέσα σε αρχεία 

εικόνας .GIF. Διατίθεται από την ιστοσελίδα www.rvqelev.demon.co.uk 

Χρησιμοποιείται μία γεννήτρια παραγωγής ψευδοτυχαίων αριθμών για τη 

διασπορά των κρυμμένων δεδομένων στο αρχείο απόκρυψης.
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Το γραφικό περιβάλλον του προγράμματος απεικονίζεται στην 

παρακάτω οθόνη:

14.13 Outguess

Είναι ένα εργαλείο για περιβάλλον Unix. Χρησιμοποιείται για την 

απόκρυψη αρχείων σε εικόνες .JPEG. Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος 

διατίθεται από την ιστοσελίδα www.outguess.org .Αυτό που κάνει το 

συγκεκριμένο εργαλείο να ξεχωρίζει είναι ότι δεν αλλοιώνει τα στατιστικά 

χαρακτηριστικά της εικόνας που χρησιμοποιείται ως μέσο απόκρυψης .'Ετσι 

μειώνεται ο κίνδυνος ανίχνευσης της ύπαρξης του κρυμμένου αρχείου. Για να 

επιτευχθεί η μη αλλοίωση των χαρακτηριστικών το πρόγραμμα μειώνει την 

ποσότητα των δεδομένων που μπορούν να ενσωματωθούν στο αρχείο 
μεταφοράς.

14.14 Covertcp

Είναι ένα εργαλείο για περιβάλλον Linux που χρησιμοποιείται για την 
απόκρυψη δεδομένων σε πεδία των κεφαλίδων των πακέτων TCP/IP και πιο 

συγκεκριμένα στο πεδίο Identification της κεφαλίδας ενός πακέτου IP , το 

πεδίο Sequence Number της κεφαλίδας του πακέτου TCP και το πεδίο 

Acknowledgement Number της κεφαλίδας του πακέτου TCP. Διατίθεται από 

την ιστοσελίδα www.packetstormsecuritv.com .
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14.15 S.W.O.T Ανάλυση των εργαλείων στεγανογραφίας

Παρακάτω ακολουθεί μία SWOT ανάλυση

(Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats) των εργαλείων που

παρουσιάστηκαν στην οποία φαίνονται οι δυνατότητες των εργαλείων,οι 

αδυναμίες τους,οι ευκαιρίες εκμετάλλευσής τους όσον αφορά τους τύπους των 

αρχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα απόκρυψης και οι 

απειλές που μπορεί να προέλθουν από τις αδυναμίες τους.

Εργαλεία Δυνατότητες

(Strengths)

Αδυναμίες

(Weaknesses)

Ευκαιρίες

(Opportunities)

Απειλές

(Threats)

istegano -κρυπτογράφηση

-υπολογισμός 

διαθέσιμου χώρου 

απόκρυψης

-το μέγεθος του 

αρχείου παραμένει 

ίδιο μετά την 

απόκρυψη 

δεδομένων

-μετατροπή εικόνων 

στον τύπο .BMP

-απαιτείται 

εγκατάσταση του 

προγράμματος

-απαιτούνται και 

το cover object 

και το stego 

object για 

εξαγωγή της 

κρυμμένης 

πληροφορίας

-εκμετάλλευση 

αρχείων .BMP ως 

μέσων απόκρυψης

-ανίχνευση της

ύπαρξης

στεγ/φικού

εργαλείου αφού

το πρόγραμμα

εγκαθίσταται

στον

υπολογιστή

- η απαίτηση και 

του cover object 

και του stego 

object για 

εξαγωγή της 

κρυμμένης 

πληροφορίας 

οδηγεί σε 

ανίχνευσή της 

με τη σύγκριση 

και ανάλυση 

των δύο 

αρχείων
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Εργαλεία Δυνατότητες

(Strengths)

Αδυναμίες

(Weaknesses)

Ευκαιρίες

(Opportunities)

Απειλές

(Threats)

S-tools -κρυπτογράφηση

-υπολογισμός 

διαθέσιμου χώρου 

απόκρυψης

-το μέγεθος του 

αρχείου παραμένει 

ίδιο μετά την 

απόκρυψη 

δεδομένων αν 

πρόκειται για 

αρχεία .BMP,.WAV

-απόκρυψη πολλών 

διαφορετικών τύπων 

αρχείων ταυτόχρονα 

στο ίδιο μέσο 

απόκρυψης

-δεν απαιτείται 

εγκατάσταση του 

προγράμματος

-διασπορά 

μηνύματος σε τυχαία 
bits

-μείωση σε 32 

των χρωμάτων 

στην παλέτα για 

αρχεία .GIF και 

προσθήκη 7 

σχεδόν ίδιων 

χρωμάτων για 

καθένα από τα 32

-αλλαγή μεγέθους 

του αρχείου 

μεταφοράς μετά 

την απόκρυψη αν 

αυτό είναι .GIF

-εκμετάλλευση 

αρχείων BMP,

GIF , .WAV ως 

μέσων απόκρυψης

-η εξέταση της 

παλέτας του 

stego object με 

τα παραπλήσια 

χρώματα

μπορεί να 

οδηγήσει σε 

ανίχνευση της 

κρυμμένης 

πληροφορίας 

στα αρχεία .GIF

Invisible -κρυπτογράφηση -απαιτείται -εκμετάλλευση -ανίχνευση της

secrets -το μέγεθος του εγκατάσταση του αρχείων BMP, ύπαρξης

αρχείου παραμένει προγράμματος JPEG , PNG, στεγ/φικού

ίδιο μετά την -αλλαγή μεγέθους .WAV, HTML ως εργαλείου αφού

απόκρυψη του αρχείου μέσων απόκρυψης το πρόγραμμα

δεδομένων αν μεταφοράς μετά εγκαθίσταται

πρόκειται για την απόκρυψη αν στον

αρχεία .BMP,.WAV αυτό είναι .JPEG, υπολογιστή

PNG,HTML - η δυνατότητα

απόκρυψης
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Εργαλεία Δυνατότητες

(Strengths)

Αδυναμίες

(Weaknesses)

Ευκαιρίες

(Opportunities)

Απειλές

(Threats)

-απόκρυψη πολλών 

διαφορετικών τύπων 

αρχείων ταυτόχρονα 

στο ίδιο μέσο 

απόκρυψης

-επιλογή διαγραφής 

του cover object

-συμπίεση του προς 

απόκρυψη αρχείου

-επιλογή αποστολής 

του stego object με 

email ή σε ftp site

-απόκρυψη 

απεριόριστης 

ποσότητας 

δεδομένων αν το 

αρχείο μεταφοράς 

είναι .JPEG, .PNG, 

HTML

απεριόριστης 

ποσότητας 

δεδομένων αν 

το αρχείο 

μεταφοράς 

είναι JPEG, Ρ 

NG,HTML 

μπορεί να 

προκαλέσει 

υποψίες λόγω 

του μεγάλου 

μεγέθους του 

αρχείου 

μεταφοράς

Gifshuffle -κρυπτογράφηση

-συμπίεση του προς 

απόκρυψη αρχείου

-υπολογισμός 

διαθέσιμου χώρου 
απόκρυψης

-δεν απαιτείται 

εγκατάσταση του 

προγράμματος

-περιβάλλον 

γραμμής εντολών

-αλλαγή μεγέθους 
του αρχείου 

μεταφοράς μετά 

την απόκρυψη

-περιορισμένη 

ποσότητα 

δεδομένων για 

απόκρυψη

-εκμετάλλευση 

αρχείων .GIF ως 

μέσων απόκρυψης

-η εξέταση της 

νέας παλέτας 

του stego object

μπορεί να 

οδηγήσει σε 

ανίχνευση της 

κρυμμένης 

πληροφορίας
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Εργαλεία Δυνατότητες

(Strengths)

Αδυναμίες

(Weaknesses)

Ευκαιρίες

(Opportunities)

Απειλές

(Threats)

wbstego4 -κρυπτογράφηση

-το μέγεθος του 

αρχείου παραμένει 

ίδιο μετά την 

απόκρυψη 

δεδομένων αν 

πρόκειται για 

αρχείο .BMP

-απόκρυψη 

απεριόριστης 

ποσότητας 

δεδομένων αν το 

αρχείο μεταφοράς 

είναι .TXT, .PDF, 

HTML

-απαιτείται 

εγκατάσταση του 

προγράμματος

-αλλαγή μεγέθους 

του αρχείου 

μεταφοράς μετά 

την απόκρυψη αν 

αυτό

είναι TXT,

PDF,HTML

-εκμετάλλευση 

αρχείων .BMP,

TXT , PDF, HTML 

ως μέσων 

απόκρυψης

-ανίχνευση της

ύπαρξης

στεγ/φικού

εργαλείου αφού

το πρόγραμμα

εγκαθίσταται

στον

υπολογιστή

- η δυνατότητα 

απόκρυψης 

απεριόριστης 

ποσότητας 

δεδομένων αν 

το αρχείο 

μεταφοράς 

είναι TXT,

.PDF , HTML 

μπορεί να 

προκαλέσει 

υποψίες λόγω 

του μεγάλου 

μεγέθους του 

αρχείου 

μεταφοράς

Steganos -κρυπτογράφηση

-το μέγεθος του

αρχείου παραμένει
ίδιο μετά την

απόκρυψη

δεδομένων αν

πρόκειται

για .BMP,.WAV

-απαιτείται 

εγκατάσταση του 

προγράμματος

-αλλαγή μεγέθους 

του αρχείου 

μεταφοράς μετά 

την απόκρυψη αν 

αυτό είναι .JPEG

-εκμετάλλευση 

αρχείων BMP, 

.JPEG , .WAV ως 

μέσων απόκρυψης

-ανίχνευση της

ύπαρξης

στεγ/φικού

εργαλείου αφού

το πρόγραμμα

εγκαθίσταται

στον

υπολογιστή
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Εργαλεία Δυνατότητες

(Strengths)

Αδυναμίες

(Weaknesses)

Ευκαιρίες

(Opportunities)

Απειλές

(Threats)

Camouflage -απόκρυψη 

απεριόριστης 

ποσότητας 

δεδομένων, αφού 

αυτά

προσκολλώνται στο 

τέλος του αρχείου 

μεταφοράς

-ευκολία χρήσης (με 

δεξί κλικ στο αρχείο 

που θέλουμε να 

κρύψουμε)

-απαιτείται 

εγκατάσταση του 

προγράμματος

-αλλαγή μεγέθους 

του αρχείου 

μεταφοράς μετά 

την απόκρυψη

-εκμετάλλευση 

όλων των γνωστών 

τύπων αρχείων ως 

μέσων απόκρυψης 

(δεν συνιστώνται 

τα αρχεία TXT)

-ανίχνευση της

ύπαρξης

στεγ/φικού

εργαλείου αφού

το πρόγραμμα

εγκαθίσταται

στον

υπολογιστή

- η δυνατότητα 

απόκρυψης 

απεριόριστης 

ποσότητας 

δεδομένων 

μπορεί να 

προκαλέσει 

υποψίες λόγω 

του μεγάλου 

μεγέθους του 

αρχείου 

μεταφοράς

Spam mimic -δεν απαιτείται cover 

object

-δεν απαιτείται
εγκατάσταση

κάποιου

προγράμματος αφού 

λειτουργεί σε 

περιβάλλον Web

-απόκρυψη μόνο 

κειμένου

-υποστήριξη μόνο 
αγγλκής γλώσσας

-μικρό το 

πλαίσιο για την 

εισαγωγή του 
κειμένου που θα 

κρύψουμε

-προκύπτει 

δυσανάλογα 

μεγάλο κείμενο 

σε σχέση με 

αυτό που 

κρύψαμε
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Εργαλεία Δυνατότητες

(Strengths)

Αδυναμίες

(Weaknesses)

Ευκαιρίες

(Opportunities)

Απειλές

(Threats)

mp3stego -δεν απαιτείται 

εγκατάσταση του 

προγράμματος

-προκύπτει νέος 

τύπος αρχείου 

(.mp3) που περιέχει 

την κρυμμένη 

πληροφορία , ενώ το 

αντίστοιχο cover 

object είναι 

τύπου .WAV

-απόκρυψη μόνο 

αρχείων .TXT

-εκμετάλλευση των 

αρχείων .WAV ως 

μέσων

απόκρυψης , τα 

οποία όμως κατά 

τη διαδικασία 

απόκρυψης 

μετατρέπονται σε 

αρχεία .mp3

MSU stego 

video

-δεν απαιτείται 

εγκατάσταση του 

προγράμματος

-συνιστάται η 

απόκρυψη μόνο 

αρχείων .TXT

-εκμετάλλευση 

αρχείων .AVI ως 

μέσων απόκρυψης

JP Hide and 

Seek

-διασπορά 

μηνύματος σε τυχαία 

bits

-δεν απαιτείται 

εγκατάσταση του 

προγράμματος

-εκμετάλλευση 

αρχείων .JPEG ως 

μέσων απόκρυψης

Hide and 

Seek

-δεν απαιτείται 

εγκατάσταση του 
προγράμματος

-διασπορά 

μηνύματος σε τυχαία 
bits

-πολύ

περιορισμένη 

ποσότητα 

δεδομένων για 

απόκρυψη

-όλες οι τιμές των 

χρωμάτων της 

παλέτας είναι 

διαιρετές με το 4

-εκμετάλλευση 

αρχείων .GIF ως 

μέσων απόκρυψης

-η χρήση του 

αφήνει μία 

υπογραφή 

(διαιρετότητα με 

το 4 των τιμών 

της παλέτας),

που μπορεί να 

οδηγήσει σε 

ανίχνευση της 

κρυμμένης 

πληροφορίας

103



15. Εφαρμογές στεγανογραφίας

Στην εποχή μας η στεγανογραφία έχει πολλές εφαρμογές. 

Αναμφισβήτητα η προστασία του ιδιωτικού απορρήτου μπορεί να επιτευχθεί 

σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση των κατάλληλων στεγανογραφικών εργαλείων , 

τα οποία μπορούν να μας προσφέρουν περισσότερη ασφάλεια στις 

προσωπικές μας επικοινωνίες καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων.

Στις στρατιωτικές επικοινωνίες η στεγανογραφία μπορεί να παίξει 

σημαντικό ρόλο σε συνδυασμό με την κρυπτογράφηση πολύτιμων 

πληροφοριών. Η ανταλλαγή πληροφοριών πολλές φορές δεν αρκεί όταν είναι 

μόνο κρυπτογραφημένη , αλλά επιβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις και η 

απόκρυψη ύπαρξης της επικοινωνίας.

Η στεγανογραφία μπορεί να εφαρμοστεί στις επικοινωνίες των μυστικών 

και διπλωματικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα κάποιες αθώες εικόνες που 

έχουν κρυμμένες και κρυπτογραφημένες ευαίσθητες πληροφορίες μπορούν να 

αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τοποθετηθούν σε 

διάφορες τοποθεσίες στο διαδίκτυο (πχ. ftp sites) ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 

μπορέσουν να τις παραλάβουν χωρίς να αφήσουν υποψίες για το κρυμμένο 
περιεχόμενό τους.

Η στρατιωτική - εθνική , καθώς και η βιομηχανική κατασκοπεία 

αποτελούν ένα πεδίο εφαρμογής της στεγανογραφίας. Πολλές φορές δεν αρκεί 

μόνο η ισχυρή κρυπτογράφηση , αλλά ενδιαφέρει κυρίως να μη γίνει αντιληπτή 
η ύπαρξη επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών.

Τεχνικές στεγανογραφίας μπορούν να εφαρμοστούν και στον ιατρικό 

χώρο. Πιο συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική αποστολή και αποθήκευση 

ακτινογραφικών ή άλλων εξετάσεων τα προσωπικά στοιχεία των ασθενών 

μπορούν να ενσωματώνονται στις εικόνες που παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα των εξετάσεων ώστε να είναι δύσκολη η παραποίηση ή αλλαγή 

αυτών των στοιχείων . κάτι που μπορεί να γίνει ευκολότερα αν αυτά τα στοιχεία 

φυλάσσονται χωριστά.
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Μία άλλη εφαρμογή είναι η παρακολούθηση των διαφημίσεων που 

εκπέμπει ένας ραδιοφωνικός σταθμός και η καταμέτρησή τους . Ένα αυτόματο 
σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί για να παρακολουθεί για κάποιο κρυμμένο 

μήνυμα που έχει ενσωματωθεί στη διαφήμιση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ 

ενός ραδιοφωνικού σταθμού και μίας εταιρείας ή ενός προσώπου. Αυτό 

βοηθάει όσους πληρώνουν το σταθμό να επιβεβαιώνουν το συμφωνηθέντα 

αριθμό και χρόνο των διαφημίσεων.

Η στεγανογραφία όμως μπορεί να εφαρμοστεί και σε παράνομες 

δραστηριότητες. Τέτοιες δραστηριότητες αφορούν την τρομοκρατία (πχ. 

ανταλλαγή μυστικών μηνυμάτων που αφορούν πιθανούς στόχους 

τρομοκρατικών ενεργειών) , το εμπόριο ναρκωτικών , την παιδική 

πορνογραφία , το οργανωμένο έγκλημα κ.α.
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16. Στεγανάλυση
Ενώ η στεγανογραφία αποσκοπεί στο να αποφύγει να δημιουργήσει 

υποψίες για τη μετάδοση κρυμμένων μηνυμάτων έτσι ώστε αυτά να 

παραμείνουν μη ανιχνεύσιμα, η στεγανάλυση είναι η τέχνη του να αποκαλύψει 

αυτά τα μηνύματα καθιστώντας τα άχρηστα.

Η στεγανάλυση μπορεί να έχει τις εξής μορφές:

- Ανίχνευση της κρυμμένης πληροφορίας (Detection of hidden infonnation).

- Παραποίηση της κρυμμένης πληροφορίας (Distortion of hidden information)

- Εξαγωγή της κρυμμένης πληροφορίας (Extracting of hidden information)

-Εξουδετέρωση της κρυμμένης πληροφορίας (Disabling of hidden information)

Η ανίχνευση κρυμμένης πληροφορίας μπορεί να είναι οπτική, ακουστική 

, στατιστική (αλλαγές στα LSBs ή στα εικονοστοιχεία , ανάλυση των 

ιστογραμμάτων) και δομική (ιδιότητες αρχείων).

Οι στεγανογραφικές επιθέσεις διακρίνονται σε 5 κατηγορίες :

Stego - only attack : Είναι ο τύπος της επίθεσης όπου γνωστό είναι μόνο το 

αρχείο που περιέχει την κρυμμένη πληροφορία , δηλαδή το stego-object.

Known - cover attack : Σε αυτή την περίπτωση είναι διαθέσιμα τόσο το 

αρχείο με την κρυμμένη πληροφορία (stego-object) , όσο και το αρχικό αρχείο 

δηλαδή το cover object. Έτσι μπορεί να γίνει σύγκριση ανάμεσα στα δύο 

αρχεία.

Known - message attack : Εδώ γνωρίζουμε το μήνυμα που είναι κρυμμένο 

καθώς και το αρχείο που το περιέχει (το stego object) και θέλουμε να βρούμε 
το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη.

Chosen - stego attack : Σε αυτή την επίθεση γνωρίζουμε και το αρχείο που 

περιέχει την κρυμμένη πληροφορία (stego-object) , αλλά και το εργαλείο ή τον 

αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη.

Chosen - message attack : Στον τελευταίο τύπο επίθεσης ο στεγαναλυτής 

δημιουργεί ένα μέσο απόκρυψης χρησιμοποιώντας κάποιο εργαλείο για να 

κρύψει ένα συγκεκριμένο μήνυμα . Στη συνέχεια μελετά διάφορες αλλαγές που
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προκαλεί στο μέσο απόκρυψης η ενσωμάτωση του μηνύματος ώστε να μπορεί 

να ανιχνεύσει αργότερα κρυμμένα μηνύματα σε άλλα μέσα απόκρυψης.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται συγκεντρωτικά οι παραπάνω 

τύποι στεγανογραφικών επιθέσεων:

Attacker employs: When attacker has access to:
Attack Stceo-lmaee (‘over Message Algorithm
Stego-only /
Known cover /
Known message /
Chosen slego / /
Chosen message /

Στεγανογραφικές επιθέσεις

Όλες οι μορφές επιθέσεων που στόχο έχουν την ανίχνευση 

κρυμμένων μηνυμάτων είναι γνωστές σαν παθητικές επιθέσεις (passive 

attacks). Υπάρχουν όμως και οι επιθέσεις που στοχεύουν στην καταστροφή 

της κρυμμένης πληροφορίας. Αυτές καλούνται ενεργητικές επιθέσεις (active 

attacks) . Τέτοιες είναι για παράδειγμα η περιστροφή μίας εικόνας γύρω από 

το κεντρικό της σημείο , η αύξηση ή μείωση της αντίθεσης , το θάμπωμα κ.α. 

Επίσης η μετατροπή ενός αρχείου πχ. εικόνας BMP σε εικόνα .JPEG θα 

καταστρέψει την κρυμμένη πληροφορία που πιθανόν να περιέχει. Οι 

ενεργητικές επιθέσεις πλεονεκτούν των παθητικών , διότι είναι ευκολότερο να 

καταστρέψεις ένα κρυμμένο μήνυμα παρά να το ανιχνεύσεις.

Στην παρακάτω οθόνη φαίνεται η προειδοποίηση που εμφανίζει το 

πρόγραμμα Invisible Secrets όταν προσπαθήσαμε να εξάγουμε ένα αρχείο 

κειμένου το οποίο αποκρύψαμε σε μία εικόνα , αφού πρώτα εφαρμόσαμε στην 

εικόνα τις ενεργητικές επιθέσεις που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο. Η εξαγωγή του κρυμμένου αρχείου δεν μπόρεσε να 

πραγματοποιηθεί.
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Invisible Secrets 4 X

I Back | | Next > | | ? Help | | Close [

Enter carrier access/decryption password:

ACCESS DENIED!
Invalid carrier file, password or algorithm.

Click NEXT to access the carrier...

Η ανίχνευση ενός κρυμμένου μηνύματος σχετίζεται τόσο με το 

μέγεθος του , όσο και με το μέγεθος του αρχείου απόκρυψης και τον τύπο του. 

Όσο μεγαλύτερο είναι το προς απόκρυψη μήνυμα,τόσο μεγαλύτερη αλλοίωση 

επιφέρει η ενσωμάτωση του στο αρχείο απόκρυψης και κατά συνέπεια τόσο 

ευκολότερη είναι η ανίχνευσή του .

Για την ανίχνευση κρυμμένων δεδομένων μπορούν να εφαρμοστούν 

στατιστικά τεστ, τα οποία αποκαλύπτουν αν οι στατιστικές ιδιότητες του μέσου 

απόκρυψης παρεκκλίνουν από τις φυσιολογικές. Κάποια από αυτά τα τεστ 

είναι ανεξάρτητα από τη μορφή των δεδομένων και μετρούν μόνο την εντροπία. 

Αυτή για παράδειγμα είναι συνήθως μεγαλύτερη στις εικόνες με κρυμμένη 

πληροφορία. Στη στατιστική ανάλυση επίσης μπορούν να εφαρμοστούν 

κατάλληλα φίλτρα μόνο στα λιγότερο σημαντικά bits για να αποδείξουν την 

ύπαρξη ή μη κρυμμένης πληροφορίας σε αυτά.

Το πιο γνωστό στατιστικό τεστ που εφαρμόζεται για την ανίχνευση 
κρυμμένων δεδομένων είναι το χ2 τεστ το οποίο υπολογίζει το βαθμό 

τυχαιότητας (randomness) των bits σε ένα δείγμα ενός αρχείου. Χαμηλή τιμή 

του δείχνει υψηλό βαθμό τυχαιότητας , κάτι το οποίο συχνά συνδέεται με την 
ύπαρξη κρυμμένης πληροφορίας.

Εξετάζοντας πολλές «καθαρές» εικόνες καθώς και τις ίδιες με 

κρυμμένα δεδομένα , βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις ανωμαλίες και 

τα μοτίβα - patterns που δημιουργούνται σε ένα αρχείο με την απόκρυψη 

πληροφορίας σε αυτό.Τέτοιες ανωμαλίες είναι η ασυνήθιστη ταξινόμηση 

χρωμάτων στις παλέτες και ο υπερβολικός θόρυβος (noise) που εισάγεται.

108



Για παράδειγμα στις εικόνες που βασίζονται σε παλέτες χρωμάτων για 

να γίνει η απόκρυψη δεδομένων στα λιγότερο σημαντικά bits στα ήδη 

υπάρχοντα χρώματα της παλέτας , μειώνεται ο αριθμός αυτών των χρωμάτων 

και δημιουργούνται νέα χρώματα. Η τελική μορφή της παλέτας αποτελείται 

από ομάδες περίπου ομοίων χρωμάτων , τα οποία διαφέρουν μόνο κατά 1 bit 

μεταξύ τους, ενώ κανονικά η ταξινόμηση των χρωμάτων στις παλέτες αρχίζει 

από το περισσότερο χρησιμοποιούμενο και καταλήγει σε αυτό που 

χρησιμοποιείται λιγότερο. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω σχήμα όπου στη δεξιά 

παλέτα έχουμε ομάδες ομοίων χρωμάτων που προκύπτουν από την 

ενσωμάτωση κρυμμένης πληροφορίας στα λιγότερο σημαντικά bits ενώ η 

αριστερή είναι η αρχική παλέτα πριν την υλοποίηση της απόκρυψης :

Sot order l!3fWllWSi!HBi τ|

■■■■■■■■■■■■■■■

Αριστερά απεικονίζεται η παλέτα μίας εικόνας χωρίς κρυμμένα δεδομένα και δεξιά η 
παλέτα της ίδιας εικόνας μετά την ενσωμάτωση δεδομένων σε αυτή

Παρακάτω παραθέτουμε δύο εικόνες .GIF, στη δεύτερη εκ των οποίων 

υπάρχει κρυμμένο ένα αρχείο κειμένου .DOC μεγέθους περίπουΙΙΟ ΚΒ. Για 

την απόκρυψη χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο S-tools. Στη συνέχεια 

παραθέτουμε τις παλέτες χρωμάτων για τις δύο εικόνες καθώς και τα 

ιστογράμματά τους. Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κάποιος τις διαφορές στις 

παλέτες και στα ιστογράμματα μετά την ενσωμάτωση κρυμμένων δεδομένων.
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Η αρχική εικόνα χωρίς κρυμμένα δεδομένα

Η εικόνα μετά την απόκρυψη δεδομένων

Color Table

Table: Custom Γ~<χ~1
| Cancel |

1 Load 1 
Γ^~Ί

0 Preview 

0

Αριστερά είναι η παλέτα της καθαρής εικόνας και δεξιά της εικόνας με την κρυμμένη
πληροφορία

110



istogram

Channel:

Histogram

i.IilIIi lill 1J U 1iL.il.ui., Ia.ljj. . I

Channel: Luminosity

11 ill

Αριστερά είναι το ιστόγραμμα της καθαρής εικόνας και δεξιά της εικόνας με 
την κρυμμένη πληροφορία

Στις εικόνες JPEG διάφορα τεστ αναλύουν τη συχνότητα των DCT 

συντελεστών και από τα ιστογράμματα που προκύπτουν εξακριβώνεται η 

παρουσία ή μη της ύπαρξης κρυμμένων δεδομένων. Ένα παράδειγμα είναι το 

παρακάτω σχήμα με τα τρία ιστογράμματα όπου φαίνονται οι διαφορές που 

προκαλούνται στο ιστόγραμμα των συντελεστών DCT μίας εικόνας .JPEG 

όταν ενσωματώνουμε ένα κρυμμένο μήνυμα :
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Παράδειγμα με τις διαφορές που προκαλούνται στο ιστόγραμμα συντελεστών DCT 
όταν ενσωματώνουμε ένα κρυμμένο μήνυμα
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Ορισμένα στεγανογραφικά εργαλεία έχουν κάποια μοναδικά 

χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλα. Αφήνουν δηλαδή κάποιο ίχνος ή υπογραφή 

από τη χρησιμοποίηση τους.Για παράδειγμα στο εργαλείο Hide and Seek οι 

τιμές των χρωμάτων της παλέτας είναι όλες διαιρετές με το 4.

Με το εργαλείο S-tools στις 8-bit εικόνες παρουσιάζονται στην παλέτα 

πολλά αντίγραφα χρωμάτων . Αυτό συμβαίνει γιατί το συγκεκριμένο εργαλείο 

κρύβει δεδομένα μειώνοντας τον αριθμό των χρωμάτων και δημιουργώντας 

κατόπιν αντίγραφα τους . Δεν είναι βέβαια ακριβώς όμοια αντίγραφα αλλά 

χρώματα που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους και δεν διακρίνονται από το 

ανθρώπινο μάτι.

Όταν χρησιμοποιείται το εργαλείο Camouflage το προς απόκρυψη 

αρχείο προσκολλάται στο τέλος του αρχείου που θα αποτελέσει το μέσο 

απόκρυψης. Παρακάτω παραθέτουμε δύο εικόνες .JPEG , στη δεύτερη εκ των 

οποίων έχουμε ενσωματώσει ένα αρχείο κειμένου με το Camouflage :

Αριστερά είναι η καθαρή εικόνα και δεξιά η ίδια εικόνα μετά την ενσωμάτωση
δεδομένων σε αυτή

Με τη χρήση ενός δεκαεξαδικού κειμενογράφου μπορούμε να 
ανιχνεύσουμε την κρυμμένη πληροφορία. Η τιμή FF D9 χαρακτηρίζει το τέλος 

ενός αρχείου εικόνας .JPEG όπως φαίνεται αν την ανοίξουμε με έναν 

δεκαεξαδικό κειμενογράφο Αν ανοίξουμε την εικόνα με τα κρυμμένα δεδομένα 

με το δεκαεξαδικό κειμενογράφο παρατηρούμε ότι μετά την τιμή FF D9 

ακολουθούν και άλλες τιμές , κάτι που δείχνει την παρουσία κρυμμένης 

πληροφορίας.Αυτά φαίνονται στα παρακάτω σχήματα :
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Είναι πολύ σημαντικό όταν ενσωματώνονται δεδομένα σε μία εικόνα η 

αλλοίωση που προκαλείται σε αυτή να μην μπορεί να γίνει αντιληπτή από το 

ανθρώπινο μάτι. Αυτό εξαρτάται και από το μέγεθος του μηνύματος που θα 

ενσωματωθεί Όσο μεγαλύτερο είναι,τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αλλοίωση 

στην αρχική εικόνα.

Στα έγγραφα κειμένου που χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη 

δεδομένων στο κενό-λευκό χώρο τους , αν μέσα στο κείμενο αυτός ο χώρος 

είναι πολύ μεγάλος ίσως είναι ένδειξη ύπαρξης κρυμμένης πληροφορίας. 

Επιπλέον ένας επεξεργαστής κειμένου μπορεί να αλλάξει τη μορφή του 

εγγράφου και να καταστρέψει το κρυμμένο μήνυμα. Όσον αφορά την 

απόκρυψη πληροφορίας στα πακέτα TCP/IP , η ύπαρξη καταλλήλων 

μηχανισμών φίλτρων μπορεί να ανιχνεύσει κρυμμένα δεδομένα.

Για να εξετάσουμε την επιβιωσιμότητα ενός κρυμμένου 

μηνύματος σε μία εικόνα και την αξιοπιστία του στεγανογραφικού εργαλείου 

που χρησιμοποιούμε μπορούμε να εκτελέσουμε τα ακόλουθα βήματα :

1. Χρησιμοποίηση κατάλληλων εικόνων ως cover object.

2. Ενσωμάτωση των μηνυμάτων στις εικόνες.

3. Επιβεβαίωση ότι τα κρυμμένα μηνύματα περιέχονται στα stego - object 

που θα προκύψουν.

4. Σύγκριση μεταξύ cover-object και stego-object.

5. Έλεγχος για επαναλαμβανόμενα μοτίβα - patterns που παρουσιάζονται 

στις εικόνες μετά την ενσωμάτωση δεδομένων.

6. Εφαρμογή διαφόρων τεχνικών επεξεργασίας στις εικόνες με τα κρυμμένα 

μηνύματα (πχ. περιστροφή , αποκοπή , θάμπωμα κ.α.) και κατόπιν έλεγχος 
των μηνυμάτων για να διαπιστωθεί η κατάστασή τους.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η χρήση στεγανογραφικού κλειδιού ή 

κωδικού κατά τη διαδικασία απόκρυψης ενός μηνύματος βοηθάει στην τυχαία 

διασπορά του στο αρχείο μεταφοράς ώστε να μην είναι εύκολη η καταστροφή 

του .

Ένα χρήσιμο πρόγραμμα που επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ αρχείων 

και την ανάλυση τους (εκτός από τις άλλες δυνατότητες που παρέχει) ώστε να
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εξακριβωθούν τυχόν διαφορές που έχουν λόγω της ενσωμάτωσης κρυμμένων 

δεδομένων , είναι το Winhex , το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα 

www.winhex.com. Από το περιβάλλον εργασίας του που φαίνεται στην 

παρακάτω οθόνη μπορούμε να συγκρίνουμε δύο αρχεία μεταξύ τους :

Παρακάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης δύο 

φαινομενικά όμοιων αρχείων όταν το ένα από αυτά περιέχει κρυμμένα 

δεδομένα ( αν δεν βρεθούν διαφορές εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα).

WinHex TO

789,430 difference(s) found. You may now view the 
report using "notepad, exe".

Cancel
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17. Εργαλεία στεγανάλυσης

17.1 Stegdetect - Stegbreak - Xsteg

To εργαλείο Stegdetect ανιχνεύει την ύπαρξη κρυμμένων μηνυμάτων 

σε εικόνες , ενώ το Stegbreak προσπαθεί να παραβιάσει τους κωδικούς που 

τυχόν χρησιμοποιούνται σε διάφορα στεγανογραφικά εργαλεία 

χρησιμοποιώντας την επίθεση λεξικού - dictionary attack. Και τα δύο 

λειτουργούν σε περιβάλλον γραμμής εντολών. Το εργαλείο Xsteg αποτελεί την 

έκδοση του Stegdetect σε γραφικό περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω είναι 

διαθέσιμα από την ιστοσελίδα www.outquess.orq.

Το πρόγραμμα Stegdetect μπορεί να ανιχνεύσει με στατιστικούς 

ελέγχους την ύπαρξη κρυμμένης πληροφορίας μέσα σε εικόνες .JPEG ,όταν η 

απόκρυψη έχει υλοποιηθεί με τα εργαλεία jsteg, jphide, invisible secrets και 

outguess .

Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται η αρχική οθόνη του προγράμματος :

01®
File Options

Scan options

r jsteg Sensitivity: |l .00 -)

Γ jphide 

Γ outguess 

Γ invisible

Help I

Filename Detection

Στην παρακάτω οθόνη επιλέγουμε τα αρχεία που θέλουμε να ψάξει το 

πρόγραμμα για την ύπαρξη ή μη κρυμμένης πληροφορίας :
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I Select File

Create Dir | Delete File | Rename File

Directories Λ Files Λ

Λ
Λ

Documents and SettingsN 
Ρ8Ρ\
Program Files\ 
RECYCLED

pagefile.sys

steganographyV
System Volume Information

/ /

Selection: D:

1

OK Cancel |

Στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

εξέτασης των αρχείων που επιλέξαμε. Τα θετικά αποτελέσματα εμφανίζονται 

με πράσινο χρώμα,ενώ επίσης αναγράφεται και το εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη.

Τ xsteg
File Options

JnJxJ

Help |

Scan options

r jsteg Sensitivity foo" j 
r iphi de 

r outguess 

r invisible

Slop)

Message window ______________
ISlartngstegdutectwiiti tipo sl.OOO i/

To πρόγραμμα δείχνει την ακρίβεια του ελέγχου τοποθετώντας 

αστερίσκους μετά από κάθε αρχείο . Όσο περισσότεροι είναι οι αστερίσκοι , 

τόσο πιο ακριβές είναι το αποτέλεσμα που έχουμε.
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17.2 Stego Suite

Είναι ένα πακέτο τριών εργαλείων της εταιρείας WetStone 

Technologies (www.wetstonetech.com) . Το πρώτο εργαλείο Stego Watch 

αναλύει τα αρχεία και υπολογίζει την πιθανότητα κάποιο από αυτά να περιέχει 

κρυμμένη πληροφορία καθώς και τον πιθανό αλγόριθμο που 

χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη.Το παρακάτω σχήμα δείχνει το 

αποτέλεσμα του ελέγχου του εργαλείου σε μία εικόνα .JPEG :

Το δεύτερο εργαλείο Stego Analyst αναλύει τις εικόνες και τα αρχεία 

ήχου εξετάζοντας διάφορα χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα τις παλέτες 

χρωμάτων. Το πρώτο εργαλείο Stego Break είναι μία εφαρμογή για την 

παραβίαση του κωδικού ή της passphrase που έχει χρησιμοποιηθεί στο αρχείο 

που περιέχει το στεγανογραφικό περιεχόμενο.

17.3 Gargoyle (StegoDetect)

Είναι ένα εργαλείο της ίδιας εταιρείας (WetStone Technologies) το 

οποίο όμως ανιχνεύει την ύπαρξη στεγανογραφικού λογισμικού στους
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καταλόγους ενός αποθηκευτικού μέσου. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τα 

αποτελέσματα του ελέγχου,κατά τον οποίο βρέθηκε ένας κατάλογος όπου 

υπάρχουν αποθηκευμένα στεγανογραφικά εργαλεία.

Ft Actions Ηφ

_ c|x

Color .M No c:\rv prccrarnsVstpq
Johs^rh e*e Yes JPHide and 3ee< 0.5 c.lmv DitjciamsVsleaoi J
Stashoe Yes Jtash ΝΆ c:\rv prccroms^caov
Stasn 7ip No clitvprPcr^meVereno1.
GiH-iiB.exe Yes 2iHho hs.alei !.0 cArw piiuof nsVateu ji
2 ib cl v33 S-Toots ■til cl'jOt piccTerocVbteqo^-T oo t\
S-Tncls Mp Yes 3-Tank 4 n r'rit'PK'rnmc\<irpfri\3-Ton c\
S-Toolsew Yes 3-TjoIs •1.0 cWpieorentsVjteatAS-TQiM
GIFutiLdil Yes S-Tools 4.0 cW prccramc\GtoqovS-T oo c\
crvplb ill Yes S-Tools 40 eliny piDQrams\steqa^S-Tioal s\
S-ToolsGC' Nj c.lmv DiLCionisVsleaoiS-T ool s\ d

■Hes&rarriM: 25B
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18. Το μέλλον
Μιλώντας για το μέλλον θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα συνεχιστεί η 

ανάπτυξη στεγανογραφικών εργαλείων τα οποία θα είναι πιο ισχυρά από τα 

τωρινά όσον αφορά τη δυσκολία ανίχνευσής τους. Παράλληλα όμως θα 

αναπτύσσονται και στεγαναλυτικά εργαλεία με σκοπό την ευκολότερη αλλά και 

ακριβέστερη ανίχνευση κρυμμένων δεδομένων σε φαινομενικά αθώα μέσα.

Όσον αφορά τα μέσα απόκρυψης της πληροφορίας , οι προσπάθειες θα 

επικεντρωθούν στην εύρεση τεχνικών απόκρυψης έχοντας ως cover object 

κινούμενες εικόνες - video . Επίσης έχουν αναφερθεί κάποιες προτάσεις για τη 

χρήση μοριακών αλυσίδων DNA και ολογραμμάτων (τρισδιάστατων 

απεικονίσεων αντικειμένων ) ως μέσων απόκρυψης μηνυμάτων ,η ανάπτυξη 

των οποίων θα μελετηθεί περαιτέρω.

Θα γίνουν μελέτες για την επίτευξη απόκρυψης περισσότερων 

δεδομένων ακόμα και σε πολύ μικρά αρχεία συμπιέζοντας για παράδειγμα τα 

δεδομένα πριν την απόκρυψή τους. Αποτελεί μία πρόκληση η κατάργηση της 

αναλογίας 1:1 στην απόκρυψη πληροφορίας , δηλαδή ένα bit από τα προς 

απόκρυψη δεδομένα για κάθε bit του μέσου μεταφοράς της κρυμμένης 

πληροφορίας. Έτσι θα γίνει κατορθωτή η απόκρυψη μεγάλων αρχείων μέσα 

σε μικρότερα. Η ενσωμάτωση στεγανογραφικών προγραμμάτων στα 

λειτουργικά συστήματα αποτελεί να άλλο πεδίο μελλοντικής μελέτης.

Δύο θα εξακολουθήσουν να είναι κατά κύριο λόγο οι τομείς εφαρμογής 

της τέχνης της στεγανογραφίας. Ο ένας θα επικεντρώνεται στην προστασία 

του ιδιωτικού απορρήτου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ο άλλος στην 
αρνητική χρησιμοποίηση των τεχνικών της στεγανογραφίας , δηλαδή στη 
χρήση της σε παράνομες δραστηριότητες.
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19. Συμπεράσματα
Η στεγανογραφία βρίσκει σταδιακά τη θέση της στην ασφάλεια, ιδιαίτερα 

μετά τις φήμες που υπήρξαν για τη χρήση στεγανογραφικών τεχνικών από 

τους τρομοκράτες στο σχεδίασμά και την εκτέλεση των τρομοκρατικών 

επιθέσεων στη Νέα Υόρκη. Πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι αυτές οι φήμες 

δεν επιβεβαιώθηκαν μέχρι τώρα.

Οι Anderson και Petitcolas στο άρθρο τους «On the limits of 

Steganography » αναφέρονται στην προσεκτική επιλογή των αρχείων που θα 

χρησιμοποιηθούν ως μέσα απόκρυψης,αλλά και στη χρήση στεγανογραφικών 

εργαλείων που δεν αφήνουν πίσω τους κάποιο γνωστό ίχνος.

Επίσης θα πρέπει να μην υπάρχουν αντίγραφα των αρχείων που 

χρησιμοποιούνται ως μέσα απόκρυψης για την αποφυγή συγκρίσεων μεταξύ 

cover object και stego object. Αν χρησιμοποιούμε για μέσα απόκρυψης πχ. 

εικόνες αυτές θα πρέπει να σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις 

δραστηριότητες του ατόμου στο οποίο θα αποσταλεί το κρυμμένο μήνυμα.

Τέλος η συνδυασμένη χρήση κρυπτογραφίας και στεγανογραφίας 

προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας , αφού ακόμα και αν γίνει 

ανίχνευση και εξαγωγή της κρυπτογραφημένης κρυμμένης πληροφορίας , θα 
είναι αδύνατη η κατανόησή της.
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