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Összefoglaló 
 

A digitális anyagok nemcsak az eredeti formátumukban, hanem azt átalakítva, 

tömörítve is továbbíthatók. A különböző formátumokban tárolt anyagok 

gyakorlatilag az eredeti formátumú anyaggal azonos felhasználhatóságot tudnak 

biztosítani. A multimédia anyagok esetében azok azonosításának, integritásának 

ellenőrzése ma több területen is egyre fontosabb szempont. A tartalomazonosítás 

több célra is használható, például tárgyalási eljárásokban, egészségügyi 

alkalmazásokban, elektronikus kereskedelemben – abban az esetben, amikor 

valamilyen szempontból biztosak szeretnénk lenni abban, hogy a látott digitális 

formátumú kép, videó vagy audió anyag autentikus. Természetesen a különböző 

célú alkalmazások esetén az elvárások illetve az alkalmazott módszerek 

eltérhetnek. Az azonosítás során tág értelemben általában három főbb paraméter 

vizsgálata történik meg: az adat integritásának, az adat forrásának valamint az 

adat valódiságának vizsgálata. 

A képek azonosításának, sértetlenségének vizsgálatához használt vízjel 

információk általában az adott kép tartalmi elemeitől függenek, különböző képi 

tulajdonságok alapján történik azok meghatározása. Ebben az esetben a vízjel 

információ arra használható fel, hogy vizsgálni lehessen annak alapján a kép 

sértetlenségét. A beágyazott információval kapcsolatban nem csak a 

biztonságosság a követelmény orvosi alkalmazások esetében, hanem az is, hogy 

lehetőleg a vízjelezés során az eredeti kép csekély mértékben módosuljon 

valamint az, hogy a beágyazási technika törölhető legyen, azaz a beágyazott 

vízjelet el lehessen távolítani az ellenőrzés során. Kutatási célkitűzésem az volt, 

hogy egy olyan beágyazott vízjel információt alakítsak ki, mely kapcsolódik a 

kép tartalmi elemeihez, valamint a képhez csatolt egyéb információkhoz és 

segítségével lehetséges legyen a kép integritásellenőrzése. 

A vízjel információ kialakítása során fontos az a tulajdonság, hogy a vízjel a kép 

mely mértékű módosítása után nyerhető ki az adott képből. Egy adott képen 

többféle módosítást lehet elvégezni, melyek a képi tartalmat befolyásolhatják.   
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Tartalom azonosítás esetében azonban szükséges annak meghatározása, hogy a 

tartalom milyen típusú módosítása esetén tekinthetjük azt az eredetivel 

azonosnak. Természetesen, ha nem tennénk meg ezt a megkülönböztetést, akkor 

a tartalom azonosítás problémaköre azonos lenne az üzenet azonosítással [9, 18].  

Célom egy olyan algoritmus kifejlesztése volt, ahol a tartalomazonosítás során a 

JPEG transzformáció az elfogadható módosítás. A kutatási célkitűzésem egy 

olyan algoritmus kialakítása volt, melynek felhasználásával az eredeti kép JPEG 

tömörített változata is azonosítható, illetve a módszer segítségével detektálhatóak 

azok a képblokkok, melyek az eredeti képhez képest módosításra kerültek. 

A vízjel információ beágyazási módszerei az alkalmazott terület 

követelményeinek megfelelően különbözőek lehetnek. A beágyazási módszerek 

között megkülönböztetünk robosztus, törékeny illetve félig törékeny beágyazási 

módszereket. A félig törékeny algoritmusok esetében a cél az, hogy a beágyazás 

során elrejtett információ meghatározott képmódosításoknak ellenálljon, azonban 

a más módosításokkal szembeni ellenálló képesség ez esetben marginális 

szempont.  

Célom egy olyan vízjel beágyazó algoritmus kerül kialakítása volt, mely a félig 

törékeny beágyazási kategóriába tartozik. Az algoritmus az adott minőségi 

faktorral végrehajtott JPEG tömörítés esetén garantálja a beágyazott vízjel 

sértetlenségét, illetve felhasználásával törölhető vízjel információt lehet a 

képekbe ágyazni. 
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Abstract 
 

Digital files can be transmitted in the original and in various compressed 

formats. The compressed formats can provide the same quality and applicability 

as the original uncompressed format. The authentication control and the integrity 

of multimedia materials have an increasing importance in different areas. 

Content authentication can be used for many purposes, for example in legal 

processes, in medical applications, in electronic commerce – where it is needed 

for whatever reason that the authenticity of the received digital media is verified. 

The applied methods can be different according to the requirements of the 

applications. During the verification process in general three main parameters are 

checked: data integrity, data source and data authenticity. 

The watermark information which is used for integrity verification or content 

authentication of still images is usually dependent of the content of the image. In 

the case of medical applications, not only the security of the integrity verification 

is required. It is also important that during the embedding process the 

modifications to the original media file should be minimized and the embedding 

process should be reversible, the embedded data must be erasable. It means that 

following to the detection of the embedded information the original media 

content can be reconstructed. The goal of my research was to build up watermark 

information for image integrity verification, where it is has connection to the 

image content and to the information which is attached to the image.  

It is important to define the level of the modification when the embedded 

information is not damaged due to the manipulation of the cover media.  

When the purpose of watermarking is content authentication, it is it important to 

define what kinds of image manipulations are acceptable, when the modified 

image content can be considered identical to the original. If this distinction is not 

defined, the content authentication would be equivalent to message 

authentication. 

My goal was to develop an algorithm which can be used for content 

authentication where the acceptable modification is the lossy JPEG compression. 
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My research objective was to develop a solution where content authentication is 

possible on lossy JPEG compressed images and it is possible to find the image 

blocks where the image content was modified compared to the original image. 

Watermark embedding solutions fulfill different requirements according to the 

specific application area. In watermark embedding robust, fragile and semi-

fragile techniques are distinguished.   

My goal was to create a semi-fragile watermark embedding algorithm. For lossy 

JPEG compression – with a given quality factor – it can guarantee that the 

embedded watermark will be kept intact, and the embedded information is 

erasable. 
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1 Bevezetés  

 

Manapság egyre több dokumentumot használunk és kezelünk digitális 

formátumban. A digitálisan tárolt dokumentumok, audió és videó anyagok 

esetében a kalózkodásnak – a dokumentumok illegális terjesztésének és 

másolásának – egyre nagyobb a veszélye. Addig, amíg a digitális formában 

történő kezelés nem terjedt el, a különböző multimédia anyagokat lehetett ugyan 

másolni, azonban minden egyes másolás után minőségromlás következett be, 

azaz az eredeti anyaghoz képest minőségileg rosszabb lett a másolt változat. A 

digitálisan tárolt dokumentumok esetében azok másolása minőségvesztés nélkül 

történhet meg, és a másolás elvégzéséhez nem szükséges költséges berendezések 

beszerzése. A digitális dokumentumok illegális terjesztése is könnyebb, mint az 

analógoké – számítógépes hálózatokon keresztül ma is igen nagy mennyiségű 

„kétes eredetű” dokumentumot terjesztenek. 

A digitális anyagok nem csak az eredeti formátumukban, hanem azt átalakítva, 

tömörítve is továbbíthatóak. A különböző formátumokban tárolt anyagok 

gyakorlatilag az eredeti formátumú anyaggal azonos felhasználhatóságot tudnak 

biztosítani. A multimédia anyagok esetében az azonosítás, integritás ellenőrzés 

ma több területen is egyre kiemeltebb feladat. A tartalomazonosítás több célra is 

használható, például tárgyalási eljárásokban, egészségügyi alkalmazásokban, 

elektronikus kereskedelemben – abban az esetben, amikor valamilyen 

szempontból biztosak szeretnénk lenni abban, hogy a látott digitális formátumú 

kép, videó vagy audió anyag autentikus. Természetesen a különböző célú 

alkalmazások esetén az elvárások illetve az alkalmazott módszerek eltérhetnek. 

Az azonosítás során tág értelemben általában három főbb paraméter vizsgálata 

történik meg: az adat integritásának, az adat forrásának valamint az adat 

valódiságának vizsgálata. 

Számos esetben – például orvosi képek estében – szükséges, hogy meg lehessen 

győződni egy adott digitális anyag sértetlenségéről, azaz arról, hogy az valóban 

eredeti-e, illetve nem módosítottak-e azon a felvételt illetve a kibocsátást 
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követően. Ennek egy lehetséges módja az lehet, ha csatolt információként 

különböző kriptográfiai módszerekkel biztosítják a kívánt feltételek 

ellenőrizhetőségét. Egy másik, ennél sokkal megbízhatóbb megoldás az, amikor 

magába az anyagba ágyazzák be azt az információt, mely lehetővé teszi azt, hogy 

annak eredetiségét vizsgálni lehessen. 

A multimédia anyagok azonosítása, integritásellenőrzése eltér a hagyományos 

„üzenetek” ellenőrzésétől. A multimédia anyagok a legtöbb esetben különböző 

szabványok szerinti formátumban – mint például JPEG, MPEG, FLAC – 

kerülnek továbbításra. A legtöbb alkalmazás esetében a tömörített és az eredeti 

formátumú anyag azonosnak tekinthető – mint például az eredeti DVD-n 

forgalmazott film, valamint az annak AVI formátumban illegálisan terjesztett 

változata.  

A multimédia anyagok azonosítása általános értelemben megtehető kriptográfiai 

és szteganográfiai módszerekkel. A kriptográfiai módszerek közül általában a 

különböző üzenet azonosítási technikákat alkalmazzák az azonosításhoz. A 

tartalom azonosítás esetében nem pusztán üzenet azonosításról van szó. Üzenet 

azonosítás esetében a vizsgált szempont az, hogy az eredeti üzenet sértetlensége 

fennáll-e, azaz a vizsgált és az eredeti üzenet bitről bitre megegyezik-e. Az 

üzenetazonosítás vizsgálatára több kriptográfiai megoldás létezik, a 

leggyakrabban alkalmazott megoldás a digitális aláíráson alapul. A digitális 

aláírás az eredeti anyaghoz csatolt, de fizikailag külön kezelt adathalmaz. 

A vízjelezés esetében a multimédia anyagot magát tekintik kommunikációs 

csatornának. Ebbe a csatornába ágyazott vízjel információ tartalmazhatja az 

anyag tulajdonosának adatait vagy annak azonosításához szükséges 

tartalomfüggő információt. A multimédia azonosítás esetében nem az anyag 

bitről-bitre való azonosítása a cél, hanem az abban foglalt tartalom azonosítása, 

ahol az eredeti tartalom valamilyen módon módosulhatott, például annak tartalmi 

módosításával vagy veszteséges tömörítés alkalmazásával. Természetesen a 

tartalomazonosításnál meg kell határozni azokat a korlátozásokat, melyek 

megszabják, hogy az eredeti tartalom mely mértékű módosítása tekinthető még 

elfogadhatónak, mekkora módosulás esetén tekinthető az eredetivel azonosnak.  
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A hagyományos, digitális aláíráson alapuló tartalomazonosítás semmilyen 

mértékű módosítást nem tesz lehetővé. A hagyományos vízjelezési megoldások 

fő tervezési szempontja az, hogy a lehető legnagyobb mértékű módosítás esetén 

is detektálható legyen a beágyazott információ, adott esetben még a tartalom 

bizonyos részeinek megváltoztatása esetén is. A tartalomazonosítási feladatokra 

ma a legelfogadottabb megoldások a félig törékeny vízjel-beágyazási eljárások. 

A vízjelezési megoldások preferáltak a tartalomazonosítás esetén, hiszen az 

ahhoz használt információ az eredeti multimédia tartalomba ágyazódik, annak 

szerves részét képezi.  

 

1.1 A disszertáció tartalma 

 

A disszertáció témája a szteganográfián belül a digitális képek 

integritásellenőrzése. Természetesen az integritásellenőrzés által elérendő célok a 

különböző alkalmazásoknak megfelelően különbözőek lehetnek. A 

disszertációban ismertetett tézisek az integritásellenőrzés különböző területeit 

érintik. A tézisek a negyedik, ötödik illetve hatodik fejezetben kerülnek 

bemutatásra, ezen fejezetek a tézisek rövid ismertetésével kezdődnek. Az első 

tézis a kép formátumától független integritás ellenőrző megoldást mutat be, a 

második illetve a harmadik tézis a képi tömörítésben egyik legelterjedtebb 

formátumhoz, a JPEG tömörítéshez kapcsolódik. Míg az első tézis egy olyan 

integritás-ellenőrzési algoritmust mutat be, mely esetén nincs elfogadható 

módosítás az eredeti képhez képest, a második illetve harmadik tézis esetén a 

JPEG tömörítés – bizonyos paraméterek mellett – egy olyan módosításnak 

tekintendő, mely esetén az eredeti illetve a tömörített kép tartalmi szempontból 

azonosnak tekinthető, de más típusú módosítás – mint a kép tartalmi elemeinek 

megváltoztatása – nem megengedett. 

A disszertáció felépítése a következő: a második és a harmadik fejezet a 

szteganográfiai protokollok illetve a vízjelezés rövid bemutatását tartalmazza. 

Az első tézis a negyedik fejezetben kerül bemutatásra, mely egy képi 

tulajdonságok alapján történő egyedi vízjel információ kialakításának módját 
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mutatja be. Az algoritmussal kialakított vízjel információ egy olyan egyedi, rövid 

bitsorozat, mely a képet képes azonosítani valamint a vízjel információ alapján a 

vízjelezett kép integritásvizsgálata elvégezhető. 

A második tézis – melyet az ötödik fejezet tartalmaz – egy olyan algoritmust 

tartalmaz, melynek felhasználásával olyan tulajdonság-vektor állítható elő, 

mellyel az eredeti kép JPEG tömörített változata is azonosítható. A tulajdonság-

vektor alapján meghatározható, hogy a kép tartalmát módosították-e, illetve 

felhasználásával azonosíthatóak azok a képblokkok melyek tartalma az 

eredetihez képest módosult. 

A hatodik fejezetben szereplő harmadik tézis egy törölhető, félig törékeny vízjel 

beágyazási módszert ismertet. A beágyazási algoritmus a JPEG tömörítéssel 

szemben félig törékeny, azaz meghatározott minőségfaktorral történő JPEG 

tömörítést követően a módszerrel beágyazott információ a képből kiolvasható. 

A tézisek különböző projektekben alkalmazásra kerültek, ezen alkalmazások 

felsorolását a hetedik fejezet tartalmazza.  
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2 Szteganográfia 

 

2.1 Bevezetés 

 

A szteganográfia egyik legáltalánosabb és legismertebb modellje az úgynevezett 

börtönőr probléma melyet elsőként Gustavus Simmons mutatott be [9]. A 

Simmons féle börtönőr probléma a következő: 

Alice-t és Bob-ot egy bűncselekmény miatt börtönbe zárják és ugyanabba a 

börtönbe, de külön cellába kerülnek. Egy szökési tervet szeretnének kidolgozni 

közösen, de a börtönőr Wendy minden kommunikációjukat figyeli. Wendy nem 

engedi, hogy oly módon kommunikáljanak egymással ahol a kommunikációban 

titkosítást, vagy kódolt üzeneteket válthatnának egymással. Abban az esetben, ha 

a börtönőr gyanús kommunikációt észlel mindketten egy sokkal szigorúbban 

őrzött börtönbe kerülnek. Alice-nek és Bob-nak tehát a „bizalmas üzeneteiket” 

egy ártatlannak tűnő kommunikációs csatornába kell ágyazniuk. Egy lehetséges 

megoldás lehet, ha Alice képeket küld Bob-nak, melybe a szökési tervhez 

szükséges információkat ágyazza. Bob-nak így nincs más feladata, mint a kapott 

képekből kinyerni a titkos információt [1,9].  

1. ábra 
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Wendy, a börtönőr többféleképpen viselkedhet: 

• Passzív: csak megfigyeli, de nem módosítja Alice és Bob üzeneteit 

• Aktív: módosítja az üzeneteket 

• Rosszindulatú: nem csak módosítja az üzeneteket, de „álüzeneteket” is 

generál, melyet például Alice nevében elküld Bob-nak 

 

2.2 A szteganográfiai protokollok típusai 

 

Általánosságban a szteganográfiai alkalmazásokra igaz az, hogy Alice a Bob-nak 

küldendő m üzenetet egy úgynevezett c cover-object –be (üzenethordozó 

objektum) ágyazza valamilyen algoritmus felhasználásával, ahol a beágyazás 

során egy k kulcsot használ fel. Meg kell említeni, hogy a cover-object bármilyen 

típusú üzenet lehet (kép, audió, szövegfile stb.). Természetesen ezt a beágyazási 

folyamatot oly módon kell végrehajtani, hogy a folyamat eredményeként előálló 

s stego-object, mely tartalmazza a beágyazott üzenetet a cover-object-hez 

„hasonló” ártatlan objektumnak tűnjön, azaz a beágyazott üzenet minél 

nehezebben legyen detektálható [1, 2, 22]. 

Bob a fogadás során kinyeri m-et, ehhez felhasználja a számára is ismert 

beágyazási algoritmust, valamint a beágyazás során használt k kulcsot. A 

visszafejtési folyamatnak működnie kell úgy, hogy az eredeti c objektum nem áll 

Bob rendelkezésére. 

Az üzenetküldési folyamatot megfigyelő külső szemlélő számára nem lehet 

megkülönböztethető az, hogy Alice olyan c objektumokat küld, melyek nem 

tartalmaznak egyéb információt, vagy pedig olyan s objektumokat melyek rejtett 

üzeneteket tartalmaznak. Általánosságban megfogalmazva, ha a megfigyelő a 

kommunikáció során {c1, c2, …,cN} halmazt figyeli meg nem tudja eldönteni, 

hogy cI tartalmaz-e rejtett információt. A rejtett kommunikáció biztonságossága 

abban rejlik, hogy c és s objektumok nem megkülönböztethetőek. Természetesen 

ebből következik, hogy nem minden típusú adat használható cover-object –ként, 

szükséges hogy az redundáns információt tartalmazzon valamilyen módon. 
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A szakirodalom három szteganográfiai protokoll típust különböztet meg [31, 16]: 

• Egyszerű „Tiszta” szteganográfia – Pure steganography 

• Titkos kulcsú szteganográfia – Secret key steganography 

• Nyilvános kulcsú szteganográfia – Public key steganography 

A fent említett típusok alapelvei a következők: 

 

2.2.1 Egyszerű szteganográfia 

 

Ebben az esetben nem szükséges titkos információ (a beágyazási folyamat során 

használt k kulcs) cseréje a kommunikációt megelőzően.  

Formálisan a beágyazási (embedding, E) folyamat a következőképpen írható le: 

E: C x M → C, ahol C a lehetséges cover objektumok halmaza, M az üzenetek 

halmaza. 

Az információ kinyerése a következőképpen írható le: 

D: C → M.  

Természetesen követelmény az, hogy │C│≥│M│. 

 

Mind a küldő, mind a fogadó ismeri a kommunikációban használt algoritmust, de 

az algoritmusnak nem kell publikusnak lennie, azaz a kommunikációt figyelő 

külső szemlélő számára nem kell, hogy az ismert legyen. 

 

Definíció (egyszerű szteganográfiai rendszer): <C, M, D, E>, ahol C a 

lehetséges cover objektumok, M a lehetséges üzenetek halmaza, melyekre 

fennáll │C│≥│M│, a beágyazó függvény E: C x M → C, a kifejtő függvény D: C 

→ M, mely rendelkezik a D(E(c,m))=m tulajdonsággal minden m ∈ M és minden 

c ∈ C egyszerű szteganográfiai rendszert alkot. 

 

A gyakorlatban a C halmaz általában hagyományos üzenetek halmaza (képek, 

multimédia állományok, szöveges dokumentumok stb.), melyet a kommunikáló 

felek egymás felé küldeni szoktak. Azt, hogy két objektum mennyire hasonlít 

egymáshoz a hasonlóság függvénnyel lehet leírni. 
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Definíció (hasonlóság függvény): C egy nem üres halmaz. A hasonlóság 

függvény sim: ]  hasonlóság függvény C-n ha minden -re 

sim(x, y) = 1 

1,(2 −∞→C Cyx ∈,

⇔ x = y, ha yx ≠ sim(x, y)<1. 

 

A gyakorlatban minden szteganográfiai rendszer esetében a törekvés az, hogy 

teljesüljön, hogy sim(c, E(m, c)) ≈  1 minden m ∈ M, és c ∈ C esetén. 

Amennyiben lehetőség van a cover objektum kiválasztására a beágyazási 

folyamat megkezdését megelőzően, azaz a cover objektumot nem 

véletlenszerűen választja ki a küldő fél, akkor célszerű adott üzenet küldése 

esetén azt az objektumot választani, melyre [31]: 

c = fennáll. )),(,(max mxExsim
Cx∈

Amennyiben például a cover objektum egy beszkennelt kép, úgy az eredeti képet 

ismételten be lehet digitalizálni, hiszen minden egyes alkalommal egy kicsit 

eltérő eredményt kapunk (a tökéletesen megegyező szkennelt képnek nagyon 

kicsi a valószínűsége). A küldő a szkennelt verziókból ezek után ki tudja 

választani a számára legmegfelelőbbet. 

Néhány kutató nyilvános cover objektumokat tároló adatbázis használatát 

javasolja [33, 34, 106, 114, 117]. Mivel az esetleges támadó szintén hozzáférhet 

az adatbázishoz, az eredeti cover objektumhoz is, így könnyen detektálni tudja a 

titkos információt. Ennek elkerülése érdekében a küldő módosítja a nyilvános 

adatbázisban tárolt cover objektumot, majd a módosított objektumot használja fel 

a későbbiekben. Ez azonban nem tökéletes megoldás, hiszen ha a támadó ismeri 

azt a technikát, ahogy az eredeti, adatbázisban tárolt képet módosították, úgy 

képes lenne egy imitált cover objektum létrehozására, és a kommunikáció 

meghamisítására is [20, 32, 34]. 

A leggyakrabban a szteganográfiai alkalmazásokban a kriptográfiát és a 

szteganográfiát együttesen használják: a küldő az üzenetet még a beágyazás előtt 

titkosítja [104, 106, 109]. Természetesen ez növeli a kommunikáció biztonságát 

– hiszen egy adott üzenet esetében a nem csak a szteganográfiai, hanem a 

kriptográfiai algoritmust is fel kell törni ahhoz, hogy az eredeti üzenethez 

 

 

17



hozzájusson a támadó. Ugyanakkor ebben az esetben a rejtett üzenet detektálása 

is sokkal nehezebb, hiszen egy titkosított üzenet véletlenszerű bitsorozatnak 

tűnik (legalábbis a beágyazott titkosítatlan üzenethez képest) [20, 33]. 

 

2.2.2 Titkos kulcsú szteganográfia 

 

A tisztán szteganográfiai rendszer esetében a rejtett kommunikáció biztonsága az 

alkalmazott algoritmus titkosságán múlik, hiszen az algoritmus ismeretében 

mindenki el tudja végezni a beágyazási folyamatot, valamint ki tudja nyerni s-ből 

a rejtett m üzenetet. Azaz a kommunikációt figyelő harmadik fél az algoritmus és 

s birtokában képes arra, hogy visszafejtse abból m-et, hiszen sem a küldő, sem a 

fogadó fél nem használ fel semmilyen többlet tudást, vagy információt ehhez 

képest. 

A titkos kulcsú szteganográfia hasonló a titkos kulcsú titkosításokhoz, a küldő fél 

választ egy c cover objektumot, a küldeni kívánt üzenetet ebbe ágyazza, de a 

beágyazási folyamat során felhasznál egy k titkos kulcsot is [16, 22]. A vevő fél 

akkor tudja a beágyazott üzenetet a kapott s-ből visszafejteni, ha ismeri a 

beágyazás során használt kulcsot. 

 

Definíció (titkos kulcsú szteganográfiai rendszer): 

 

A < > ahol C a lehetséges cover objektumok, M a lehetséges 

üzenetek halmaza, melyekre │C│≥│M│, K a titkos kulcsok halmaza, 

és  azzal a tulajdonsággal, hogy 

 minden 

KK EDKMC ,,,,

CCxMxKEK →: MCxKDK →:

mkkmcED KK =)),,,(( Mm∈ , Cc∈ , Kk ∈ esetén titkos kulcsú 

szteganográfiai rendszert alkot. 

 

Természetesen ebben az esetben szükséges a folyamatban felhasznált titkos kulcs 

ismerete mind a küldő mind a fogadó fél számára, ezt egy biztonságos csatornán 

keresztül a kommunikáló feleknek egyeztetniük kell. 
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2.2.3 Nyilvános kulcsú szteganográfia 

 

Csakúgy, mint a nyilvános kulcsú titkosítások estében a nyilvános kulcsú 

szteganográfiai rendszerben sem szükséges a kommunikációt megelőzően a 

titkos kulcsok egyeztetése. A nyilvános kulcsú rendszerekben egy kulcspár 

használata szükséges, mely a privát és publikus kulcsból áll, ahol a nyilvános 

kulcs egy mindenki számára hozzáférhető adatbázisban van tárolva [20]. 

Egy lehetséges mód a publikus kulcsú szteganográfiai rendszer megvalósítására 

a Publikus Kulcsú Infrastruktúra (PKI) használata [91, 95, 103]. Feltételezhetjük, 

hogy Alice és Bob börtönbe kerülésük előtt ki tudták cserélni publikus 

kulcsaikat, így nincs szükség a PKI funkcionalitásának felhasználására. A 

publikus kulcsú szteganográfiai rendszerek arra a tényre építenek, hogy a 

visszafejtéshez használt függvény D minden c-re alkalmazható függetlenül attól, 

hogy az tartalmaz-e rejtett üzenetet [16]. Ha nem tartalmaz c rejtett üzenetet, 

akkor D eredménye egy véletlen m lesz. Fontos megemlíteni, hogy a publikus 

kulcsú titkosítás során a titkosított m üzenet szintén egy hasonló véletlen 

bitsorozat lesz [20, 34]. 

Az üzenetküldési folyamat a következő: Alice titkosítja m üzenetet Bob publikus 

kulcsával, melynek eredménye egy „véletlenszerűnek tűnő” üzenet, melyet a 

cover objektumba ágyaz, ahol az a mód, ahogy ezt beágyazza mind Bob mind a 

kommunikációt megfigyelő Wendy számára ismert, azaz Wendy szintén képes a 

titkosított m „kiolvasására” s-ből. Feltételezhetjük, hogy mind a beágyazáshoz 

használt függvény mind az alkalmazott kriptográfiai algoritmus nyilvános, 

mindenki számára ismert. Bob aki nem tudhatja előzetesen, hogy az Alice-től 

kapott m üzenet tartalmaz-e beágyazott információt minden m esetén elvégzi a 

visszafejtést: D-t használva kitömöríti az információt, majd titkos kulcsát 

használva visszafejti azt. Ha m tartalmazott rejtett információt úgy a folyamat 

eredménye a beágyazott üzenet lesz [31].  
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Mivel feltételezhetjük, hogy Wendy ismeri E-t és D-t,  ő is Bob-hoz hasonlóan 

megpróbálja a beágyazott információt kinyerni m-ből. Mivel a titkosító 

algoritmus egy véletlennek tűnő üzenetet eredményez így Wendy nem lesz képes 

eldönteni, hogy az általa kitömörített információ egy „véletlen” bitsorozat vagy 

pedig egy titkosított üzenet. Feltételezve, hogy az alkalmazott kriptográfiai 

algoritmust Wendy nem tudja feltörni, úgy az eredeti üzenethez Wendy nem 

juthat hozzá. Hátránya a megoldásnak, hogy Bob-nak minden esetben 

feltételeznie kell, hogy az üzenete rejtett információt tartalmaz, és a visszafejtést 

minden esetben el kell végeznie [33]. Ha az üzenetet nem neki címezték, hanem 

például egy nyilvános levelezési listára küldték (de feltételezni lehet, hogy a 

listára érkezett üzenetek között van olyan, ami tartalmaz neki szánt rejtett 

üzenetet), akkor nehéz dolga van, hiszen a visszafejtés – főleg a publikus kulcsú 

műveletek miatt – igen számításigényes feladat [20]. 

 

2.3 Tökéletes titkosság 

 

A cover objektumot tekinthetjük egy C valószínűségi változónak  eloszlással. 

A beágyazás tekinthető egy függvénynek, ami C-ben van definiálva, legyen 

az  eloszlásfüggvénye, melyek a stego-objektumok, amiket a 

szteganográfiai rendszer eredményez.  

CP

SP

),,( kmcEK

 

A relatív entrópia definíciója két eloszlás között [31]: 

(D ∑
∈

=
Qq

qPqPqPP ))(/)((log)()P¦¦ 212121 .  

(Mennyire nem hatékony az, ha feltételezzük, hogy az eloszlás  miközben a az 

igazi eloszlás , ily módon mérhető a beágyazási folyamat hatása  

eloszlására). 

2P

1P CP

 

A tökéletes titkosság definíciója [31]: 
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δ szteganográfiai rendszer, ahol  a stego-objektumok eloszlása, melyet a 

kommunikáció során a felek egymáshoz eljuttatnak, és  C eloszlásfüggvénye. 

SP

CP

δ  ε  biztonságú ha ε≤)P¦¦( SCPD  és tökéletesen biztonságos ha ε =0. 

 

Tétel: létezik teljesen biztonságos szteganográfiai rendszer 

 

Bizonyítás: C legyen az n hosszú bitsorozatok halmaza.  legyen egyenletes 

eloszlás C-n, és az e titkos üzenet legyen C-beli elem. A küldő véletlenszerűen 

kiválaszt egy -t, majd kiszámítja 

CP

Cc∈ ecs ⊕= -t, ahol ⊕  a XOR művelet. A 

létrejövő s egyenletes oloszlású C-n, így SC PP =  és .  0)P¦¦( S =CPD

A küldött üzenet visszafejtése cs ⊕  kiszámításával kapható meg [16].  

 

Természetesen a fenti rendszernek csak elméleti jelentősége van, hiszen a 

kommunikációt megelőzően véletlen bitsorozatokat kellene a feleknek 

egymással egyeztetniük [1]. A megoldás hasonlóképpen elméleti, mint a 

kriptográfiában használt one-time pad, melynek gyakorlati alkalmazásának 

problémáival kapcsolatban  több publikáció is született. 

 

2.4 Titkos üzenetek detektálása 

 

A passzív támadónak el kell döntenie, hogy a c cover objektum, melyet Bob 

Alice-nak küld tartalmaz-e titkos, rejtett információt vagy nem. Ez a feladat egy 

hipotézisproblémával modellezhető [31, 33].  

 

Ennek megfelelően Wendy definiál egy teszt-funkciót: 

:}1,0{: →Cf  

 f(c)=1 ha c tartalmaz titkos üzenetet 

 f(c)=0 ha c nem tartalmaz titkos üzenetet 
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Ezen funkciót használva osztályozza Wendy az üzeneteket, melyeket Alice és 

Bob küldenek egymásnak. Wendy osztályozza a cover objektumokat, egyes 

esetekben nem detektálja a titkos üzeneteket, ekkor II. típusú hibát ejt [34]. Az is 

lehetséges, hogy Wendy olyan c objektumra mondja, hogy az titkos üzenetet 

tartalmaz, mely esetben ezen állítása adott c esetén nem felel meg a valóságnak., 

ebben az esetben I. típusú hibát ejt [34]. A gyakorlati alkalmazásokban azt a β  

valószínűséget próbálják maximalizálni, hogy a passzív támadó II. típusú hibát 

ejtsen (ezt természetesen a szteganográfiai rendszer megalkotói maximalizálják, 

a támadónak ezzel ellentétesek a törekvései). Ha létezik ideális rendszer, akkor 

fennáll, hogy 1=β . A tökéletesen biztonságos szteganográfiai rendszer esetében 

– feltéve hogy a támadó I. típusú hibát nulla valószínűséggel követ el – igaz az, 

hogy 1=β  [31]. 

Az ε  biztonságos szteganográfiai rendszer esetében azokat a valószínűségeket, -

α  illetve β - hogy a támadó I. illetve II. típusú hibát ejt a következő tétel köti 

össze [80]: 

 

Tétel (Cachin, 1998): 

 

δ  legyen egy szteganográfiai rendszer, mely ε  biztonságos a passzív 

támadásokkal szemben, a β valószínűség azt jelenti, hogy a támadó nem 

detektálja a titkos üzeneteket, és α az a valószínűség, hogy a támadó tévesen 

detektál titkos üzeneteket. Ez esetben fennáll: 

εβα <),(d  

ahol εβα <),(d  a bináris relatív entrópia, mely a következő módon van 

definiálva: 

β
αα

β
ααβα −

−+
−

=
1log)1(

1
log),( 22d  

abban az esetben, ha 0=α  akkor εβ −≥ 2  

 

Bizonyítás: 
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A bizonyításhoz fel kell használnunk a relatív entrópia egy tulajdonságát. A 

determinisztikus számítási műveletek nem növelik a relatív entrópiát két eloszlás 

között: legyen és két véletlen változó Q halmazban illetve 

eloszlással. Legyen f egy függvény mely: . Ekkor 

qQ 2Q
0QP

1QP TQ →

)()(
1010 QQTT PPDPPD ≤ , ahol  illetve a  illetve eloszlását 

jelöli [31]. 

0TP
1TP )( 0Qf )( 1Qf

 

2.5 A szteganográfiai rendszer robusztussága 

 

Abban az esetben, ha az információt a szteganográfiai rendszer egy olyan cover-

objektumba helyezi el, mely könnyen módosítható, akkor a rejtett információ a 

módosítás során sérülhet. Ha például az információt elektronikus képekbe 

ágyazzuk be, a képet át lehet alakítani, szűréseket lehet rajta végezni, különböző 

algoritmusokkal tömöríteni lehet (JPEG stb.), mely során a kép eredeti 

információtartalma is módosul valamint az abba ágyazott információ is sérülhet. 

Egy aktív támadó, aki ugyan nem tudja sem detektálni, sem visszafejteni a rejtett 

üzenetet megpróbálhatja valamilyen módon tönkretenni azt, például veszteséges 

tömörítés alkalmazásával. Egy szteganográfiai rendszert akkor nevezünk 

robusztusnak, ha a beágyazott információt nem lehet módosítani a cover-

objektum drasztikus módosítása nélkül [31]. 

 

Definíció (robusztusság): 

 

δ szteganográfiai rendszer, és ρ  a egy  megfeleltetés. CC → δ  ρ  robusztus, 

ha minden ρ∈p  esetén: 

mkkmcEDkkmcEpD KKKK == )),,,(())),,,((( , titkos kulcsú szteganográfiai 

rendszer esetén, valamint  

D(p(E(c,m)))=D(E(c,m))=m egyszerű szteganográfiai rendszer esetén m,c és k 

választásától függetlenül. 
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Természetesen a fentiekből következik, hogy minden szteganográfiai rendszer 

kialakítása esetén kompromisszumot kell kötni a rendszer titkossága és 

robusztussága között. Minél nagyobb robusztusságot biztosít a rendszer annál 

kisebb biztonságosságot nyújt, hiszen a robusztusság csak redundáns információ 

használatával válhat lehetővé. Azaz a beágyazni kívánt üzenetet redundáns 

módon kell a cover objektumba ágyazni, ami azt jelenti, hogy a cover objektum 

nagyobb mértékben módosul, megváltoztatva ezzel az eloszlásfüggvények közti 

relatív entrópiát [32]. 

Általában a szteganográfiai rendszerek egy adott típusú módosítás ellen 

biztosítanak robusztusságot. 

Egyes esetekben a cover objektumba abból a célból ágyaznak információt, hogy 

igazolni lehessen, hogy az adott objektum kinek a tulajdonában áll. Képek 

esetében gyakori, hogy copyright információt ágyaznak a képekbe (ezt nevezzük 

vízjelezésnek, watermarking-nak). Ezen folyamat során fontos a robusztusság, 

hiszen a cél az, hogy még a módosított kép esetében is bizonyítani lehessen, 

hogy az kinek a tulajdonát képezi. Ebben az esetben ha valaki jogosulatlanul 

szeretné használni a képet, például oly módon, hogy azt saját web oldalain 

szerepelteti, valamilyen módon el kell távolítania a vízjelet a képből. Ma már 

léteznek olyan web alapú keresőszoftverek, melyek a web oldalakat 

„szkennelik”, pontosabban azt vizsgálják, hogy mely oldalak tartalmaznak olyan 

képeket, amikbe copyright információ van elhelyezve. Általában ha egy cég kiad 

egy olyan terméket mely alkalmas a vízjelezésre, akkor biztosítja azt is, hogy a 

beágyazott vízjeleket valamilyen módon automatikusan detektálni lehessen. 

Ennek egyik módja lehet az említett web-szkenner alkalmazás (ami a kép jogos 

tulajdonosának riportokat tud küldeni arról, hogy hol szerepel az adott kép) [12, 

18, 34]. 

Az úgynevezett „Mosaic attack” alkalmas arra, hogy bonyolult szűrőfunkciók 

alkalmazása nélkül a web-szkennereket megakadályozza abban, hogy detektálni 

tudják a vízjelezett képeket. Ezen támadás során csupán arról van szó, hogy a 

képeket apró darabokra vágják, majd ezen darabokból rakják ki a teljes képet: 
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2. ábra: web browserben megjelenített kép, melyet lehetséges kisebb képdarabok 

alapján megjeleníteni 

 

Az ily módon megjelenített kép azonosnak tűnik az eredetivel, noha valójában 

apró részekből áll, mely részek már nem tartalmazzák a vízjelet (beágyazott 

információt). Az, hogy a képeket mennyire kis részekre kell vágni, az 

alkalmazott vízjelező algoritmustól függ, ami robusztus lehet ezzel a típusú 

támadással szemben egy adott határig. 

 

2.6 Néhány szteganográfiai technika 

 

2.6.1 LSB bit helyettesítés 

 
Az LSB inzertálás során a Least Significant Bit-ek módosítása történik meg, a 

rejtett információt ez hordozza. A módszer előnye, hogy képek esetén például 

azok láthatóan nem, illetve alig módosulnak.  

A folyamat során nem csak a legalacsonyabb, hanem algoritmustól függően a 

legalacsonyabb x bit módosítható. Például egy 24 bites kép esetében, hol minden 
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pixelt 3 byte ír le (a színmélység így 16,777,216) az utolsó két bit módosítása 

még nem okoz szemmel észrevehető módosulást: 

 

3. ábra: az LSB inzertálás 

 
Az üzenet beágyazása során általában felmerül az a probléma, hogy az üzenet 

hossza általában kisebb, mint a rendelkezésre álló LSB-k száma. Ez azt jelenti, 

hogy a küldő csak a kép egy részének LSB bitjeit módosítaná, a többit eredeti 

formájában módosítatlanul hagyná. Ez azonban súlyos biztonsági problémához 

vezethet, hiszen a módosított és módosítatlan rész statisztikai tulajdonságai így 

valószínűleg jelentősen eltérnének egymástól. 

Vannak olyan megoldások, amik ezen probléma elkerülésének érdekében a 

beágyazandó üzenetet véletlen bitekkel akkora méretűre növelik amekkora 

méretű üzenetet maximálisan be lehet illeszteni. Ennek hátránya, hogy a 

folyamat során a cover objektum több bitje, nagyobb része módosul, mint 

amennyi minimálisan szükséges. 
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Egy másik megoldás lehet, amikor véletlenszám generátort használnak abból a 

célból, hogy a beágyazandó üzenet bitjeit véletlenszerűen helyezzék el a 

rendelkezésre álló LSB helyek között. A legismertebb ilyen algoritmus a véletlen 

intervallum módszer. Ebben az esetben a kommunikáló felek megállapodnak egy 

közös k titkos kulcsban, melyet egy véletlenszám generátor bemeneteként 

használnak, így egy véletlen sorozatot generálnak: 

)(1 ,...., mlkk , és a cover objektumban a következő indexű elemeket használják fel: 

11 kj =  

iii kjj += −1 , ahol . 2≥i

Ily módon azon bitek közti távolság a cover objektumban, ahová a rejtett 

információ be van ágyazva véletlenszerű. Természetesen a fogadó félnek 

ismernie kell k-t, valamint a véletlenszám generátor algoritmusát ahhoz, hogy a 

rejtett üzenetet ki tudja nyerni a kapott objektumból. 

 

2.6.2  Paletta alapú képek 

 
A paletta alapú képek esetében a színek egy adott csoportja (egy adott 

színhalmazból) használható a kép színeinek megadásakor. Minden paletta alapú 

kép két részből áll: a palettából, ami meghatározza azt az N színt ami 

használható, ez nem más mint indexelt  párok halmaza, ahol egy 

színvektort rendel egy adott i indexhez. A tényleges kép esetében minden 

ponthoz ezek után egy i indexet kell rendelni a tényleges színvektor helyett. Ha 

csak kis számú szín használatos az adott kép esetében, akkor ezzel a módszerrel 

a tárolt kép mérete jelentősen csökkenthető [16].  

),( ici

ic

Általánosságban elmondható hogy a paletta alapú képek esetében két 

megközelítés létezik arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt szteganográfiai 

célokra felhasználni. Az egyik megközelítésben a palettát kell módosítani, a 

másik megközelítésben a képet magát. A paletta szteganográfiai használata 

esetében a legegyszerűbb megoldás azt használja ki, hogy a paletta elemeinek 
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semmiféle sorba rendezése sem megkövetelt. Ezt kihasználva lehetséges 

információ elrejtése a palettába úgy, hogy a színek sorba rendezését 

manipuláljuk. Mivel a palettában a lehetséges sorba rendezések száma N! ez 

elegendő ahhoz, hogy rövid üzeneteket ily módon ágyazzunk be. Természetesen 

ez a megoldás nem robusztus hiszen az aktív támadó a paletta vektorait 

tetszőleges módon átrendezheti – ahol a képpont-paletta hozzárendeléseket is 

módosíthatja – az eredeti kép tartalmi módosítása nélkül. Egy másik alternatíva, 

amikor a képadatokat módosítjuk. Ebben az esetben az LSB inzertálásnál látott 

megoldás nem használható közvetlenül, hiszen nem garantált, hogy az egymás 

melletti vektorok a palettában hasonlóak (egymáshoz közeli színek például) [1]. 

Néhány szteganográfiai alkalmazás (pl. az Ez-Stego) ezt úgy oldja meg, hogy a 

palettát sorba rendezi oly módon, hogy a szomszédos vektorok hasonlóak 

legyenek, és ezt követően kezdi meg az LSB inzertáláshoz hasonló beágyazási 

folyamatot [22]. 

 

2.6.3 „Transzform domain” technikák 

 
Az LSB inzertálás nagyon egyszerű módja a képbe való adatrejtésnek, de nagy 

hátulütője, hogy igen érzékeny a kép kismértékű módosítására is. A támadó 

képfeldolgozási módszerek segítségével a beágyazott információt igen könnyen 

„tönkreteheti”, akár anélkül, hogy magához az információhoz hozzájutna. A 

legtöbb esetben, ha például veszteséges tömörítési eljáráson keresztül a képet 

transzformáljuk, a beágyazott információ elvész. 

A transzform domain megoldások esetében az információt a kép szignifikáns 

képi információt hordozó részeiben tároljuk el, ami robusztusabbá teszi a 

megoldást a veszteséges tömörítés, vágás és egyéb képfeldolgozási 

algoritmusokkal szemben a hagyományos LSB inzertáláshoz képest [81, 88]. 

Ezek a megoldások robusztusak, ugyanakkor a beágyazási folyamat miatti 

változtatás a képben szemmel észrevehetetlen.  

A JPEG tömörítés során a kétdimenziós DCT algoritmus kerül felhasználásra.  
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A szteganográfiában egy megoldás az, amikor két vagy több DCT együttható 

relatív nagyságát módosítjuk egy képblokkban [77, 78, 79]. Egy lehetséges 

megoldás a JPEG alapú képekbe történő információ beágyazására a DCT-Steg 

algoritmus [1]. A beágyazási folyamat során a képet 8x8-as pixel blokkokra 

bontják, minden egyes  képblokk egy bitnyi beágyazott információt fog 

tartalmazni. A beágyazás során egy D() pszeudorandom funkció alapján kerül 

kiválasztásra az a  képblokk, mely a beágyazott M üzenet i-edik bitjét 

tartalmazza. 

ib

ib im

A DCT-Steg beágyazási algoritmus [31]: 

For i=1,…. Length(M) do 

Egy cover üzenet-blokk  kiválasztása ib

}{ ii bDB =  

if 0=im  then 

  if  then )

)

,(),( 2211 vuBvuB ii >

   felcserélni -t és -t ),( 11 vuBi ),( 22 vuBi

end if 

else  

  if  then ,(),( 2211 vuBvuB ii <

   felcserélni -t és -t ),( 11 vuBi ),( 22 vuBi

 end if 

end if 

mindkét érték módosítása úgy, hogy xvuBvuB ii >− ),(),( 2211  

}{1`
ii BDb −=  

end for 

a sztego kép elkészítése -kből. `
ib

 

Mielőtt a kommunikáció megkezdődik, a kommunikáló feleknek meg kell 

állapodniuk abban, hogy melyik lesz az a két DCT együttható, melyet 
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felhasználnak a titkos kommunikáció során az információ beágyazására. A fenti 

folyamatban ezt a két együtthatót illetve -vel jelöltük. ),( 11 vu ),( 22 vu

Célszerű, ha a két együttható középfrekvenciás értékekhez tartozik, hiszen így 

biztosítható, hogy az információt az eredeti jel „hangsúlyos” részébe ágyazzuk. 

Ezen felül feltételezhetjük, hogy a beágyazási folyamat az eredeti képet nem 

módosítja jelentősen, mivel általános feltételezésként élhetünk azzal, hogy a 

középfrekvenciás együtthatók hasonló nagyságúak [89]. Mivel a megalkotott 

szteganográfiai rendszernek a JPEG tömörítéssel szemben kell robusztusnak 

lennie, a DCT együtthatókat úgy célszerű kiválasztani, hogy a kvantálási értékek, 

melyek ezekhez tartoznak közel azonosak legyenek.  

Egy adott blokk 1-t hordoz (1 a titkos üzenet adott bitjének értéke), ha 

, ellenkező esetben a titkos üzenet adott bitjének értéke 0. 

A beágyazási folyamat során – amennyiben az eredeti képben a nem a kívánt 

reláció áll fenn – a két együttható felcserélése történik meg. Mivel a JPEG 

tömörítés az együtthatók relatív értékét is módosíthatja a tömörítés során, ezért 

definiáljuk 

),(),( 2211 vuBvuB ii >

xvuBvuB ii >− ),(),( 2211 , mely ha nem áll fenn, akkor véletlen 

értékeket adunk az együtthatókhoz annak érdekében, hogy az egyenlőtlenség 

fennálljon. Ha x értékét növeljük, az eljárás ellenállóbb lesz a JPEG tömörítéssel 

szemben – és természetesen annál jobban módosítja az eredeti képet. 

 
A DCT-Steg visszafejtése: 

 
For i=1, ….Length(M) do 

 Vegyük képblokkokat, mely az i-edik bitet hordozza ib

  }

)

0

1

{ ii bDB =

 if then ,(),( 2211 vuBvuB ii ≤

   =im

 else 

   =im
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 end if 

end for 

 
A legnagyobb hátránya a megoldásnak az, hogy abban az esetben, ha egy adott 

blokkban a kívánt reláció csak a kép nagyobb mértékű módosításával érhető el, 

az adott blokkot nem „lépi át”. Természetesen az alapötletre számos ezt, és más 

hátrányos tulajdonságot kiküszöbölő módszert fejlesztettek ki. 
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3 Vízjelezés  

 

3.1 Vízjelezés  

 

A vízjelezés igen közelálló terület a szteganográfiához és az információ 

elrejtéséhez. Manapság egyre több dokumentumot használunk és kezelünk 

digitális formátumban. A digitálisan tárolt dokumentumok, audió és videó 

anyagok esetében a kalózkodásnak – a dokumentumok illegális terjesztésének és 

másolásának – egyre nagyobb a veszélye. Addig, amíg a digitális formában 

történő kezelés nem terjedt el, a különböző multimédia anyagokat lehetett ugyan 

másolni, azonban minden egyes másolás után minőségromlás következett be, az 

eredeti anyaghoz képest minőségileg rosszabb lett a másolt változat [4]. A 

digitálisan tárolt dokumentumok esetében azok másolása minőségvesztés nélkül 

történhet meg, a másolás elvégzéséhez nem szükséges költséges berendezések 

beszerzése. A digitális dokumentumok illegális terjesztése is könnyebb, mint az 

analógoké – számítógépes hálózatokon keresztül ma is igen nagy mennyiségű 

„kétes eredetű” dokumentumot terjesztenek. 

A dokumentumok védelmére a titkosítás is biztosíthat védelmet – az 

elektronikusan küldött anyagokat a küldő fél titkosítja, majd a fogadó fél csak a 

megfelelő kulcs birtokában képes azt visszafejteni. Azonban szerzői jogok 

védelmére ezen megoldás nem használható fel, hiszen a titkosított tartalom 

visszafejtését követőn a dokumentumot a fogadó fél tetszése szerint fel tudja 

használni, a dokumentum szerzője, tulajdonosa annak felhasználását nem fogja 

tudni nyomon követni [17, 20]. Természetesen dokumentum alatt ebben az 

esetben tetszőleges digitális formátumú anyagot érthetünk. A szerzői jogok 

védelmére ezen okok miatt egyre nagyobb figyelmet fordítanak, egyre 

fontosabbá válnak az olyan megoldások, melyek alkalmasak arra, hogy az 

illetéktelen használatot megakadályozzák. 

A vízjelezést számos alkalmazásban fel lehet használni. Általánosságban 

elmondható, hogy minden dokumentumhoz rendelhető valamilyen kiegészítő 
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információ – legyen az a szerző adatait tartalmazó adatsor, vagy a dokumentum 

értelmezéséhez szükséges egyéb adat – mely a dokumentummal együtt 

kezelhető, abba vízjelként beilleszthető [17, 21]. Természetesen sok más mód 

van arra, hogy egy dokumentumhoz tartozó kiegészítő információkat hogyan 

lehet kezelni. Lehetséges azokat header információként, vagy egy audio file 

kezdetére helyezni, egy képen jól látható helyen feltüntetni. A vízjelezés azonban 

mégis eltér ezen megoldásoktól. A vízjel észrevehetetlen, azaz egy vízjelezett 

dokumentum esetén a vízjel nem különül el élesen a dokumentumtól. Egy másik 

fontos tulajdonság az, hogy a vízjelet nem lehet egyszerűen elkülöníteni az adott 

dokumentumtól, ezen kívül egy vízjelezett dokumentumon végrehajtott 

különböző tranzakciók – például képek esetében különböző transzformációk, 

tömörítés stb. – a vízjelen is csakúgy, mint a dokumentumon végrehatódnak [25]. 

Egy vízjelező megoldás teljesítménye különböző paraméterekkel mérhető. Ilyen 

lehet az, hogy a vízjelező megoldás mennyire robusztus, azaz a beágyazott vízjel 

mekkora transzformációkat képes elviselni, a dokumentumon végrehajtott 

különböző transzformációk után sértetlensége megőrizhető-e [97, 99]. Egy másik 

hatékonyságmérő lehet, hogy a beágyazott vízjel mennyire észrevehetetlen, azaz 

a beágyazás során mennyire „sérül” az eredeti dokumentum [74, 108]. 

Természetesen az, hogy a különböző hatékonysági mérőszámok közül melyik 

mennyire fontos az a konkrét alkalmazási területtől függ. 

 

3.2 A vízjelezés főbb alkalmazási területei 

 

3.2.1 Broadcast monitorozás 

 

A különböző médiákban ma számos hirdető jelentet meg különböző reklámokat, 

hirdetéseket, ahol a leadandó üzenet megadott alkalommal, meghatározott 

idősávon belül meg kell hogy jelenjen. Annak vizsgálata, hogy a különböző 

médiák teljesítették-e a szerződésben rögzített feltételeket, több módon 

lehetséges.  
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A vizsgálatokat, amikor az adott hirdetés különböző médiákban (televíziós 

adások, rádió stb.) történő sugárzását vizsgálják, automatizáltan végzik [16]. 

Ezen vizsgálatok során célszerű, ha nem a teljes hirdetés adattartalmát 

hasonlítják össze egy eltárolt referenciaértékkel, hanem annak kivonatát, egy arra 

jellemző mintát keresnek a sugárzott adásban. Ennek leggyakrabban használt 

formája az, ha a sugárzott hirdetésbe még a hirdetés feladása előtt vízjel 

információkat rejtenek, és a monitorozás során ezen vízjelet keresik a sugárzott 

adásban. Ennek előnye az, hogy nem szükséges a monitorozáshoz nagy adatbázis 

használata, valamint a sugárzás során létrejött esetleges torzulások is figyelmen 

kívül hagyhatók, mert ez esetben a beágyazott vízjelnek robusztusnak kell lennie 

[82]. 

 

3.2.2 Tulajdonos azonosítás (copyright védelem) 

 

Manapság a digitális formátumú anyagok elterjedésével a szellemi tulajdon 

védelme egyre nagyobb jelentőségű. A szellemi termékhez, így a digitális és 

analóg anyagokhoz is kapcsolódhat szerzői, illetve tulajdonosi jog. Ez igen 

gyakran csak egy kísérő üzenet formájában jelenik meg, azaz sok esetben nem 

kapcsolódik a tulajdonosi jogokat definiáló üzenet, jelzés szorosan a szerzői 

jogokat hordozó anyaghoz. A legtöbb esetben a csatolt üzenet eltávolítása a 

médiáról igen egyszerű – egy digitális kép esetében például ez igen gyakran nem 

a képbe helyezve, hanem egy csatolt szöveges dokumentumban kap helyet. 

A vízjelezés egyik talán ma legfontosabb területe az, hogy milyen módon lehet 

különböző digitális és analóg anyagokba tulajdonosi információkat elhelyezni 

[86, 87]. Itt a vízjelezés célja az, hogy a szerzői jogokra való utalást valamilyen 

formában úgy ágyazza magába a hordozó médiumba, hogy az ne sérüljön 

jelentősen – azaz egy digitális kép esetében például azon a vízjelezés szemmel 

látható változást lehetőleg ne okozzon.   

A tulajdonos azonosításnál alkalmazott megoldások elsődleges célja az, hogy a 

beágyazott, tulajdonos azonosításhoz használt információt minél nehezebb 

legyen a hordozó médiából eltávolítani, illetve minél jobban ellenálljon a 
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különböző módosításoknak. Ma a digitális multimédia anyagok elterjedése miatt 

a tulajdonosi jogok védelme igen nagy szerepet kap, hiszen a digitális anyagok 

torzításmentesen másolhatók, illetve felhasználhatók.  

 

3.2.3 Tranzakció követés 

 

Ebben az esetben a média szerzője, tulajdonosa egy egyedi azonosítót helyez el a 

média egyes példányaiban. Azaz abban az esetben, ha egy adott videó anyagot 

több személy részére is eljuttat, úgy minden egyes személy egy kicsit más 

anyagot fog kézhez kapni, mely különbség abból adódik, hogy a beágyazott adat 

más és más minden esetben. A tranzakció követés esetében szintén tulajdonosi 

információ kerül beágyazásra, azonban itt a cél nem csak az, hogy a tulajdonosi 

információkat detektálni lehessen, hanem az is hogy nyomon lehessen követni az 

egyes példányokat. Azaz egy médium megvásárlása esetén követni lehessen, 

hogy ki az, aki továbbadta az általa megvásárolt médiát. 

A fenti technikát bizalmas dokumentumok terjesztésénél is szokták alkalmazni, 

ebben az esetben minden személy egy „személyre szabott” dokumentumot fog 

kézhez kapni, melyek tartalmilag azonosak, illetve szemmel nem észrevehető az 

azok közti különbség [22]. A dokumentumok közti különbségek ebben az 

esetben még azok kinyomtatása esetén is detektálhatóak, így azok alapján 

meghatározható, hogy mely személytől szivárogtak ki bizalmas információk. A 

fent leírt módszerrel sikerült megállapítani, hogy az angol kormány mely tagja 

szivárogtatott ki bizalmas információkat a sajtónak. 

 

3.2.4 Tartalom azonosítás, integritás ellenőrzés 

 

Számos esetben – például orvosi képek estében különösen – szükséges, hogy 

meg lehessen győződni egy adott digitális vagy analóg anyag sértetlenségéről, 

azaz arról, hogy az valóban eredeti-e, nem módosítottak-e azon a felvételt illetve 

a kibocsátást követően [27, 36, 37]. 
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Ennek egy lehetséges módja az lehet, ha csatolt információként különböző 

kriptográfiai módszerekkel biztosítják a kívánt feltételek ellenőrizhetőségét. Egy 

másik, ennél sokkal megbízhatóbb megoldás az, amikor magába az anyagba 

ágyazzák be azt az információt, mely szükséges ahhoz, hogy annak eredetiségét 

vizsgálni lehessen. 

A tartalom azonosítás esetében nem pusztán üzenet azonosításról van szó. 

Üzenet azonosítás esetében a vizsgált szempont az, hogy az eredeti üzenet 

sértetlensége fennáll-e, azaz a vizsgált és az eredeti üzenet bitről bitre 

megegyezik-e. Az üzenetazonosítás vizsgálatára több kriptográfiai megoldás 

létezik. Multimédia anyagok esetében azt, hogy a vizsgált anyag megegyezik-e 

az eredetivel más szempontok vizsgálata alapján szükséges eldönteni. Manapság 

a digitális multimédia anyagok terjedésével egyre nagyobb az igény arra, hogy a 

különböző formátumokban tárolt anyagokat azok tartalma alapján azonosítani 

lehessen. Egy kiadónak például érdeke az, hogy a CD formátumban megjelent 

zenei albumok alapján létrehozott tömörített formátumú (pl. mp3, flac stb.) audió 

anyagokat azok tartalma alapján azonosítani lehessen. Természetesen a 

multimédia anyag tartalma alapján történő azonosítás lehetséges audió, videó 

illetve tetszőleges formátumban tárolt adat alapján. 

Tartalomazonosítás esetében minden esetben definiálásra kerül az, hogy 

mekkora az a módosítás, aminek esetén a módosított anyag az eredetivel 

azonosnak teinthető.  

 

3.2.5 Másolásvédelem 

 

Egy fontos terület manapság, különösen a digitális multimédia anyagok esetében 

annak korlátozása, hogy a különböző állományokat illegálisan  másolni lehessen. 

Természetesen a beágyazott vízjelek erre önmagukban nem képesek, ehhez 

különböző szoftver és hardver megoldások szükségesek. A vízjelezés szerepe 

ezen alkalmazások esetében az lehet, hogy magát azt az információt milyen 

módon ágyazza bele az adott multimédia anyagba, mely annak másolásvédelmét 
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szabályozza. A másolás megakadályozása már kívül esik a vízjelezés által 

biztosítható lehetőségeken. 
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4 Beágyazott vízjel információ kialakítása 

integritásellenőrzéshez  

 

 

Tézis: Kifejlesztettem egy fix hosszúságú, integritás és tulajdonosazonosításhoz 

felhasználható vízjel információt generáló algoritmust 

 

Kialakítottam egy olyan algoritmust, mely képspecifikus tulajdonságok alapján 

egy harmadik fél (Trusted Third Party) bevonásával előállít egy olyan azonosítót, 

mely a következő főbb tulajdonságokkal rendelkezik: 

• A kép egyedi azonosítójaként használható 

• Alkalmas a kép integritásának ellenőrzésére 

• Kapcsolatot teremt a kép illetve a képhez kapcsolódó egyéb adatok között 

• A képzett vízjel információ egy rövid, fix hosszúságú bitsorozat 

• A tulajdonosi jogok igazolhatók felhasználásával 

Az algoritmus felhasználásával kialakított vízjel információ felhasználása esetén 

a vízjelezett kép ellenáll a vízjelmásoláson alapuló támadásoknak. 

 

4.1 Bevezetés 

 

Manapság az orvosi képek integritásának ellenőrzése egyre fontosabbá válik, 

hiszen egyre több területen használnak digitális formában készült és tárolt 

felvételeket. A modern egészségügyi rendszerekben a betegadatok – mely alatt a 

beteg alapadatait (név, cím stb.) értjük – illetve a különböző diagnózisok leírásai 

is számítógépes rendszerben kerül tárolásra. Az informatikai megoldások mind 

szélesebb körű használata egyre több lehetőséget biztosít az úgynevezett 

„telemedicin” alkalmazások számára, mint a tele-diagnózis, tele-konzultáció stb.. 

Természetesen az informatikai rendszerek alkalmazása esetében is fontos, hogy 

az semmilyen területen ne hátráltathassa  a megfelelő betegellátást. Az 

egészségügyben használt informatikai rendszerekre vonatkozóan több szabvány 
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illetve ajánlás is létezik, például az US HIPAA ajánlás a betegadatok kezelésére 

vonatkozó biztonsági követelményekkel foglalkozik, a DICOM, HL7 és CEN251 

munkacsoportok szintén hasonló területen adnak ki ajánlásokat [35]. A három fő 

alappillére az egészségügyi rendszerek biztonságosságának a bizalmasság, 

megbízhatóság és a rendelkezésre állás. 

Az elektronikus beteg rekord különböző információkat tartalmaz a különböző 

vizsgálatokról, receptekről, diagnózisokról – általánosságban a beteg 

egészségügyi történetéről, amibe beletartoznak természetesen a digitálisan tárolt 

orvosi képek is. Az elektronikus betegrekordot különböző területen dolgozó 

orvosok generálják fizikailag eltérő helyszíneken. Az így gyűjtött betegadatokat 

EPR-nek (Electronic Patient Record) nevezzük. Az betegadatok 

nyilvántartásának és kezelésének módját az egyes országokban – így 

Magyarországon is – szigorú törvényi szabályozás védi. Annak érdekében, hogy 

a törvényi szabályozásnak megfelelő rendszert ki lehessen építeni, különböző 

biztonsági megoldások használata szükséges, mint például a megfelelő 

azonosítási, titkosítási és adatátviteli megoldások használata [36]. Ez különösen 

kiemelt fontosságot kap akkor, ha nem egy szigetszerű informatikai rendszerről 

beszélünk, hanem hálózatban dolgozó, egymással kommunikáló egészségügyi 

rendszerekről. Az egészségügyi rendszerek közti kommunikáció iránti igény 

egyre nő, hiszen a beteg – ellátási igényének, illetve egyéb paraméterek 

figyelembe vételével – megválaszthatja, hogy melyik intézmény szolgáltatásait 

kívánja igénybe venni. Az intézmények közti kommunikáció megvalósítására 

szükség van, hiszen az előző vizsgálatok eredményei is szükségesek lehetnek 

egy adott diagnózis felállításához. 

Mivel az informatikai rendszereket érő támadások nagy része a belső 

felhasználóktól származik, ezért az informatikai rendszereknek olyan védelmi 

megoldásokat kell tartalmazniuk, melyek megfelelően korlátozzák a belső 

felhasználók által végrehajtható tevékenységeket is. Ideális esetben minden 

jogosulatlan művelet végrehajtását meg kellene akadályoznia a rendszernek, de 

legalábbis az illegális műveleteket utólagosan ki kell tudnia mutatni [35].  

Az elektronikus adatok integritásának védelme esetében a digitális aláírás 

használata egy lehetséges megoldás. Az adott dokumentumhoz csatolt digitális 
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aláírás alkalmas arra, hogy azonosítsa az aláíró személyt, meghatározza a 

digitális aláírás keletkezésének időpontját (amennyiben időpecsétet is használnak 

az aláírási folyamatban), valamint biztosítja az aláírt dokumentum integritását, 

azaz minden utólagosan megtett módosítás az aláírt dokumentumban 

kimutatható. 

Az informatikai rendszerben tárolt képek integritásának ellenőrzésére a 

vízjelezés alkalmazása egy lehetséges megoldás. Abban az esetben, ha a kép 

integritásának ellenőrzésére használt adat a képtől különállóan kerül tárolásra, 

különböző hibák léphetnek fel, hiszen nincs szoros kapcsolat a tárolt kép, illetve 

a csatolt információ között. Ennek oka az, hogy általában a képeket 

filerendszerben tárolják, az adatbáziskezelő rendszerekben csak az azokhoz 

csatolt információ illetve a tárolt kép neve és elérési útja van tárolva. Abban az 

esetben, ha az integritásvizsgálathoz használt adat magában a képben kerül 

tárolásra, akkor a megoldás garantálja azt, hogy a kép és a csatolt információ 

szorosan összetartozik.  

Az orvosi képek integritás ellenőrzése során vizsgálni kell, hogy a képet nem 

módosították-e, illetve melyik beteghez tartozik az adott felvétel. Annak 

érdekében, hogy ezeket a feltételeket biztosítani lehessen szükséges az, hogy a 

beágyazott információ mind az adott képhez, mind a kapcsolódó betegadatokkal 

valamilyen kapcsolatban legyen. Orvosi képek esetében gyakorlatilag minden 

esetben igaz az, hogy a képhez tartozik szöveges információ is, legyen az akár a 

kép készítése során használt technikai paraméterhalmaz, vagy az adott képhez 

tartozó diagnózis leírása. 

Ebben a fejezetben egy olyan algoritmus kerül bemutatásra, mely képspecifikus 

tulajdonságok alapján egy harmadik fél (Trusted Third Party) bevonásával 

előállít egy olyan azonosítót, mely a következő főbb tulajdonságokkal 

rendelkezik: 

• A kép egyedi azonosítójaként használható 

• Alkalmas a kép integritásának ellenőrzésére 

• Kapcsolatot teremt a kép illetve a képhez kapcsolódó egyéb adatok 

között, melyek lehetnek különböző betegadatok orvosi képek esetében 
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• A képzett vízjel információ egy rövid, fix hosszúságú bitsorozat 

• A tulajdonosi jogok is igazolhatók felhasználásával 

Az algoritmus felhasználásával kialakított vízjel információ felhasználása esetén 

a vízjelezett kép ellenáll a vízjelmásoláson alapuló támadásoknak, illetve a kép 

módosítása esetén a beágyazott információ segítségével a módosítás 

detektálható. A vízjel információ generálásához sem a vízjel készítőjének, sem 

az ellenőrzést végző félnek nincs szüksége speciális hardver elemekre, az 

algoritmus egészségügyi informatikai környezetben alkalmazható. 

 

4.2 A területen végzett egyéb kutatások, megoldások, eredmények 

 

A leggyakrabban alkalmazott beágyazott vízjel adat valamilyen 

tulajdonosinformáció, illetve arra utaló bitsorozat különböző képi illetve audió 

formátumokban [15]. Ezen megoldások csak az adott kép, illetve egyéb 

multimédia anyag tulajdonosának védelmét biztosítják, nem tartalmaznak 

képspecifikus információkat, általában több különböző képbe is ugyanazt a 

tulajdonost leíró információt ágyazzák be. Ilyen megoldás például a Digimarc 

DRM megoldása [16]. 

A képek azonosításának, sértetlenségének vizsgálatához használt vízjel 

információk általában az adott kép tartalmi elemeitől függenek, különböző képi 

tulajdonságok alapján történik azok meghatározása. Ebben az esetben a vízjel 

információ arra használható fel, hogy vizsgálni lehessen annak alapján a kép 

sértetlenségét [6]. 

A képek esetleges módosításának vizsgálata történhet oly módon, hogy a kép 

bizonyos típusú módosításait a megvalósított vízjel „tolerálja”, azaz bizonyos 

módosításokat az ellenőrzés során megengedett módosításoknak kell tekinteni 

[24, 39]. Ilyen lehet például a kép veszteséges tömörítése, vagy a kép csonkolása, 

széleinek eltávolítása. Léteznek olyan megoldások is, melyek alkalmasak arra, 

hogy beágyazott vízjel információ alapján meg lehessen határozni, hogy a kép 

mely részei módosultak az eredetihez képest [31, 43, 45]. 
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A nemzetközi irodalomban több megoldást is javasolnak az orvosi képek 

integritásának biztosítására szteganográfiai eszközökkel [42, 44]. Anand és társai 

[37] javasolták a titkosított EPR rekord beágyazását az LSB képpontokba. Miaou 

[38] egy olyan megoldásra tett javaslatot, ahol az LSB bitekbe ágyazott 

információ meghatározott betegadatokat tartalmaz. A beágyazott információval 

kapcsolatban nem csak a biztonságosság a követelmény orvosi alkalmazások 

esetében, hanem az is, hogy lehetőleg a vízjelezés során az eredeti kép csekély 

mértékben módosuljon – mely függ a kiválasztott beágyazási módszertől, illetve 

a beágyazott információ méretétől – valamint az, hogy a beágyazási technika 

törölhető legyen, azaz a beágyazott vízjelet el lehessen távolítani az ellenőrzés 

során [3, 5, 36, 39, 43, 126]. 

 

4.3 A beágyazandó vízjel javasolt felépítése 

 

Annak érdekében, hogy a képbe ágyazott információ kapcsolódjon magához a 

képhez is, szükséges az, hogy vagy a kép, vagy annak meghatározott 

paramétereinek valamilyen függvénye legyen. Ilyen információ lehet a teljes 

képből képzett kivonat (hash), vagy annak meghatározó részeiből, mint például a 

ROI (Region of Interest) vagy a wavelet domain LL komponensei [27, 36]. 

Ideális esetben a beágyazandó információ egyedi, azaz minden képhez 

különböző információ tartozik. Az optimális megoldás az, ha egy adott 

kivonathoz – azaz a beágyazott információhoz – nehéz találni két olyan képet, 

amiből ugyanazon algoritmus által azonos kivonat képezhető. A matematikai 

hash függvény a fenti feltételeket kielégíti, ezért a képből illetve a kép specifikus 

paramétereiből ennek felhasználásával készíthető a fentieket kielégítő kivonat [8, 

20]. 

Mivel a hash függvény alkalmazása önmagában nem biztosítja megbízhatóan a 

kapcsolatot a kivonat és a kivonat alapjául szolgáló adat között, ezért annak 

érdekében, hogy az adott képből generált kivonatot adott beteghez, illetve 

betegadatokhoz lehessen kötni, egy TTP (Trusted Third Party) szolgáltatásait 

lehet igénybe venni. A TTP garantálhatja azt, hogy egy adott kivonat egy adott 
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beteghez tartozik. A TTP ezt úgy képes megtenni, hogy digitálisan aláírja az 

adott kivonatot, valamint a kiválasztott beteginformációkat. A digitális aláírás 

során a TTP tulajdonképpen szintén egy hash függvény eredményét írja alá, így 

nem szükséges, hogy a TTP bármilyen beteggel kapcsolatos információt 

megkapjon [19]. Ez a tulajdonság abban az esetben fontos, ha a rendszerben 

alkalmazott TTP nem része az adott informatikai rendszernek, hanem egy külső 

szolgáltatásként jelenik meg. Abban az esetben, ha a TTP a digitális aláíró, akkor 

sem a betegnek, sem az orvosnak, aki a betegadatokat eltárolja az informatikai 

rendszerben nem szükséges az, hogy digitális tanúsítvánnyal rendelkezzenek.  

A beágyazott információ méretét lehetőleg minimalizálni kell, hiszen ebben az 

esetben a képen okozott torzulás kisebb, illetve vízjelezett kép robusztussága a 

különböző műveletekkel szemben nagyobb [32]. A digitálisan aláírt 

dokumentumok esetében (legyenek azok képek vagy tetszőleges szöveges 

dokumentumok) a dokumentum, illetve az ahhoz tartozó digitális aláírás, illetve 

az aláíró digitális tanúsítványa együtt kezelendők. A digitális aláírás mérete függ 

az alkalmazott kriptográfiai algoritmustól (a leggyakrabban alkalmazott 

algoritmusok a DSA, RSA illetve az elliptikus görbéken alapuló digitális aláírás). 

Az RSA algoritmuson alapuló digitális aláírás esetében az aláírás mérete 1024 

bit abban az esetben, ha az aláírás során 1024 bites kulcsot használunk [20]. A 

digitális tanúsítvány mérete nagyban függ a tanúsítványban használt különböző 

kiterjesztésektől, melyeket az X.509v3 szabvány szerint definiált módon kell 

kialakítani, hiszen ma ez az elfogadott szabvány a digitális tanúsítványok illetve 

a digitális aláírás használatában [20]. Ha feltételezzük, hogy 1024 bites kulcsokat 

használunk akkor a tanúsítvány mérete minimálisan 1024 bit, hiszen a 

tanúsítvány tartalmazza a felhasználó publikus kulcsát (természetesen ez a 

gyakorlatban ennél gyakorlatilag mindig nagyobb). Ez azt jelenti, hogy a 

digitális aláírás során a dokumentumhoz legalább 2048 bitnyi információt kell 

csatolni. Az alább leírt algoritmus során ennél kisebb vízjel információ is 

elegendő ahhoz, hogy mind a képhez, mind a beteginformációhoz kapcsolódó 

adat kerüljön vízjelként felhasználásra, vízjelezés esetében a beágyazott adat 

méretének csökkentése kiemelt fontosságú (integritásellenőrzés esetében fontos, 
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hogy a vízjel beágyazás a lehető legkisebb mértékben módosítsa a képet, ez a 

követelmény a beágyazandó vízjel méretének minimalizálásával érhető el). 

 

A felhasznált jelölések: 

YC : Y szervezet vagy természetes személy digitális tanúsítványa 

hash(a): az a adaton elvégzett hash függvény 

I: tetszőleges kép 

W: vízjel információ  

MI : orvosi kép, mely tetszőleges felvétel lehet  

PD : kép-specifikus információ, mely lehet tetszőleges az adott képhez tartozó 

leírás, megjegyzés illetve a képhez tartozó betegadat (beteg alapadatai) 

ts(x): az x adatból képzett időpecsét 

TS : időpecsét 

)(ysignz : z által az y adaton elvégzett digitális aláírás, az aláíráshoz 

felhasználásra keröl a -hez tartozó titkos kulcs ZC

XS : X digitális aláírása 

watermark_embedding(I, W): az I képbe W vízjel információ beágyazása, 

melynek kimenet a vízjelezett kép 

watermark_extract(I): I vízjelezett képből a beágyazott vízjel kinyerése 

 

A vízjel információt generáló algoritmus a következő: 

1. Hash érték generálása a kép (ami alapulhat a teljes képen, illetve a kép 

egyéb paraméterein) illetve a beteginformációk (ebbe tetszőleges 

beteginformáció beletartozhat, illetve tartozhat ide az adott vizsgálatot 

elvégző orvosról is különböző adat) alapján  

H=hash({ | })     MI PD

2. A H értéket a TTP-hez küldik, aki ehhez időpecsétet illetve digitális 

aláírást csatol, majd ezt követően visszaküldi az orvosinformatikai 

rendszernek (a digitális aláírás a TTP titkos kulcsa alapján készül): 
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S={H, TS , (tssignTTP )),( HH , }     

ust használunk az aláíráshoz), ezért S 

alapján is hash értéket számolunk: 

int vízjel információ – kerül az I orvosi 

képbe annak vízjelezése során: 

mark

TTPC  

Az S érték az orvosinformatikai rendszerben kerül tárolásra. 

3. Mivel S mérete legalább 2048 bit (amennyiben feltételezzük, hogy 1024 

bites kulcson alapuló RSA algoritm

W=hash(S) 

4. Az így kiszámított W érték – m

waterI w = ),(_ WIembedding , 

hol a  vízjelezés eredménye az  vízjelezett kép. 

at során, ezért a beteginformációk bizalmassága 

áírás helyessége illetve valódisága a 

WIa

 

Az első két lépés hasonlít a hagyományos digitális aláírási folyamathoz, 

azonban vannak lényeges különbségek. A digitális aláírás a teljes képen 

illetve képspecifikus paramétereken is alapulhat – mint például a kép ROI 

része, illetve olyan adaton ami egyedi módon azonosítani tudja az adott képet. 

Ezen felül a digitális aláírást a TTP generálja – amennyiben a beteg és az 

orvos, vagy csak a beteg illetve az orvos rendelkezne smartkártyás 

azonosítással az orvosi rendszerben, valamint digitális tanúsítvánnyal 

rendelkeznének, ők is generálhatnák a digitális aláírást (természetesen 

megfelelő szintű tanúsítvánnyal kellene hogy rendelkezzenek annak 

érdekében, hogy az aláírási folyamat kellő biztonsági szinten történhessen 

meg). Mivel a TTP nem fogja megkapni az orvosi képet, illetve a 

betegadatokat a folyam

biztosított. 

A második lépésben a hash illetve a digitális aláírás komponensei kerülnek 

vissza az orvosi rendszerhez, a digitális al

TTP publikus kulcsával ellenőrizhető. 

A harmadik lépésben a visszakapott értékek (aláírt hash illetve a csatolt 

aláírás és tanúsítvány) alapján annak hash értéke kerül kiszámításra. Az így 
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számított érték használható fel vízjel információként. A hash függvény igen 

kis méretű eredményt ad az alkalmazott hash algoritmusnak megfelelően. A 

leggyakrabban alkalmazott hash algoritmusok a SHA illetve az MD-5, melyek 

setén is teljesen 

ték: H=hash(m), ahol 

feladat 

tlen 

ő i 

színűségével (coll

 valószínűsége 

10*84. −  az SHA esetén, ami elfogadható kockázati szintet 

160 illetve 128 bit hosszú eredményt adnak [20].  

A harmadik lépés, amiben a digitális aláírás hash értéke kerül kiszámításra, 

gyengíti a digitális aláírás biztonságosságát, de még így is kellő biztonságot 

garantál. Hash függvények esetében igen nehéz olyan M-et találni ahol adott 

H és H=hash(M). M értékének kismértékű változása e

különböző H értékeket fog a hash függvény eredményezni. 

A hash függvények a következő tulajdonságokkal rendelkeznek [20]: 

• A hash függvény kimenete egy fix hosszúságú ér

H adott k hosszúságú tetszőleges m érték esetén 

• Adott m esetén H számítása egyszerű, nem számításigényes 

• Adott H esetén m számítása nehéz, gyakorlatilag lehete

• Adott m esetén nehéz olyan Im -t találni, ahol )()( mHmH I = . 

Általánosságban az ütközéseket elkerülend  nehéz találn

véletlenszerűen olyan m és Im  értéket, ahol )()( mHmH I = . 

Ez azt jelenti, hogy a beágyazandó vízjel adat egyszerűen számítható a TTP 

által generált digitális aláírásból. Mivel mind a kiszámított hash érték mind a 

teljes digitális aláírás az orvosi adatbázisban eltárolható, így a beágyazott adat 

az adott betegadathoz tartozó linkként használható. Ez a link akkor lenne 

hamis, ha ugyanazt a hash érték lenne számítható két különböző digitális 

aláírásból az algoritmus harmadik lépésében. Ez a valószínűség a hash 

függvény ütközési való ision probability) kapcsolatos. Az 

ütközés 39128 10*93.2 −=  az MD-5 hash alkalmazása esetén 

illetve 160 62/1 =

2/1
49

jelent. [19, 36]. 

Orvosi képek esetében követelmény, hogy az eredeti kép – melyet igen jó 

minőségben, veszteségmentes tömörítést használva tárolnak – visszanyerhető 

legyen, azaz a vízjel információ beágyazása során olyan beillesztő algoritmus 
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kerüljön alkalmazásra, mely reverzibilis, azaz a vízjel információt eltávolítva 

a képből az eredeti, beágyazás előtti képet lehessen visszanyerni [35].  

Vannak olyan beágyazási algoritmusok is, melyek alkalmazása során a kép 

ROI (Region of Interest) része nem sérül, azaz ebbe a részbe nem kerül 

beágyazott információ, a ROI rész módosítatlan marad. Az orvosi képek 

esetében feltételezzük, hogy reverzibilis beágyazási algoritmus kerül 

felhasználásra a beágyazás során [35]. 

 

.4 A vízjel ellenőrzése 

lóban 

y adott diagnózisához tartozik-e. 

1. A beágyazott vízjel információ kinyerése -ből 

ének kiszámítása, illetve 

iután 

írásának ellenőrzésére 

felhasználva -et illetve a TTP publikus kulcsát. 

4

 

Tételezzük fel, hogy a vízjelezett 1WI  orvosi kép integritását vizsgáljuk, ahol 

ellenőrizni kell, hogy az ismert 1S  adat (mely lehet tetszőleges betegadat) – mely 

az orvosi informatikai rendszer adatbázisában tárolt – tartozik-e az adott képhez. 

Ezen vizsgálat során annak ellenőrzésére kerül sor, hogy egy adott kép va

az adott beteghez, illetve az adott beteg eg

A vízjel ellenőrzés lépései a következők: 

1WI

)(_ 11 WIextractwatermarkW =  

2. A tárolt 1S  adat alapján annak IW1  hash érték
IW1  és a beágyazott vízjel 1W összehasonlítása. 

3. A harmadik lépésben 1W eltávolítása történik meg 1WI  vízjelezett képből. 

Ez lehetséges, hiszen feltételeztük, hogy reverzibilis vízjel beágyazó 

algoritmussal történt meg a vízjelezés. Miután megtörtént a vízjel 

eltávolítása 1
IH  hash érték kerül kiszámításra a vízjelezetlen kép, vagy a 

vízjelezetlen kép speciális paraméterei és a betegadatok alapján. M

1S  tartalmazza 1H -et, így lehetséges 1
IH  és 1H  összehasonlítása. 

4. A negyedik lépésben kerül sor a TTP digitális alá

 1H
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ellenőrzés során akkor igazolt a vizsgált kép integritása amennyiben 
IW1 megegyezik 1W -el és 1

IH  megegyezik 1H -el illetve ha a TTP digitális 

aláírása valódi. Ebben ez esetben a vizsgált kép valóban az 

Az 

adott beteghez, illetve 

 az orvosi adatbázisban nem csak az S, hanem a 

 értékek is tárolásra kerülnek. 

 

.5 Lehetséges támadások 

rombolása” azt jelenti, hogy ebben az esetben a kép 

speciális diagnózishoz tartozik, a képet nem módosították. 

Tételezzük fel, hogy egy kép vizsgálatára, integritás ellenőrzésére úgy kerül sor, 

hogy az integritásellenőrzés kezdetén nem ismert, hogy az adott kép mely 

betegadathoz tartozik. A bemutatott vízjel beágyazási módszer alapján lehetséges 

azon beteg, illetve betegadat megkeresése, melyhez a kép tartozik, hiszen ehhez 

a képbe ágyazott vízjel információ és az orvosi adatbázisban tárolt értékek 

összehasonlítására van szükség. Amennyiben az orvosi adatbázisban tárolt S 

érték hash-e megegyezik a képbe ágyazott vízjel információval, akkor a kép 

ahhoz a betegadathoz tartozik, ahol ilyen S érték került eltárolásra. Ez a keresés 

oly módon gyorsítható fel, hogy

W

4

 

Különböző típusú támadások lehetségesek a vízjelezett képek esetében. A 

támadások célja általában az, hogy megsemmisítsék a beágyazott vízjel 

információt, vagy lehetetlenné tegyék annak detektálását. Amennyiben a 

beágyazott vízjel információt integritás ellenőrzésre használjuk – mint ahogy 

orvosi rendszerek esetében ez egy fontos szempont – úgy a vízjel információ 

eltávolítása, vagy annak „le

integritása nem igazolható. 

Az integritás ellenőrzés esetében a sikeres támadás azt jelentené, hogy a 

módosított kép esetén az integritásellenőrzés során a módosítás ténye nem lenne 

kimutatható. A vízjelmásolás (watermark copy attack), melyet Kutter, 

Voloshynovskiy és Herrigel mutatott be [40] nem módosítja a beágyazott vízjel 

információt, hanem egy adott kép vízjel információját „másolja” át egy másik 
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képbe. Ez egy igen hatékony módszer a beágyazott vízjel-információk esetében, 

hiszen a másolás végrehajtásához nem szükséges sem az alkalmazott vízjelező 

algoritmus, sem a beágyazáshoz használatos kulcs ismerete. A támadás egy 

úgynevezett vízjel becslésen alapul (egy vízjelezett kép alapján), ahol a becsült 

vízjel kerül beágyazásra egy másik képbe. Ez a típusú támadás a beágyazott 

vízjel és a védett kép közti kapcsolatot szünteti meg. Fontos megjegyezni, hogy 

igen sok vízjelező algoritmus során a beágyazott információ nem a képhez, 

hanem a szerzőhöz kötődik, igen gyakran a beágyazott információ copyright 

információkat tartalmaz. Copyright védelem esetében a beágyazott adat általában 

a kép szerzőjével, tulajdonosával kapcsolatos információkat tartalmaz, ami azt 

jelenti, hogy ha ezt a beágyazott információt egy másik – nem ahhoz a szerzőhöz 

tartozó – képbe másoljuk, akkor az hamis copyright információt fog tartalmazni. 

Ebben az esetben – amennyiben a támadás sikeres – a beágyazott copyright 

információ nem biztosít védelmet, hiszen szabadon másolható egyik képből a 

másikba, és nem képes arra, hogy a kép tulajdonosát igazolja – a vízjel detektálás 

során ugyanis nem lehet meggyőződni arról, hogy a vízjelként beágyazott 

copyright információ valóban a vizsgált képhez tartozik-e. Az fejezetben 

bemutatott algoritmus esetében a vízjel információ másolása nem jelenthet 

sikeres támadást, hiszen a vízjel információ maga kötődik a képi tartalomhoz. 

A bemutatott módon létrehozott vízjel információ kapcsolódik a képhez is, 

illetve kapcsolódik a képhez tartozó egyéb információkhoz (betegadatokhoz). 

Ezen tulajdonsága miatt a vízjel másolása lehetséges ugyan egyik képből a 

másikra, azonban ez nem jelent sikeres támadást, hiszen a másolás ténye 

detektálha . A Kutter által javasolt támadás [40] során az 1WI  vízjelezett képbe 

ágyazott 1W vízjel információ kerül 2I kébe, mely folyamatnak az eredménye a 

hamisan vízjelezett 2WI kép. A vízjel másolás során az első lépés a beágyazott 

vízjel becslése a vízjelezett 1WI kép alapján. Amennyiben a becslés sikeres és a 

beágyazott  becslése pontos akkor az egy másik képbe illeszthető, így 

előállítható 2WI  hamisított kép. Ezt követően a támadó lecserélh

tó

eti -et 

re, ma itás nő rán  vizsgálatára kerül sor. 

1W

 1WI 2WI -

jd az integr elle rzés so  2WI
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Az bemutatott integritás ellenőrzés során az első lépés a beágyazott vízjel 

kinyerése a képből. Amennyiben feltételezzük, hogy a támadás során a  vízjel 

sikeres beágyazása történt meg -be, így -ből az ellenőrzés első lépésében 

vízjel információt fogjuk kinyerni. 

1W

2I 2WI

1W

Amennyiben  nem valódi, a bemutatott algoritmus felhasználásával 

elkészített vízjelezett kép lenne (egy más algoritmus által generált vízjelet 

tartalmazna például) akkor nem létezne olyan az orvosi adatbázisban, melyből 

 számítható lenne – így az integritásvizsgálat során detektálható lenne, hogy a 

kép nem eredeti. Annak a valószínűsége, hogy az orvosi adatbázis tartalmaz 

olyan értéket amiből a hamis  számítható lenne igen kicsi, mint az a hash 

függvények ütközési tulajdonságainál bemutatásra került [19]. 

1WI

1S

1W

XS 1W

Amennyiben  valós orvosi kép volt létezik olyan, az orvosi adatbázisban 

tárolt  érték, melyből  számítható: 

1WI

1S 1W )( 11 ShashW =  és ahol érték 

képhez tartozik. Ez azt jelenti, hogy az integritás ellenőrzési folyamat 

második lépésében még semmiféle hiba nem detektálható. 

1S

1WI

A harmadik lépésben -et eltávolítására kerül sor -ből, melynek eredménye 

a vízjelezetlen  kép.  és a betegadatok alapján kerül kiszámításra  hash 

érték, illetve ezt kerül összehasonlításra az orvosi adatbázisban az S részeként 

tárolt  értékkel. A számított  hash érték nem lesz azonos az adatbázisban 

tárolt -el, hiszen ha  és különböző – még ha a betegadatok azonosak is – 

az azok alapján számított hash értékek is különbözőek lesznek (annak a 

valószínűsége, hogy  és  különbözősége ellenére is a számított hash értékek 

megegyezzenek, megegyezik az alkalmazott hash függvény ütközési 

valószínűségével). Tehát az integritásellenőrzés harmadik lépésében a hamisítás 

detektálható, az ily módon végrehajtott támadás nem lesz sikeres [19]. 

1W 2WI

2I 2I 1
IH

1H 1
IH

1H 1I 2I

1I 2I
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4.6 Felhasználási lehetőségek 

 

A fent bemutatott eljárás az orvosi adatbázisok összekapcsolásának 

modellrendszeréül szolgáló 144/2000 számú IKTA projektben került 

alkalmazásra. A projekt célja olyan portábilis rekordszerkezet, illetve 

rekordszerkezeti leírás kialakítása volt, melynek felhasználásával lehetséges 

olyan orvosinformatikai rendszerek között is kapcsolatot teremteni, melyek belső 

logikai felépítése eltér egymástól és adott esetben akár nem a vonatkozó 

egészségügyi szabványoknak megfelelően lettek kialakítva. Meg kell említeni, 

hogy két orvosinformatikai rendszer között az elektronikus adatkapcsolat abban 

az esetben sem teljesen egyértelmű, ha mindkettőben ugyanazokat az 

egészségügyi szabványokat, illetve ajánlásokat valósították meg a kialakításuk 

során, hiszen a megvalósításkor a rendszertervező szabadságfoka igen nagy. 

A portábilis rekordszerkezeti modellben a rendszeren belül továbbított orvosi 

képek egyértelmű azonosításának biztosításához került alkalmazásra a 

bemutatott algoritmus.  
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5 Vízjel információ kialakítása képi tulajdonságok alapján 

 

Tézis: Kifejlesztettem egy új, képek tartalom azonosításához felhasználható 

vízjel információként felhasználható tulajdonság-vektort generáló algoritmust. 

 

Kifejlesztettem egy olyan algoritmust, melynek segítségével előállítható olyan 

tulajdonság-vektor, mely alapján lehetséges képek tartalom azonosítása. A 

tartalom azonosítás megtehető az adott kép veszteségesen tömörített változata 

esetében is. Az algoritmus a tulajdonság-vektor generálását végző és a 

tulajdonság-vektor alapján a tartalom azonosítást végző folyamatból áll. 

A tartalomazonosítás során az elfogadható módosítás, melyet követően a kép a 

tulajdonság-vektor alapján azonosítható a JPEG tömörítés. A tulajdonság-vektor 

alapján lehetséges a kép azon régióinak meghatározása, melyek az eredeti 

képhez képest módosultak. 

 

5.1 Bevezetés 

 

A vízjel információ kialakítása során fontos az a tulajdonság, hogy a vízjel a kép 

mely mértékű módosítása után nyerhető ki az adott képből. Egy adott képen 

többféle módosítást lehet elvégezni, melyek a képi tartalmat befolyásolhatják.  

A tulajdonjog védelem esetén természetesen a kép jogos tulajdonosának a vízjel 

információ beágyazásával a célja az, hogy, a beágyazott információt ne lehessen 

eltávolítani az adott képből, lehetőleg annak sorozatos módosítását követően 

sem. Ebben az esetben általában a beágyazott információ nem kötődik a képi 

tartalomhoz, azaz maga a beágyazott információ illetve a kép által hordozott képi 

információ között nincs összefüggés [16, 19]. 

Tartalom azonosítás esetében azonban szükséges annak meghatározása, hogy a 

képi tartalom milyen típusú módosítása esetén tekinthetjük azt az eredetivel 

azonosnak. Természetesen, ha nem tennénk meg ezt a megkülönböztetést, akkor 

a tartalom azonosítás problémaköre azonos lenne az üzenet azonosítással [28, 
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55]. Amennyiben képek esetében csak az eredetivel teljesen megegyező képeket 

tekintenénk tartalom azonosítás szempontjából azonosnak, úgy a kép bármely 

pixelének módosítása esetén is a tartalomazonosítási folyamat két különböző 

képet jelezne. Természetesen bizonyos esetekben ilyen pontosságú 

megkülönböztetés is fontos lehet, azonban a legtöbb alkalmazás esetében a 

tartalomazonosítás olyan megoldása szükséges, ahol megengedhető az eredeti 

média bizonyos határok közti módosítása [52]. Ma a szteganográfiai megoldások 

között a tartalomazonosítás a leginkább kutatott terület [1, 48, 53]. 

A legtöbb esetben a képen végrehajtott veszteséges tömörítést meg kell 

különböztetni a kép szándékos módosításától. A szándékos módosítások 

esetében tartalomazonosítási feladatoknál a támadó a kép által hordozott vizuális 

információkat módosítja. Ilyen lehet például, ha a támadó egy digitális képen 

személyek arcait cseréli le más személyekre. A tartalomazonosítás esetén nehéz 

definiálni általánosan az elvégezhető módosítások olyan körét, melyek még 

elfogadhatóak az azonosítási folyamatban [43, 49]. 

Ebben a fejezetben egy olyan algoritmus kerül bemutatásra, ahol a 

tartalomazonosítás során a JPEG transzformáció az elfogadható módosítás. 

Manapság ez az egyik leggyakrabban alkalmazott veszteséges tömörítés digitális 

képek esetében. Bizonyos alkalmazások esetében a tömörítetlen képet nem az 

eredeti formátumban, hanem veszteséges tömörítést használva tárolják és ebben 

a formátumban továbbítják. Ilyen esetek lehetnek például azon orvosi képek, 

melyeket speciális (például oktatási célokra) használnak fel, illetve egyéb 

hivatalos felvételek (rendőrség vagy egyéb hatóság által készített felvételek). 

Tartalmi szempontból az eredeti és a tömörített kép ezekben az esetekben 

azonosnak tekinthető, ebben az esetben szükséges annak vizsgálata, hogy az 

eredeti és a veszteségesen tömörített változat tartalmilag valóban megegyezik-e. 

Az is előfordulhat, hogy az adott képet különböző minőségben, a veszteséges 

tömörítési eljárás más beállításait használva tárolják el, ezen változatok esetében 

is szükséges a tartalmi azonosság vizsgálata. Ezekben az estetekben az 

elfogadható, tolerálható képi módosítás maga a veszteséges tömörítés, más képi 

tartalom változás nem elfogadható, szükséges annak detektálása. A képi 

manipuláció bizonyos esetekben a kép egyes részeit érinti, a tartalom azonosítás 
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során célszerű azon képi részek meghatározása, melyek tartalma az eredeti 

képhez képest megváltozott. Tehát szükséges a veszteséges tömörítés illetve az 

egyéb képi manipulációk által okozott változtatások megkülönböztetése. A 

fejezetben bemutatott megoldás egy olyan algoritmust mutat be, melynek 

felhasználásával a tartalomazonosítás a veszteségesen tömörített JPEG képeken 

is megtehető. A megoldás során olyan vízjel információ kialakítás kerül 

bemutatásra, melynek felhasználásával az eredeti kép JPEG tömörített változata 

is azonosítható, illetve a módszer segítségével detektálhatóak azok a képblokkok, 

melyek az eredeti képhez képest módosításra kerültek. 

 

5.2 Egyéb eredmények  

 

A multimédia anyagok tartalom azonosításának klasszikus példája a Fiedman 

által javasolt „megbízható kamera” [56], ahol egy integrált vízjelező chip 

dolgozza fel a kamera képeit és tartalomfüggő vízjel információval látja el 

azokat. 

Az első kutatások a nyers, vagy a tömörített képből képzett digitális aláíráson 

alapuló tartalom azonosítási módszereket alkalmaztak, mára azonban a vízjel 

információn alapuló azonosítási módszerek kerültek előtérbe [33]. Ennek oka az, 

hogy a beágyazható vízjelek kezelése lényegesen egyszerűbb, hiszen az a 

hordozó objektumba van ágyazva, így annak a vizsgálata könnyebb, mint a 

szeparáltan kezelt aláírás adaté. Multimédia anyagok esetében szinte minden 

esetben van lehetőség a beágyazási műveletre, azaz a hordozó multimédia 

állomány jelentős torzulása nélkül megtehető a beágyazás [28, 54]. 

Vízjelen alapuló teljes azonosítást is meg lehet valósítani – azaz ezen típusú 

azonosítás sem kötődik a digitális aláíráson alapuló módszerekhez – ilyen 

azonosítási módszert mutat be Van Schyndel [57], Walton [58] illetve Delp [59, 

60]. 

Természetesen a hagyományos üzenet azonosításhoz használt digitális aláírást is 

fel lehet használni tartalom azonosításra is, nem csak a teljes multimédia anyag – 

mint egy üzenetnek tekintett információhalmaz – azonosítható a segítségével. A 
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digitális aláíráson alapuló tartalom azonosítási módszert ismertet Schneider és 

Chang [61], illetve Lin és Chang [62, 63]. 

A vízjel információn alapuló tartalom azonosítási módszerek tekinthetők ma a 

legfejlettebbnek, hiszen ennek kialakítása során többféle, – az adott multimédiás 

anyag formátumára, sajátosságaira jellemző – tulajdonságot figyelembe lehet 

venni. Vízjel információn alapuló tartalomazonosítási módszert mutat be  Zhu 

[64], illetve Wolfgang [59].  

Meg kell említeni, hogy a digitális aláíráson alapuló tartalomazonosítási 

megoldások esetében nem minden esetben szükséges azok vízjel formában 

történő beágyazása a multimédia anyagba akkor, ha azok a tömörített forma 

tartalomazonosításán alapulnak. Ennek oka az, hogy bizonyos formátumok 

esetében (mint például az MPEG) a formátum lehetővé teszi, hogy a 

tartalomazonosításhoz használt információt a formátum által meghatározott 

header információ részeként lehessen tárolni. Ebben az esetben ez az információ 

könnyen eltávolítható, illetve a multimédia anyag igen kis mértékű módosítása 

esetén lehetséges a tartalom ily módon történő azonosítása (csak a digitális 

aláírással nem ellátott részek módosíthatóak). 

Tartalomazonosítás esetében a tömörítés vagy egyéb kijelölt műveletek, illetve a 

szándékos tartalommódosítás között szoktak különbséget tenni [34]. A kutatások 

első fázisában a törékeny vízjeleket próbálták meg átalakítani úgy, hogy azok 

bizonyos módosítások – mint például a veszteséges tömörítés – esetén még ne 

sérüljenek [58, 64]. Ezek a kísérletek nem voltak sikeresek, ugyanis nem lehetett 

felhasználásukkal megkülönböztetni a tömörítés illetve az egyéb módosítások 

miatt bekövetkező módosulásokat [34]. A robusztus vízjelek, melyeket a 

tulajdonosi jogok védelme biztosítása érdekében kerülnek alkalmazásra szintén 

nem alkalmazhatóak tartalomazonosításra, hiszen ezek a különböző 

módosításokkal szemben túlságosan ellenállóak, nem lehetséges a tolerálható 

illetve az nem elfogadható módosítások megkülönböztetése.  

Ma a tartalomazonosításra olyan megoldások kifejlesztésén van a hangsúly, 

melyek bizonyos módosításokkal – ilyen lehet e veszteséges tömörítés, mely a 

leggyakrabban alkalmazott módosítás képek illetve videó anyagok esetében –
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szemben toleránsak legyenek, de az anyagok egyéb manipulálását detektálni 

tudják. 

Számos integritás ellenőrzésére felhasználható vízjelező algoritmus létezik. A 

leggyakrabban alkalmazott megoldások nem képesek tolerálni a képek 

semmiféle módosítását, az integritás ellenőrzése csak az eredeti azonos 

formátumú, módosítatlan kép esetében lehetséges [36, 54]. Több megoldás 

született arra, hogy a képek különböző módosításait az integritás ellenőrzés során 

elfogadottnak lehessen tekinteni. A leggyakrabban elfogadott módosítás 

általában a kép tárolási formátumának megváltoztatása, illetve a veszteséges 

tömörítés alkalmazása. Az integritás ellenőrzéshez használható algoritmusok egy 

adott módosítás típust tudnak elfogadott, a képi tartalom megváltoztatása 

szempontjából tolerálható módosításnak elfogadni. Ilyen módosítási típusok 

lehetnek például a kép bizonyos részeinek (általában a széleinek) eltávolítása, 

felbontás megváltoztatása, illetve a különböző veszteséges tömörítési 

algoritmusok alkalmazása [58, 64, 120, 122]. 

A JPEG veszteséges tömörítés – mint elfogadott módosítás – esetén az integritás 

ellenőrzésére fejlesztett ki algoritmust Lin és Chang [50, 62], Barni [72]. A 

veszteséges JPEG tömörítést toleráló integritás ellenőrzési algoritmusok a 

veszteségesen tömörített JPEG kép integritás ellenőrzését képesek elvégezni, 

azonban eredményük csak azt fogja tartalmazni, hogy a veszteségesen tömörített 

kép az eredetivel azonosnak tekinthető-e. Egyes esetekben azonban nem 

elegendő az integritás ellenőrzés során az, hogy a tömörített kép az eredetivel 

tartalmi szempontból azonosnak tekinthető-e, vagy nem, hanem szükséges annak 

meghatározása, hogy a kép mely részeit módosították. A fejezetben bemutatott 

algoritmus lényeges újítása az eddig kialakított algoritmusokkal szemben az, 

hogy segítségével meghatározhatóak azon képi részek, melyek tartalma 

módosításra került az eredetihez képest. A módosított képi részeket a bemutatott 

algoritmus a veszteségesen tömörített képek esetében is képes meghatározni. 
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5.3 A JPEG tömörítés rövid bemutatása 

 

 
4. ábra: a JPEG tömörítés folyamata 

 

A fejezetnek nem célja a JPEG tömörítés részletes ismertetése, a JPEG tömörítés 

azon részleteinek bemutatását célozza meg, melyek a bemutatott tézis 

szempontjából relevánsak. A JPEG tömörítés egy széles körben használt 

standard tömörítési mód. A tömörítési eljárás első lépese a kép transzformáció. 

Ezen belül szükséges lehet az RGB színek luminancia-krominancia átalakítása - 

ez abban az esetben szükséges amennyiben színes képről beszélünk. A szín 

alulmintavételezése (alulmintavételezéssel jelölt lépés az ábrán) opcionális, ezen 

lépés során kizárólag a krominancia komponensen értelmezett.  A tömörítés 

során az adat kisebb adatblokkokra oszlik melyeket Minimum Coded Unit 

(MCU) –nak hívunk. Az MCU-k használatára azért kerül sor, hogy az eredeti 

képet kezelhető méretű blokkokra lehessen osztani, melyeken a későbbi lépések 

során különböző műveleteket hatékonyan lehet elvégezni [65, 66, 67, 68].  

A JPEG tömörítés bemutatása során használt jelölések: 

B: tetszőleges digitális kép 
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aF : egy adott kép nem átlapoló 8x8-as blokkjához tartozó DCT együttható 

vektor 

r: B képből kapott 8x8-as, nem átlapoló blokkok száma 

T: a JPEG tömörítés során használt transzformációs mátrix 

Q: a JPEG tömörítés során használt kvantálási tábla 

 

A Diszkrét Cosinus Transzformáció (DCT ) bemenete a B kép, mely a folyamat 

elején r darab nem átlapoló 8x8-as blokkokra bontunk [46] (5. ábra): 

U
r

x xBB
1=

= . 

 
5. ábra 

 

Minden blokk a diszkrét koszinusz transzformáció bemenetét fogja képezni. Egy 

 blokkot nem csak egy 8x8-as mátrixként kezelhetünk, hanem kezelhetjük egy 

64x1–es vektorként is (6. ábra). Így a -hez tartozó  DCT együtthatók 

kezelhetők  lineáris transzformáltjaként felhasználva a T 64x64-es 

transzformációs mátrixot [51]. 

xB

xB xF

xB

xx TBF =  
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6. ábra 

A 64 DCT együttható ezt követően egységesen kvantálásra kerül a 64 elemet 

tartalmazó Q kvantálási tábla alapján. Minden  képblokk esetében ugyanazt a 

kvantálási táblát kell használni. A kvantálás során a DCT együtthatók 

kvantálására kerül sor, mely számítása a következő: 

xB

)
)(
)(()(

~

yQ
yFroundyf x

x = , y=0..63 

A round() függvény a kerekítést végez el a legközelebbi egész számra. Így 

definiálhatjuk -et: 
~

xF

)()()(
~~

yQyfy xxF =  

A kvantálást követően több lépés van a JPEG tömörítési eljárásban, mint az a 

fenti ábrán bemutatásra került (Huffman kódolás, futáshossz kódolás). Az inverz 

diszkrét koszinusz transzformáció során a következő művelet kerül elvégzésre: 

xx FTB
~

1
~

−=  

Meg kell említeni, hogy a JPEG szabvány több modellt tartalmaz a tömörített 

képek kialakítására vonatkozóan. A négy fő JPEG mód [68]: 

• Szekvenciális 

• Veszteségmentes 

• Progresszív 

• Hierarchikus 
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A leggyakrabban használt JPEG tömörítési mód a szekvenciális, melynek több 

változata létezik [68]. A veszteségmentes tömörítési mód esetén nem a DCT 

alapú megoldás kerül alkalmazásra, hanem prediktív (differenciális) kódolás. A 

progresszív mód lényege az, hogy a kép minőségileg egyre jobb minőségben 

jelenik meg a dekódolás során, azaz az egész kép megjelenik a dekódolás kezdeti 

lépéseiben, majd a folyamat során az egyes képrészletek egyre jobb minőségben 

lesznek láthatóak [67].  A progresszív módnak két fő változata létezik: a 

spektrális választás illetve a szukcesszív approximáció. A spektrális választás 

során először a kép DC komponensei kerülnek továbbításra, illetve néhány AC 

komponens, majd fokozatosan az összes AC komponens. A szukcesszív 

approximáció során a DCT együtthatók MSB (Most Significant Bit) bitjei 

kerülnek először továbbításra, majd az ennél kisebb súlyú DCT együttható bitek, 

végül a DCT komponensek LSB (Least Significant Bit) bitjei. A progresszív 

módnak a jelentősége az interneten keresztül, browserben megtekintett 

nagyméretű képek esetében van, amikor a képet már a letöltés elején a fogadó fél 

teljes egészében – igaz, kezdetben rossz minőségben – láthatja [66]. A 

hierarchikus mód esetében lehetséges egy adott file-on belül egy adott képet 

többféle felbontásban eltárolni, ami azt jelenti, hogy egy JPEG képen belül 

lehetséges több felbontásban tárolni illetve az alapján megtekinteni egy adott 

képet. 

Ma a legáltalánosabban támogatott JPEG formátum az úgynevezett szekvenciális 

JPEG mód, melynek két fő típusa használt széleskörűen: a baseline illetve a 

baseline sequential [68]. Ebben az esetben az MCU mérete 8x8, melyek nem 

átlapoló blokkokból állnak. A bemutatásra kerülő tézis a szekvenciális módra 

épül, azonban a bemutatott megoldás kiterjeszthető azon JPEG módokra is, 

melyekben a DCT alkalmazásra kerül, azaz a veszteségmentes JPEG kivételével 

minden JPEG típusra. A JPEG tömörítés részletes leírását a Joint Photoraphic 

Expert Group alakította ki, az alkalmazható algoritmusok leírását szabványok 

rögzítik [68]. A JPEG formában tárolt file-ok kialakításának módja nem része a 

JPEG szabványnak – mely kezdetben inkompatibilitási problémákat okozott a 

különböző alkalmazások illetve platformok között. A file formátumát a JFIF 

(JPEG File Interchange Format) definíció rögzíti, mely a JPEG tárolási 
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formátum standardizálása céljából készült és definiálja egy JPEG formátumú file 

részletes felépítését [65]. 

5.4 A javasolt rendszer bemutatása 

 

A bemutatott algoritmus kialakításának célja az, hogy felhasználásával olyan 

tulajdonság-vektort lehessen kialakítani, ami lehetővé teszi a kép, illetve annak 

JPEG tömörített változata esetében a tartalom azonosítását. Az algoritmus 

kialakítása során figyelembe vett szempont volt az is, hogy a tulajdonság-vektor 

alapján ne csak egy bináris döntést lehessen hozni arról, hogy az eredeti és a 

vizsgált kép tartalmi szempontból azonos-e, hanem lehetséges legyen a 

módosított képblokkok meghatározása is, azaz detektálni lehessen, hogy az 

eredeti képhez képest mely képi részletek módosultak a képi tartalom 

szempontjából. 

A tulajdonság-vektor kialakítása során – tekintettel arra, hogy a veszteséges 

JPEG tömörített kép azonosítható kell hogy legyen – szükséges a JPEG 

tömörítés tulajdonságainak felhasználása. Az alábbiakban bemutatott két 

segédtétel lehetőséget biztosít arra, hogy a JPEG tömörítés során a DCT 

együtthatók kapcsolatára alapuló összefüggéseket felhasználva a tulajdonság-

vektor generálásához szükséges információt ki lehessen nyerni a képből. A 

segédtételek ismertetését követően kerül sor a tulajdonság-vektor generáló 

algoritmus ismertetésére.  

A JPEG szabványban használt tömörítés során két eljárás csökkenti lényegesen 

azon adatmennyiséget, mely szükséges a képinformációk tárolásához. Az első a 

DCT együtthatók kvantálása és kerekítése, a második az entrópia kódolás, ami 

veszteségmentes tömörítés. Az első művelet olyan veszteséges tömörítés, ami 

megváltoztathatja az egyes pixelértékeket, de fontos vizuális paramétereket nem 

módosít [66]. Általában a vízjel generáló algoritmusok az alkalmazott tömörítési 

eljárás speciális tulajdonságaira építenek [11, 18, 26, 50, 72, 84]. Az alábbiakban 

bemutatott tulajdonságok a fejezetben bemutatott algoritmusok alapjául 

szolgálnak. 
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Az alábbiakban bemutatott segédtételek azt a célt szolgálják, hogy 

felhasználásukkal olyan információt lehessen kinyerni a képekből, mely 

információ a JPEG tömörített képből is kinyerhető. A segédtételek 

alkalmazásával ezt követően egy olyan algoritmus kerül bemutatásra, mely 

alkalmas arra, hogy az integritás ellenőrzéshez felhasználható, a segédtételeken 

alapuló tulajdonság-vektor legyen generálható segítségével. 

 

A felhasznált jelölések: 

B: tetszőleges digitális kép 

aF : egy adott kép nem átlapoló 8x8-as blokkjához tartozó DCT együttható 

vektor 

r: B képből kapott 8x8-as, nem átlapoló blokkok száma 

Q: a JPEG tömörítés során használt kvantálási tábla 

l: az az érték, amivel való eltérést lehet vizsgálni két azonos pozíciójú DCT 

együttható között a kép két különböző blokkjában 

)( xBDCT :  8x8-as képblokkhoz tartozó DCT együtthatók számítása xB

G: a tulajdonság-vektor számításánál használt ciklusok száma, ahol   Gg ..1=

kh : az az érték, mely meghatározza, hogy hány DCT együttható kerül 

összehasonlításra az egyes DCT blokkpárok között 

s: a referenciablokkok száma 

W(x): a W tulajdonság-vektor x-edik bitje 

round(P): P értékét a legközelebbi egész számra kerekíti 

ie : együttható, mely az ellenőrzési folyamat során az i-edik képblokkhoz tartozó 

detektált hibák, esetleges képmódosítások számításához használatos 

Ζ : egész számok halmaza 

ℜ : racionális számok halmaza 

 

Segédtétel 1: 

Tételezzük fel, hogy  és  DCT együtthatókat tartalmazó vektorok melyek 

egy adott B kép nem átlapoló 8x8-as blokkjához tartoznak, valamint a JPEG 

aF bF
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tömörítés során használt kvantálási tábla Q. Minden ]64..1[∈y  és  

ahol r a B képből kapott 8x8-as blokkok száma definiáljuk -t 

illetve -t, ahol: 

]..1[, rba ∈

baba FFF −=Δ ,

~~

,

~

baba FFF −=Δ

)()
)(
)(()(

~
yQ

yQ
yFroundyF a

a = . 

Ekkor a következő tulajdonságok lesznek érvényesek: 

1. ha 0)(, > , akkor 0  Δ yF ba )(,

~
≥Δ yF ba

2. ha 0)(, < , akkor 0  Δ yF ba )(,

~
≤Δ yF ba

3. ha 0)(, = , akkor 0  Δ yF ba )(,

~
=Δ yF ba

 

A segédtétel bizonyítása: 

Minden  esetén tételezzük fel, hogy a=A+m(a), b=B+m(b) és 

c=C+m(c) ahol A, B és C értékek az a,b és c kerekítéséből adódó egész számok, 

és ahol fennál, hogy 

ℜ∈cba ,,

5,0)(),(),(5,0 <≤− cmbmam . 

Tegyük fel, hogy , így cba >−

)()()( cmCbmBamA +>−−+ , így 

)()()( amcmbmCBA −+>−− . Amennyiben c egész szám, úgy m(c)=0, így 

ekkor: 

1−>−− CBA . 

Mivel A,B,C egész szám, így: 

CBA ≥− . 

Ha , akkor: 0)( ≠cm

5,1)()()(5,1 <−+<− ambmcm ,  

és mivel A,B és C egész számok a következő egyenlőtlenség áll fenn: 

1−≥− CBA  

A segédtétel bizonyításához a fenti levezetésben a következő megfeleltetéseket 

kell megtenni: 
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)(
)(

yQ
yFa a→ , 

)(
)(

~

yQ
yFA a→  

 

)(
)(

yQ
yFb b→ , 

)(
)(

~

yQ
yFB b→ , illetve 

0→c . 

 

Segédtétel 2: 

Az 1. sz. segédtételben használt jelöléseket illetve paraméterek kerülnek 

felhasználásra ezen tétel ismertetésénél.  
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A segédtétel bizonyítása: 

Minden  esetén tételezzük fel, hogy a=A+m(a), b=B+m(b) és 

c=C+m(c) ahol A, B és C értékek az a,b és c kerekítéséből adódó egész számok, 

és ahol fennál, hogy 

ℜ∈cba ,,

1)(),(),(0 <≤ cmbmam . 

Tegyük fel, hogy , így cba >−

)()()( cmCbmBamA +>−−+ , így 

)()()( amcmbmCBA −+>−− , 

Amennyiben c egész szám, úgy 1)()()(1 <−+<− ambmcm . Így: 

CBA ≥− . 

Amennyiben  úgy 0)( ≠cm 2)()()(1 <−+<− ambmcm , de  mivel Ζ∈CBA ,, , 

így: 

10 −>≥−− CBA , így 

CBA ≥− , mely kielégíti a  

1−≥− CBA  egyenlőtlenséget. 

A 2. segédtétel bizonyításához a fenti levezetésben a következő 

megfeleltetéseket kell megtenni: 

)(
)(

yQ
yFa a→ , 

)(
)(

~

yQ
yFA a→  

 

)(
)(

yQ
yFb b→ , 

)(
)(

~

yQ
yFB b→ , illetve 

)(yQ
lc → , . 

~
lC →

 

Az első segédtétel a második segédtétel speciális esetének tekinthető, ahol l 

értéke 0. A második segédtétel alkalmas arra, hogy l az az érték, amivel való 

eltérést lehet vizsgálni két azonos pozíciójú DCT együttható között a kép két 

különböző blokkjában. 

A második segédtételt felhasználva lehetséges olyan képinformáció kinyerése 

egy adott képből, mely a képhez kötődő egyedi információ, valamint a kép JPEG 
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tömörítése esetén is kinyerhető a tömörített képből. Mivel az információ egyedi 

és egy adott képhez kötődik, így felhasználható vízjel információként [19, 62].  

A tulajdonság-vektor képzéshez a második segédtétel felhasználására kerül sor. 

A tulajdonság-vektor képzés során a képből a második segédtétel alapján DCT 

együtthatók kapcsolatán alapuló információ kinyerésére kerül sor.  

Az alábbiakban egy olyan módszer ismertetésére kerül sor, ahol olyan képhez 

kötődő tulajdonság-vektor képzésének módja kerül bemutatásra mely: 

• a képhez kötődő egyedi információt tartalmaz 

• a kép bizonyos feltételek fennállása mellett JPEG tömörítés után is 

azonosítható 

• amennyiben a képet módosítják a módosított képblokkok azonosíthatók, 

azaz meghatározható, hogy mely képblokkokat módosították az eredeti 

képhez képest. 

Ahhoz, hogy a fent leírt tulajdonságokat a tulajdonság-vektor teljesíteni tudja 

szükséges az, hogy a DCT együttható-párok a képből előre nem kiszámítható 

módon kerüljenek kiválasztásra, illetve az, hogy lehetőleg olyan együtthatók 

szerepeljenek az összehasonlításban, melyek a kép tartalmához szorosan 

kötődnek. 

A tulajdonság-vektor képzés a második segédtételen alapul. A tulajdonság-

vektor képzés során a segédtételt felhasználva több ciklusban történik meg a 

különböző képblokkok kiválasztott DCT együtthatóinak összehasonlítása. A 

ciklusok alkalmazásának oka az, hogy azokon belül történik meg a képblokkok, 

illetve az azon belüli DCT együtthatók kiválasztása.  

A tulajdonság-vektor képzésének módját szemlélteti a következő ábra: 
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7. ábra: a tulajdonság-vektor generálás folyamata 

 

A folyamat lépései a következők: 

• Az eredeti digitális képet B-t r darab 8x8-as blokkokra daraboljuk 

• Minden 8x8-as blokkhoz tartozó DCT együtthatók meghatározása 

történik meg a második lépésben. Ezen lépést követően három egymásba 

ágyazott ismétlődő ciklus található, melyeknek eltérő funkcionális 

szerepük van. 

• A legkülső – az ábrán pontozott vonallal jelölt – ciklus szerepe az, hogy a 

tulajdonság-vektort akár többszöri összehasonlítással is ki lehessen 

alakítani, ahol a tulajdonság-vektor elemek: )(, hW xg -ok, ahol Gg ..1= . 

Minden egyes g értéknél más l és kh  érték kerül alkalmazásra. A célja 

ennek az, hogy az egyes blokkok összehasonlítását más l és kh  értékekkel 

is meg lehessen tenni.  

• A középső – az ábrán szaggatott vonallal jelölt – ciklusban blokk párok 

kialakítására kerül sor, ahol r a képblokkok száma, s pedig egy konstans, 

melynek meghatározása a későbbiekben kerül bemutatásra. 

• A harmadik – az ábrán folyamatos vonallal jelölt – ciklusban az 

együttható párokon történik az iteráció. 

A legkülső ciklusban a tulajdonság-vektor G halmaza kerül maghatározásra. 

Minden egyes halmazban  az az érték, amely megmutatja, hogy hány DCT kh
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együttható kerül összehasonlításra az egyes blokkpárok között. Az 

összehasonlítás a második segédtételben bemutatott l értéket figyelembe véve 

történik; az első iteráció során l értéke nulla, majd a későbbi összehasonlítások 

során l értéke növekszik annak érdekében, hogy a DCT együtthatók közti 

különbségeket minél nagyobb megbízhatósággal lehessen a tulajdonság-vektorba 

építeni. 

A középső ciklusban DCT blokkok párba állítása történik meg. Mivel az 

összehasonlítása két DCT együtthatónak a második segédtételben bemutatott 

módon történik meg, így az összehasonlítás két különböző a és b DCT 

együttható-blokk között történik. A blokkok párba állítása többféleképpen is 

történhet, melyek közül néhány lehetséges megoldás: 

• Olyan függvény használata, mely véletlenszerűen párba állítja az r darab 

DCT képblokkot. 

• Páros képblokkok és a páratlan képblokkok megfeleltetése 

• Az eredeti képen fizikailag egymás mellett elhelyezkedő blokkok 

megfeleltetése egymásnak. 

Természetesen ezen túlmenően is lehet olyan blokkmegfeleltetéseket definiálni, 

melyek esetében a javasolt algoritmus végrehajtható. A célszerű megoldás a 

fentiek közül az, hogy ha a fizikailag egymás mellett elhelyezkedő blokkok DCT 

együtthatóit hasonlítjuk össze egymással, a választás oka a fejezet későbbi 

részében kerül indoklásra. Amennyiben csak az r darab blokk párba állítása 

lenne a feladat, abban az eseten elegendő lenne 
2
r  összehasonlítás, azonban – 

mint ahogy a fenti folyamatábrán is látható – jelen eseten nem 
2
r  hanem ennél 

több, )1(
2

−+ rsr  összehasonlítást kell megtenni. Ennek oka az, hogy 

amennyiben olyan blokkpárokat választanánk, ahol olyan blokkok DCT 

együtthatóinak összehasonlítása történne meg, melyekre igaz az, hogy: 

I 0=ba BB , illetve , ahol U BBB ba = rba ..1, = , 

akkor a tulajdonság-vektor tartalmazná azt az információt, amivel a kép egyedi 

módon azonosítható lenne, azonban nem lenne lehetséges a kép módosítása 
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esetén annak meghatározása, hogy mely képblokkok módosultak egy adott 

képben. Amennyiben csak a képblokkok párosítása történik meg a fent leírt 

módon akkor egy adott képblokk módosítása esetén nem lehetséges annak 

eldöntése, hogy mely képblokk módosult, csak annak meghatározása lehetséges, 

hogy a két képblokk valamelyike módosult. Akkor, ha minden képblokk több 

referenciablokkal is összehasonlításra kerül, úgy lehetséges annak megállapítása, 

hogy mely képblokkot módosították a képen belül. A folyamatábrán a második 

ciklus paramétereként szereplő s érték jelöli az ily módon kiválasztott 

referenciablokkok számát. Az s meghatározásának módja – azaz az, hogy hány 

referenciablokkot célszerű választani egy adott képen belül, illetve azokat 

honnan célszerű választani – a fejezet későbbi részében kerül bemutatásra. 

A legbelső ciklusban kerül sor a kiválasztott DCT együtthatók összehasonlítására 

a kiválasztott képblokkokban. Azt, hogy a DCT blokkon belül mely DCT 

együttható összehasonlítása történik meg azt a  érték határozza meg. Az 

összehasonlítás a második segédtétel alapján történik meg, ahol az 

összehasonlításnál különböző l értékeket kell használni. Az összehasonlítás 

alapján történik meg a tulajdonság-vektor kialakítása annak megfelelően, hogy a 

DCT együtthatók különbsége kisebb-e mint l érték, annak megfelelően az adott 

DCT együttható párhoz tartozó tulajdonság-vektor adott bitje 1 illetve 0 értéket 

vehet fel. 

kh

 

5.4.1 A blokkpárok kialakítása 

 

A blokkpárok kiválasztása történhet egy – a tulajdonság-vektor kialakítását, 

illetve az adott kép eredetiségét vizsgáló alkalmazás illetve személy számára 

ismert – nem publikált algoritmust használó, párokat kialakító függvényt 

felhasználva. Ennek az a jelentősége, hogy ha egy esetleges rosszindulatú 

támadó a képben módosításokat végez, számára ne legyen ismert az, hogy a 

blokk párok hogyan lettek kialakítva. Amennyiben a támadó számára ismert 

lenne, hogy mely blokk párok, azon belül is mely DCT együtthatók 

összehasonlítása történik meg, úgy számára lehetséges lenne a kép módosítása 

 

 

69



úgy, hogy a blokk párok összehasonlított DCT együtthatóit nem, vagy csak oly 

módon módosítsa, hogy azok különbségei olyanok legyenek, hogy a kép 

elemzése során a módosított képből az eredeti képpel megegyező 

tulajdonságvektort lehessen generálni.  

Akkor, ha egymással szomszédos blokkok összehasonlítása történik meg, az 

abból a szempontból előnyös, hogy a kép esetleges vágása esetén (tehát amikor a 

kép széleiről adott mennyiségű blokk levágása történik meg) lehetséges a kép 

újrapozícionálása, azaz a módosított képen lehetséges annak vizsgálata, hogy a 

megmaradt képblokkok módosultak-e. 

Mivel a bemutatott módszer nem csak olyan párosítást tartalmaz, ahol az r darab 

képblokkból 
2
r  blokkpár képzése történik meg, – hanem ezen felül úgynevezett 

referenciablokkok alapján is megtörténik az összehasonlítás – ezért a módszer 

biztonságát nem csökkenti, ha a szomszédos blokkokból képzett 
2
r  blokkpár 

összehasonlítása történik meg. Ez azt jelenti, hogy noha a szomszédos blokkok 

párosítása esetén a párok kialakításának módja az esetleges támadó számára 

ismert, mégsem fogja ismerni az összehasonlított DCT együtthatókat 

teljeskörűen a referenciablokkok alkalmazása miatt. A szomszédos blokkok 

párbaállításával és DCT együtthatóinak komparálásán túlmenően történik meg a 

referenciablokkokkal történő összehasonlítás. Ez természetesen azt jelenti, hogy 

összességében nem 
2
r , hanem a folyamatábrában szereplő )1(

2
−+ rsr  

összehasonlítás szükséges. 

Tehát 
2
r  blokkpár kialakítása a szomszédos blokkok párba állításával történik a 

javasolt módszer alapján, ebben az esetben az 
2
r  blokkpár kialakításának módja 

nyilvános. A referenciablokkokkal történő összehasonlítás, s meghatározása 

illetve a fennmaradó )1( −rs  blokkpár kialakításának módja a következő 

alfejezetben kerül bemutatásra. 
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5.4.2 A referenciablokkok kiválasztása 

 

A kiválasztott referenciablokkok száma s. Referenciablokk esetében – 

ellentétben az előző pontban bemutatott blokkpár kialakítással – nem blokkpár 

képzésről van szó egy leképző függvény segítségével, hanem a referenciablokk 

illetve a kép többi r-1 blokkjának mindegyike összehasonlításra kerül. Tehát a 

referenciablokkok számának megfelelően, az előző pontban leírtakon felül még 

 blokkpár összehasonlítása történik meg. )1( −rs

A referenciablokkok használata a következő okok miatt fontos: 

• A blokkpárok kialakítása – amennyiben csak 
2
r  blokkpárt használnánk – 

akkor lenne biztonságos, ha a blokkpár kialakítás egy olyan algoritmus 

alapján történne, mely ismeretlen egy esetleges külső támadó számára. 

Azonban amennyiben úgy alakítjuk ki a blokkpárokat, hogy a 

szomszédos blokkokból alakítunk ki párokat, úgy a kép esetleges 

csonkolása (amennyiben a kép széleiről történik meg egy rész levágása) 

esetén lehetséges a tulajdonság-vektor alapján a kép újrapozícionálása. 

Az újrapozícionálás a tulajdonság-vektorban szereplő DCT együttható-

különbségek alapján történhet, a pozícionálásnál meg kell határozni, hogy 

hol helyezkednek el azok a blokkpárok, melyek DCT együtthatóinak 

összehasonlításakor a tulajdonság-vektorban szereplő megfeleltetéseket 

kaphatjuk. 

• Abban az esetben, ha csak szomszédos blokkok alapján történne az 

összehasonlítás, úgy egy esetleges rosszindulatú támadó képes lenne a 

képet úgy módosítani, hogy a módosított képből ugyanazt a tulajdonság-

vektort lehetne generálni, azaz a kép módosítását a tulajdonság-vektor 

elemzése alapján nem lehetne detektálni. Az ilyen módosításhoz 

elegendő a képet úgy módosítani, hogy a blokkpárokban összehasonlított 

DCT együtthatók aránya ne változzon. Természetesen akkor, ha a támadó 

számára az is ismert, hogy az összehasonlításnál egy adott blokkon belül 

melyik DCT együttható összehasonlítása történik meg, úgy elegendő az 

 

 

71



adott pozíciójú DCT együtthatók adott blokkpárbeli arányának, illetve 

különbségének megtartása. Ha a támadó számára nem ismert, hogy egy 

blokkpáron belül mely pozíciójú DCT együttható összehasonlítása 

történik meg, úgy a fent említett paramétereket minden DCT együttható 

esetében meg kell őriznie a módosítás során.  

• Amennyiben a tulajdonság-vektor elemzése alapján egy adott képről 

megállapítható, hogy a képet módosították – azaz valamelyik blokkpár 

illetve blokkpárok esetén a DCT együtthatók összehasonlítása során más 

w értéket kapunk – úgy nem lehetséges annak meghatározása, hogy mely 

képblokk módosult az eredeti képhez képest. 

• Amennyiben referenciablokkokkal is megtörténik a képblokkok 

összehasonlítása úgy lehetséges annak meghatározása, hogy mely 

képblokk módosult az eredeti képben. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen 

tenni célszerű több referenciablokkot használni. A módosított képblokkok 

meghatározása több alkalmazás esetében is fontos lehet, például meg 

lehet határozni, hogy egy fényképen mely részek módosultak az 

eredetihez képest, így ki lehet jelölni, azokat a részeket, melyeket 

lecseréltek vagy módosítottak (egy felvételen például különböző 

részletek megváltoztatásának detektálása lehetséges ebben az esetben). 

A referenciablokkok számának meghatározásánál kompromisszumot kell kötni a 

biztonság, valamint a tulajdonság-vektor kiszámításához, illetve a kép 

azonosítása során felhasznált számítási kapacitás között. A legnagyobb 

biztonságot az adná, ha minden képblokk minden blokkal összehasonlításra 

kerülne, de ebben az esetben 
2

)1( −rr  blokkpár esetében kellene a kiválasztott 

DCT együtthatók összehasonlítását elvégezni. Mivel a képblokkok mérete fix (a 

JPEG-ben használt DCT miatt 8x8-as képblokkokat kell használni), ezért egy 

nagyobb kép esetében a szükséges számítási kapacitás ebben az esetben igen 

nagy lenne. Másik hátránya az lenne ennek a módszernek, hogy az így képzett 

tulajdonság-vektor mérete is ennek megfelelően a képblokkok számának 

négyzetes függvénye lenne. 
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A különböző képeken elvégzett tesztek alapján 5-7 referenciablokk választása 

elegendő ahhoz, hogy a képen történt későbbi módosításokat megfelelően 

detektálni lehessen. Mivel a blokkpárok kialakításánál 
2
r  blokkpár 

kialakításának módja (szomszédos blokkok kiválasztása) publikus, ezért a 

referenciablokkok kiválasztása oly módon kell hogy megtörténjen, hogy az 

lehetőleg csak a tulajdonság-vektort készítő és a kép azonosítását elvégző 

számára legyen ismert. Meg kell említeni, hogy akkor is, ha a referenciablokkok 

pontos pozíciója publikus lenne, ez nem jelentene nagy kockázatot, hiszen a 

referenciablokkok minden egyes képblokkal – illetve a referenciablokk adott 

DCT együtthatói minden egyes képblokk adott DCT együtthatóival – 

összehasonlításra kerülnek, és ezen összehasonlításból kapott w értékek részét 

képezik a tulajdonság-vektornak. Tehát ha egy támadó a képet módosítani 

szeretné úgy, hogy a módosított kép tulajdonság-vektora az eredeti képpel 

megegyezzen, nem csak az szükséges, hogy két képblokk esetében kell a DCT 

együtthatók közti kapcsolatot megőriznie, hanem a referenciablokk és minden 

egyéb képblokk esetén meg kell őriznie a DCT együtthatók közti, a második 

segédtételben bemutatott egyenlőtlenséget. A referenciablokkok használata 

esetében a kép ily módon történő módosítása még ismert referenciablokk-

pozíciók esetében is nehezebb, mint a blokkok párba állítása esetén. 

A legnagyobb biztonságot az adja, ha a referenciablokkok pontos száma, illetve 

azok helyzete a támadó számára ismeretlen, azt csak az eredeti képből a 

tulajdonság-vektort készítő, illetve egy adott képet authentikáló számára ismert. 

A referenciablokkok kiválasztásánál két eset lehetséges: 

• Egyes képek esetében értelmezhető, illetve definiálható – a JPEG 

tömörített és az eredeti képen is azonos eredményt adó – ROI (Region of 

Interest) függvény. A ROI függvény kiválasztja a kép olyan képblokkjait, 

amik a kép azon részeit tartalmazzák, mely az adott típusú kép esetében a 

fő információt hordozzák (például orvosi képek esetében azon részeket, 

melyek alapján az orvosi diagnózis elkészíthető, vagy fényképek 

esetében azokat a területeket, melyeken a fényképen szereplő személyek 
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helyezkednek el [19, 84, 94]: legyen a ROI részeket tartalmazó 

képblokkok halmaza: U
q

i i , ahol ROI BB
1=

= rq ≤ .  

• Amennyiben nem értelmezhető adott kép esetében ROI függvény 

(például tájképek esetén), úgy a teljes kép blokkjaiból kell kiválasztani a 

referenciablokkokat, ebben az esetben BBROI = , illetve rq = . 

A referenciablokkok kiválasztása a ROI régióban elhelyezkedő képblokkok 

alapján történik. A referenciablokkok pozíciója ebben az esetben (egy lehetséges 

kiválasztási mód): 

Azon , -beli blokkok melyekre: aB ROIB )
1

(
+

=
s

qrounda , ahol , ahol s 

értéke csak a küldő és a fogadó fél számára ismert. Természetesen a 

referenciablokkok kiválasztásához egy olyan leképző függvény is alkalmazható, 

mely -ból egy kulcs alapján választja ki a referenciablokkokat. Ebben az 

esetben s értéke lehet publikus is, de a kiválasztáshoz használt kulcs csak a küldő 

és a fogadó fél számára lehet ismert. 

qa ..1=

ROIB

 

5.4.3 Az l értékének meghatározása 

 

A második segédtételben definiált l értékek szolgálnak arra, hogy a DCT 

együtthatók közti különbségeket a lehető legnagyobb pontossággal lehessen a 

tulajdonság-vektorba építeni. Az optimális l érték meghatározása nehéz, olyan l 

értéket, mely a megfelelő pontossággal lehetővé teszi W kialakítását iterációval 

lehet elérni. 

Az elvégzett tesztek eredményei azt mutatják, hogy a bemutatott módszer akkor 

is hatékonyan működik amennyiben l értéke konstans. 

0=g  esetében l értéke 0, majd a többi esetben a következő képlettel számítható  

[63, 131]: 

∑
−

=

+−=
1

1

1)(
,

,)1(5,0
G

f

hWf
xg

xfconstl  , ahol 1..1 −= Gg  

A const egy olyan érték, mely: 

 

 

74



cconst 2= , ahol  4>> c

 

5.4.4 Az összehasonlított DCT együtthatók kiválasztása 

 

Az algoritmus során az összepárosított blokkpárok azonos pozíciójú DCT 

együtthatóinak összehasonlítása történik meg a második segédtétel alapján. 

Annak meghatározásakor, hogy  mely értékeket vegye fel, figyelembe kell 

venni a JPEG tömörítés esetében használt DCT különböző tulajdonságait. Mivel 

a tulajdonság-vektor képzés a DCT együtthatók összehasonlításán alapszik, ezért 

célszerű olyan DCT együtthatókat kiválasztani, melyek a lehető legkisebb 

mértékben módosulnak a JPEG tömörítés során, illetve szorosan kapcsolódnak 

az eredeti kép információtartalmához, azaz a lehető legtöbb információt 

hordozzák egy adott képen belül [26, 30]. 

kh

Ezen okokból kifolyólag célszerű a közép illetve az alacsony frekvenciákhoz 

tartozó DCT együtthatók közül kiválasztani az összehasonlítandó együtthatókat, 

azaz a különböző  indexek célszerűen olyan értéket kell hogy felvegyenek, 

amik ezen frekvenciájú együtthatókhoz tartoznak. A közép illetve az alacsony 

frekvenciás együtthatók további előnye, hogy értékük általában nagyobb, mint a 

magas frekvenciákhoz tartozó DCT együtthatóknak – mely fontos szempont a 

második segédtétel alkalmazása szempontjából [47]. 

kh

 

5.4.5 Az ellenőrzési folyamat bemutatása 

 

Az alábbi ábra mutatja be a tulajdonság-vektor ellenőrzésének folyamatát. Az 

ellenőrzés folyamatának első lépései megegyeznek a tulajdonság-vektor 

képzésének lépéseivel. Az ábrán is látható jelölési különbségek abból fakadnak, 

hogy az ellenőrizni kívánt IB  kép ellenőrzésének kezdetén nem lehet tudni, 

hogy IBB = , azaz az ellenőrzött kép megegyezik-e az eredeti képpel. Ennek 

megfelelően az ellenőrzés bemeneteként használt képet, annak képblokkjait 
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illetve a képblokkok DCT transzformáltjai esetében a jobb felső indexben „I” 

jelölést alkalmazva különböztetjük meg azokat az eredetitől. 

Az ellenőrzési folyamathoz az ellenőrizni kívánt IB  képre illetve a tulajdonság-

vektorra van szükség. Amennyiben W a képbe ágyazott (valamilyen beágyazási 

módszerrel magában a képben van elrejtve) akkor az ellenőrzési folyamatot 

megelőzően szükséges annak előállítása, kinyerése az adott képből. 
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8. ábra: a tulajdonság-vektor alapján történő ellenőrzés folyamata 

 

Az ellenőrzési folyamatban alkalmazott ciklusok szerepe, illetve jelölései 

megegyeznek a tulajdonság-vektor képzési folyamat lépéseivel. 

A második segédtétel felhasználásával lehet meghatározni az  értékeket, 

melyek ez alapján a következők lehetnek: 

Il
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Az ellenőrzési folyamat során az eredeti kép alapján létrehozott tulajdonság-

vektor és a megfelelő képblokkok DCT együtthatóinak összehasonlítása történik 

meg. A három cikluson belüli ellenőrzés során az alábbiakban leírt lépések 

történnek meg: 
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• Amennyiben 0)(, =hW xg , úgy ez azt jelenti, hogy lhF bx <Δ )(, , azaz 

igaznak kell lennie, hogy 0  fennáll. Amennyiben ez 

nem áll fenn, akkor az összehasonlításban résztvevő blokk valamelyike 

módosult az eredeti képhez képest. 

)(, ≤−Δ I
bx

I khF

• Amennyiben 1)(, =h , úgy ez azt jelenti, hogy lhW xg F bx ≥Δ )(, , azaz 

igaznak kell lennie, hogy 0  fennáll. Amennyiben ez 

nem áll fenn, akkor az összehasonlításban résztvevő blokk valamelyike 

módosult az eredeti képhez képest.  

)(, ≥−Δ I
bx

I khF

Akkor, ha a fenti összehasonlítások valamelyikének alapján megállapítható, hogy 

az összehasonlításban szereplő blokkok valamelyikét módosították, úgy ez 

alapján még nem állapítható meg, hogy az összehasonlításban szerepelő két 

blokk közül melyik módosítása történt meg az eredeti képhez képest.  

Annak érdekében, hogy detektálni lehessen, hogy az ellenőrzés során mely 

blokkok esetében fordult elő az, hogy a tulajdonság-vektorral való 

összehasonlítás alapján az adott blokk módosulhatott azt az  együtthatók értéke 

alapján kerül eltárolásra. Az együttható i indexe jelöli az adott képblokkot a 

képen belül. 

ie

A képben a módosított blokkok meghatározása az  együtthatók alapján 

történik. Először a referenciablokkok eredetiségét kell megvizsgálni, azaz meg 

kell nézni, hogy igaz-e minden referenciablokkra hogy a hozzátartozó e értékre 

. Amennyiben ez igaz, akkor a referenciablokkok a tulajdonság-vektor 

alapján nem módosultak. Az olyan referenciablokkok száma, melyekre a fenti 

egyenlőtlenség nem áll fenn legyen o, ahol 

ie

2<ie

so ≤≤0 . 

Amennyiben 
2
ro ≥ , akkor nem lehet megállapítani, hogy mely képblokkok 

módosultak az eredeti képhez képest. Ha 
2
ro < , akkor azon referenciablokkok 

módosultak, melyekre fennáll, hogy: 

sei ≥ . 
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A kép többi – tehát referenciablokként fel nem használt – blokkja közül azok 

módosultak, melyekre fennáll: 

osei −+≥1 . 

A folyamatábrán szereplő összehasonlításban szerepel a második segédtétel 

alkalmazásánál egy δ  érték a DCT együtthatók összehasonlításánál. Ezen a 

tolerancia-együttható bevezetésének oka az, hogy a JPEG tömörítés során a DCT 

együtthatók számításánál lehetséges, hogy kerekítési hibák előfordulhatnak (a 

JPEG tömörítés szoftveres megvalósítása során az egyes alkalmazások a 

hatékonyabb számítás miatt alkalmazhatnak kerekítést a belső számításokhoz). 

Akkor azonban, ha feltételezzük, hogy a JPEG tömörítéshez minden résztvevő 

azonos algoritmust használ, mely a belső számításokban nem használ a számítás 

felgyorsításához kerekítéseket, úgy δ  értéke nullának választható. Egyéb 

esetekben – amennyiben a résztvevő felek más szoftvermegoldást használnak és 

emiatt a számításokban kerekítés miatt különbségek adódhatnak, úgy δ  értéke 0-

tól különböző lehet.  

 

5.4.6 Lehetséges támadások 

 

Amennyiben a támadó a kép vizuális tartalmát a bemutatott megoldás figyelmen 

kívül hagyásával akarja módosítani, úgy a kép módosítása gyakorlatilag teljes 

biztonsággal detektálható, hiszen az alacsony frekvenciás DCT együtthatók egy 

ilyen manipuláció során szintén módosulnak. 

Akkor, ha a támadó ismeri az alkalmazott módszert, de nem ismeri annak 

paramétereit (tehát nem tudja például, hogy mely DCT együtthatók lettek 

figyelembe véve az algoritmus alkalmazása során stb.), akkor egy módon tudja 

úgy módosítani a képet, hogy a módosítás ne legyen detektálható: a DCT 

együtthatókat fix értékkel módosítja. A referencia együtthatók alkalmazása miatt 

minden együttható módosítása szükséges, illetve minden együtthatót ugyanazzal 

az értékkel kell módosítani. Ezen típusú támadás ellen egyszerű a védekezés: a 

kép DCT együtthatóinak átlagát is el kell tárolni a vízjel információban, így nem 

lehetséges az ily módon történő visszaélés.  
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Ha a támadó számára ismertté válik, hogy az algoritmus során mely pozíciójú 

DCT együtthatók összehasonlítása történik meg, úgy lehetővé válik számára, 

hogy az összehasonlításban nem szereplő DCT együtthatókat úgy módosíthassa, 

hogy a módosítás az ellenőrzés során ne legyen detektálható.  

Amennyiben a támadó számára az összehasonlításban szereplő DCT együtthatók 

pozíciója és a referenciablokkok pozíciója is ismert akkor pontosan tudja, hogy 

mely különbségértékeket kell a DCT együtthatók, illetve a kép módosítása során 

ahhoz megőrizni, hogy a módosítás nem legyen detektálható. 

A fentiekből kitűnik, hogy a leképző függvényben alkalmazott kulcsnak, illetve a 

referenciablokk választásnak kulcsszerepe van az algoritmus biztonsága 

szempontjából, amennyiben azonban ezen értékek egy külső támadó számára 

nem ismertek úgy a képet rosszindulatúan nem fogja tudni a módosítás 

detektálása nélkül módosítani. 

 

5.4.7 Alkalmazási lehetőségek 

 

A tulajdonság-vektor felhasználható a tartalomazonosításhoz, de ahhoz, hogy ez 

alapján egy adott képet azonosítani lehessen valamilyen módon, a tulajdonság-

vektor és a kép között ki kell alakítani egy kapcsolatot. A kapcsolat 

kialakításának módja történhet a negyedik fejezetben bemutatott vízjel 

információ kialakítás módszerével – ebben az esetben egy kisméretű, fix 

hosszúságú azonosítót szükséges a képbe ágyazni [19]. Természetesen lehetséges 

a teljes tulajdonság-vektor képbe ágyazása is, ebben az esetben a teljes 

tulajdonság-vektor a képbe ágyazódik és a képbe rejtett információ alapján 

elvégezhető a tartalom azonosítás, nem szükséges egyéb adatbázis illetve 

információ használata. 

A képbe rejtendő információ beágyazás egy lehetséges módszerének leírása 

található a hatodik fejezetben, mely alkalmazása abból a szempontból előnyös, 

hogy az ott bemutatott beágyazási módszer félig törékeny a JPEG tömörítéssel 

szemben, azaz a beágyazott információ a kép JPEG tömörítését követően is 

kiolvasható.  
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5.4.8 Teszteredmények 

 

A tulajdonság-vektor megbízhatóságának elemzése esetén különböző 

képmódosításokat elvégezése szükséges a tesztképeken, majd ezt követően 

annak vizsgálatát kell elvégezni, hogy a különböző módosítások után lehetséges-

e a módosítások kimutatása, illetve a módosított képblokkok azonosítása. 

A megbízhatóság elemzés bemutatásához választott képek a szteganográfiában 

leggyakrabban használt tesztképek, ezek a Lena illetve a „Watch” képek (9. 

ábra). 

 

 
a) 

 
b) 

9. ábra: a) Lena (2,3 MB), b)Watch (2,4 MB) 

 

A tulajdonság-vektor megbízhatóságának vizsgálatához az egyik legfontosabb 

módosítás az, ha az eredeti képet veszteséges JPEG tömörítésnek vetjük alá. A 

tömörítés során használt minőségi faktor 80. A tulajdonság-vektor az eredeti, 

tömörítetlen kép alapján kerül kiszámításra, valamint a tolerancia érték 0, hiszen 

nem történik kerekítési hiba az összehasonlítás során. Amennyiben δ  értéke 0-

nál nagyobb, úgy a kerekítési hibát lehetne figyelembe venni, azaz az ellenőrzés 

„kevésbé szigorú” lenne, a 0=δ  választás a legszigorúbb megkötés. Az 

azonosítási folyamat során az azonosítás sikeres, a tömörített kép azonosítható a 

tulajdonság-vektor alapján. Módosítás nem detektálható, ez a helyes eredmény, 
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hiszen a JPEG tömörítés ebben az esetben nem képmódosítás. A fenti képek 

láthatóak az a.) illetve a b.) képeken a 10. ábrán. 

Amennyiben a kép tömörítését követően annak visszaállítása, majd a 

visszaállítás során egész értékekre való kerekítést alkalmazunk, majd ezt 

követően a képet ismét tömörítjük, úgy a δ  értékének 0-tól különböző értéket 

célszerű választani a kerekítés miatt. Amennyiben az első tömörítés során a 

minőségi faktor 80, illetve a második során 70 (c illetve d képek a 10. ábrán) a 

megfelelő δ  választása esetén a képet a tulajdonság-vektor alapján azonosítani 

lehet – ilyen érték ez esetben a )(hQ=δ választás.  

A kép bizonyos részeinek manipulálása esetén a képen bizonyos részletek 

átalakítása, képszerkesztő szoftverrel való módosítása történik meg. Az alábbi 

képsorozaton látható, hogy a képek egyes részleteinek módosítását a kép 

azonosítása során detektálni lehet, illetve az ily módon átalakított képblokkokat 

azonosítani lehet. A 10. ábrán látható e) képen az eredeti kép bizonyos részletei – 

Lena jobb szemöldöke – módosításra került, a módosított képblokkok 

azonosítása a tulajdonság-vektor alapján lehetséges. A tulajdonság-vektor 

alapján történő ellenőrzést követően a módosított képblokkok meghatározhatóak, 

azok fehér színnel vannak kijelölve az f) képen.  
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a) 

 
 

b) 
 

c) 

 
 

d) 
 

e) 
 

f) 

10. ábra: a) Lena, minőségi faktor=80 (641 KB), b) Watch, minőségi faktor 80 

(652 KB), c) Lena, minőségi faktor=70 (512 KB), d) Watch, minőségi faktor 70 

(528 KB), e) Lena, a jobb szemöldök módosítva (641 KB), f) a Lena képen a 

módosított blokkok kijelölése (641 KB) 

 

Egy másik típusú támadás lehet az, amikor nem a kép tömörítése, illetve annak 

bizonyos részleteinek „átrajzolása” történik meg, hanem a tulajdonság-vektor 

képző és ellenőrző algoritmus ismeretében a kép olyan módosítása a cél, amikor 

a módosított kép a képzett tulajdonság-vektor alapján még eredetinek 

azonosítható. Ebben az esetben a cél nem a kép bizonyos részeinek 

megváltoztatása, átalakítása – mint egy fotó esetében például az azon szereplő 

személy arcának egy másik arccal való helyettesítése – hanem a kép módosítása 

úgy hogy a tulajdonság-vektor alapján a módosítás ne lehessen detektálható. 

Ilyen módosítás lehet például az, amikor azon DCT együtthatók módosítása 

történik meg, melyek nem képzik alapját a tulajdonság-vektor képzésnek. Ilyen 

típusú módosítás alapvetően kétféle módon történhet meg, ezek közül az egyik 

az, amikor a leképző függvény alkalmazása során használt kulcsok ismeretében a 
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támadó tudja, hogy mely DCT együtthatók szerepelnek az összehasonlításban, és 

azokat nem, csak a tulajdonság-vektor képzésben nem szereplő DCT 

együtthatókat módosítja. A másik lehetőség az, hogy a leképző függvényben 

használt kulcs ismeretének hiányában a támadó azon DCT együtthatókat 

módosítja,  melyek nagy valószínűséggel nem szerepelnek a tulajdonság-vektor 

képzésben. Ilyen DCT együtthatók például a magas frekvenciás együtthatók, 

melyek kisebb valószínűséggel szerepelnek a tulajdonság-vektor képzésben. 

Ezen esetekben a leírt módosítások megtehetők oly módon, hogy a tulajdonság-

vektor alapján a módosítás nem detektálható. A konkrét megvalósítás esetében 

természetesen ha a DCT együtthatók kiválasztásánál alkalmazott kulcs nem 

juthat a támadó birtokába akkor az algoritmus során használt DCT együtthatók 

pontos pozícióit nem ismerheti. Amennyiben a leképző függvény kialakítása 

olyan, hogy nem csak az alacsony frekvenciás összetevők, hanem 

véletlenszerűen – természetesen az alacsony frekvenciás együtthatókhoz képest 

kisebb valószínűséggel – a közepes illetve magas frekvenciás értékek is 

szerepelnek a kiválasztott DCT együtthatók között, úgy a támadó lényegesen 

kisebb valószínűséggel hajthat végre olyan módosítást, melyet nem lehetséges 

detektálni.  
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6  Törölhető, félig törékeny vízjel beágyazás 

 

 

Tézis: Kifejlesztettem egy törölhető, félig törékeny vízjel beágyazó algoritmust, 

mely félig törékeny az adott minőségi faktorú JPEG tömörítéssel szemben 

 

Kifejlesztettem egy olyan beágyazó algoritmust, mely az adott minőségi faktorral 

végrehajtott JPEG tömörítés esetén garantálja a beágyazott vízjel sértetlenségét, 

illetve felhasználásával törölhető vízjel információt lehet a képekbe ágyazni. 

A bemutatott algoritmus felhasználható olyan tartalom azonosításhoz használt 

vízjel információ beágyazására, melynek során követelmény a JPEG tömörítéssel 

szembeni félig törékeny tulajdonság. A JPEG tömörítésnél használt minőségi 

faktor, mellyel szemben a félig törékeny tulajdonság fennáll az algoritmus 

paramétereként beállítható. A kifejlesztett algoritmus lehetővé teszi, hogy a 

beágyazott információt a vízjelezett képből el lehessen távolítani és az eredeti 

képblokkokat vissza lehessen állítani. 

 

6.1 Bevezetés 

 

A vízjel beágyazási módszerek céljuk alapján különböző kategóriákba sorolhatók 

[1]. Ilyen kategorizálás például, amikor észrevehető illetve észrevehetetlen 

beágyazási módszerről beszélünk. Az észrevehető esetben a beágyazási folyamat 

szemmel látható, jól detektálható változást okoz az eredeti képben – ilyen lehet 

például a különböző logók vízjelként való beágyazása –, míg a másik kategória 

esetében az eredeti és a vízjelezett kép közti különbség szabad szemmel 

megkülönböztethetetlen [4, 14, 23, 43]. 

A beágyazási módszer egy másik megkülönböztetése az amikor robusztus, 

törékeny, illetve félig törékeny beágyazási módszerről beszélünk [16, 101].  
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11. ábra: vízjel beágyazási módszerek 

 

A robusztus beágyazás esetében a beágyazott vízjel lehetőleg a kép tetszőleges 

módosítása, illetve átalakítása után is sértetlen marad, illetve a módosított képből 

is kinyerhető. Természetesen a robusztus beágyazás esetében is csak a kép adott 

mértékű módosítása esetén maradhat a vízjel információ sértetlen. A robusztus 

beágyazási módszert elsősorban tulajdonos azonosítás során alkalmazzák [77, 

90, 96, 114]. 

A törékeny vízjel beágyazás esetében a vízjelezett kép kis módosításánál  annak 

valószínűsége, hogy a módosítást követően a vízjel sértetlen marad igen kicsi. 

Törékeny vízjelezést alkalmaznak például a fingerprintig egyes eseteiben, 

amikor eltérő információt ágyaznak a hordozó médiába, illetve akkor, ha egy 

speciális alkalmazásban hibadetektálásra alkalmazzák a vízjelezést [10, 29, 94]. 

A félig törékeny algoritmusok esetében a cél az, hogy a beágyazás során elrejtett 

információ meghatározott képmódosításoknak ellenálljon, azonban a más 

módosításokkal szembeni ellenálló képesség ez esetben marginális szempont. 

Általánosságban elmondható, hogy az ilyen típusú vízjelek adott típusú 

manipulációkkal szemben ellenállóak, a legtöbb szándékos módosítási kísérlet 

esetén a beágyazott vízjel sérül. Ebben az esetben a cél nem a tulajdonos 

jogainak a védelme, hanem elsősorban az azonosítási célok, így ekkor a kép 

azonosítása történik meg úgy, hogy az eredeti képhez képest adott típusú 

módosításokat lehet megengedhetőnek tekinteni. 
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Ebben a fejezetben egy olyan vízjel beágyazó algoritmus kerül bemutatásra, 

mely a félig törékeny beágyazási kategóriába tartozik. Az algoritmus az adott 

minőségi faktorral végrehajtott JPEG tömörítés esetén garantálja a beágyazott 

vízjel sértetlenségét, illetve felhasználásával törölhető vízjel információt lehet a 

képekbe ágyazni. 

  

6.2 Egyéb eredmények 

 

Robusztus vízjel beágyazási módszerek elsősorban a tulajdonosi jogok védelme 

érdekében kerülnek felhasználásra, ebben az esetben a megoldás kialakítása 

során a fő cél az, hogy a beágyazott vízjelet lehetőleg minél nehezebb legyen 

eltávolítani az adott képből [3, 4, 5]. A legtöbb klasszikus robusztus vízjel 

beágyazó algoritmus szórt spektrumú megoldást alkalmaz, amikor a 

beágyazandó vízjel információ az eredeti kép nagy frekvenciatartományában 

„szétszórva” kerül beágyazásra [1]. Ma egyre több olyan megoldást alakítanak 

ki, ahol a beágyazás maga a lokális képi tulajdonságoktól függ, azaz a 

beágyazáshoz használt paraméterek az adott kép lokális paramétereinek 

függvényei, – ezen megoldásokat hívják adaptív vízjelezésnek, ilyen megoldást 

valósít meg Lin, Podilchuk és Delp [2]. A robusztus megoldásokról elmondható, 

hogy minél nagyobb a beágyazott vízjel robusztussága a különböző 

támadásokkal szemben, annál inkább észrevehető a képen a beágyazás okozta 

módosítás az eredeti képhez képest, azaz a kép vizuális paraméterei annál 

nagyobb mértékben módosulnak [6]. 

A törékeny vízjelek esetében a beágyazott vízjellel lehetséges annak detektálása, 

hogy a képet az eredetihez képest módosították-e [10]. Abban az esetben, ha az 

eredeti kép akár egy kis mértékben is módosul, akkor a beágyazott vízjel 

információnak is módosulnia kell. A törékeny vízjelek néhány implementációja 

esetén lehetséges a képen történt módosítások behatárolása, annak 

meghatározása, hogy a kép mely részeit módosították [9]. A törékeny vízjelek 

esetében kezdetben főleg ellenőrző összegeket illetve pszeudo-random 

sorozatokat illesztettek a kép LSB (Least Significant Bit) bitjeibe [10]. A mai 
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magvalósításokban már ennél bonyolultabb beágyazási technikákat használnak, 

illetve a különböző hash függvények alkalmazása gyakori [6, 8]. A beágyazás 

során általában a magas frekvenciás összetevőket használnak törékeny vízjelezés 

esetében. Több megoldást javasoltak törölhető törékeny vízjelezésre, ahol a 

beágyazott vízjel a vízjelezett képből eltávolítható, így az eredeti vízjelezetlen 

kép visszanyerhető [7, 11]. 

A félig törékeny vízjelek a robusztus és a törékeny vízjelek tulajdonságait 

ötvözik. Hasonlóan a robusztus megoldásokhoz tolerálják a kép bizonyos 

mértékű módosítását (például a kép bizonyos részeinek eltávolítását). A törékeny 

vízjelezési megoldásokhoz hasonlóan azonban lehetséges felhasználásukkal a 

módosított régió valamilyen szintű detektálása. Meg kell említeni, hogy a 

módosított régió azonosításához ebben az esetben általában nem a beágyazási 

algoritmust magát használják fel, hanem a beágyazott adatot [31, 115]. Ma a 

vízjelezésnek ez az egyik leginkább kutatott ága, használnak olyan 

megoldásokat, mint az eredeti kép erősen kvantált változatának a képbe 

ágyazása, kulcsfüggő véletlenszerű alakzatok bizonyos képblokkokba ágyazása, 

illetve többszörös vízjelezés [13, 14]. A törékeny vízjelezés területén a leginkább 

kutatott terület a DCT (Discrete Cosine Transform) illetve a DWT (Discrete 

Wavelet Transform) algoritmusokon alapuló megoldások, hiszen ezek az alapjai 

a legelterjedtebben használt JPEG illetve a JPEG2000 tömörítéseknek [12, 22, 

26, 85, 110, 122]. A többszörös vízjel beágyazásnak a fő előnye az, hogy az 

egyes beágyazott vízjelek különböző célra alkalmazhatóak, így egyszerre 

valósítható meg a tulajdonosi jogok védelme, azonosítás, módosítás kontroll stb. 

[14, 34]. 

Igen sok félig törékeny vízjel beágyazási algoritmust publikáltak, melyek félig 

törékenyek valamely veszteséges tömörítés alkalmazása esetén [18, 48, 82, 121]. 

A JPEG képekbe történő vízjel beillesztés esetén több megoldás született, mely 

alkalmas arra, hogy segítségükkel az információ beágyazása úgy történjen meg, 

hogy a beágyazott vízjel nem sérül a JPEG tömörítés során [123, 124, 125]. 

Vannak olyan algoritmusok, melyek egy adott valószínűséget adnak arra, hogy a 

vízjel nem sérül a kép veszteséges JPEG tömörítése során. Sok esetben a vízjel 

sértetlensége a beillesztett vízjel hibajavító kóddal történő kiegészítésével 
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biztosított. A fejezetben bemutatott vízjel beillesztő algoritmus esetében 

garantált, hogy az algoritmus paramétereként megadható minőségi faktor 

alkalmazása esetében a beillesztett vízjel információ nem sérül, illetve a 

beillesztett információ kinyerését követően a vízjel beillesztés által módosított 

képi részletek visszaállíthatóak. A bemutatott algoritmus legfőbb újítása az, hogy 

JPEG tömörítés esetében a fenti két tulajdonságot egyszerre biztosítja. Az adott 

minőségi faktorral szemben ellenálló, törölhető vízjel beillesztési algoritmusnak 

az integritás ellenőrzésre használt vízjel beillesztés során van kiemelt 

jelentősége. Ebben az esetben ugyanis a kép (a veszteségesen tömörített esetben 

is) integritásának ellenőrzése a beillesztett vízjel információ alapján történik – 

így fontos, hogy a beillesztett integritás ellenőrző adat ne sérüljön, ellenkező 

esetben a kép integritása nem vizsgálható. A törölhetőség azért fontos 

követelmény ebben az esetben, mert az integritás ellenőrzés alkalmazása esetén 

kiemelten fontos a képi tartalom módosításának elkerülése. Amennyiben az a 

beillesztés törölhető úgy a vízjel beágyazás okozta képi tartalom módosítás 

hatása kiküszöbölhető.  

 

6.3 A vízjel beágyazási folyamat bemutatása 

 

Abban az esetben, ha a vízjelezés célja a kép olyan tartalom azonosítása, 

melynek során egy adott típusú módosítás elfogadottnak tekintendő, úgy 

szükséges olyan beágyazási algoritmus használata, mely biztosítja, hogy a 

beágyazott információ sértetlen marad akkor, ha azt a tartalom azonosítás 

szempontjából elfogadott módosítással megváltoztatjuk. Az ötödik fejezetben 

ismertetésre került egy olyan, tartalomazonosításra használható vízjel generáló 

algoritmus, mely esetében a veszteséges JPEG  tömörítés az elfogadható 

módosítás. Ahhoz, hogy a vízjel a tömörített kép esetében is felhasználható 

legyen szükséges egy olyan beágyazási mód megvalósítása, ami biztosítja azt, 

hogy a veszteséges tömörítés a beágyazott információt nem módosítja. 

Tekintettel arra, hogy a vízjel információ célja a kép tartalomazonosítása, a 

beágyazási algoritmusnak a tartalomazonosítási funkciók megvalósítása miatt 
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lehetőleg biztosítania kell, hogy az eredeti kép a vízjel információ kiolvasását 

követően visszaállítható legyen, azaz a beágyazás törölhető legyen.  

Az fejezetben bemutatott algoritmus kifejlesztése során cél volt, hogy olyan 

beágyazási folyamat valósuljon meg, mely félig törékeny a veszteséges JPEG 

tömörítéssel szemben. Ahhoz, hogy ezt meg lehessen valósítani szükséges a 

JPEG tömörítés speciális tulajdonságainak felhasználása. Annak érdekében, 

hogy a beágyazási folyamat a képet úgy módosítsa, hogy a módosítások 

vizuálisan ne legyenek észrevehetőek szükséges olyan megoldás, ahol a 

beágyazás a kép azon paramétereit változtatja, melyek a kép vizuális 

tulajdonságai szempontjából nem meghatározóak. Ugyanakkor a módosított 

paraméterek a kép vizuális tartalmához szorosan kell hogy kötődjenek oly 

módon, hogy azokat a veszteséges JPEG tömörítés ne módosítsa. A beágyazási 

folyamat során módosított képi paraméterek esetén szükséges az, hogy a JPEG 

tömörítés során azok nem, vagy csak oly módon változzanak, hogy a beágyazott 

információ a veszteséges tömörítést követően is visszaállítható legyen. A 

beágyazási folyamat kialakításához felhasználásra kerül az alábbiakban 

bemutatott segédtétel, mely lehetővé teszi, hogy a beágyazás úgy valósuljon 

meg, hogy a beágyazott információ a JPEG tömörítés során ne sérüljön. 

Azért, hogy a beágyazás által okozott módosítás ne legyen észrevehető, a 

középfrekvenciás DCT komponensek módosítására kerül sor a beágyazási 

folyamat során. Annak biztosításához, hogy a beágyazott információ törölhető 

legyen, azaz az információ kinyerését követően az eredeti módosítatlan kép 

visszaállíthatóak legyenek szükséges az eredeti, módosítatlan paraméterek 

tárolása is. A törölhetőség biztosítását a beágyazott információ összeállítása 

során lehetséges biztosítani. 

 

A felhasznált jelölések: 

B: tetszőleges digitális kép 

aF : egy adott kép nem átlapoló 8x8-as blokkjához tartozó DCT együttható 

vektor 

r: B képből kapott 8x8-as, nem átlapoló blokkok száma 
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Q: a JPEG tömörítés során használt kvantálási tábla 

M: a JPEG tömörítés esetében használt minőségi faktor 

k: egy pozitív, egynél nagyobb páratlan szám, mely meghatározza, hogy egy 

bitnyi beágyazott információt hány DCT együttható fog meghatározni 

s: olyan kulcs, melyet a DCT együtthatók kiválasztásánál használatos 

map(F,k,s): leképző függvény, mely F-ből k és s alapján együttható párokat 

alakít ki 

lsb(x): x legkisebb helyiértékű bitjét választja ki 

W: vízjel információ 

E: beágyazandó információ, E(h) a beágyazandó információ h-adik bitje 

lentgth(Z): Z baágyzandó üzenet hossza 

comp(K): olyan veszteségmentes tömörítési eljárás, mely K üzenetet 

veszteségmentesen tömöríti 

sgn(x): sgn(x)=1 ha    és sgn(x)= - 1 ha 0≥x 0<x  

L: a leképző függvény által kiválasztott DCT együtthatók LSB értékei 

round(P): P értékét a legközelebbi egész számra kerekíti 

Ζ : egész számok halmaza 

ℜ : racionális számok halmaza 

 

A vízjel beágyazási folyamathoz a JPEG tömörítés egy olyan tulajdonsága kerül 

felhasználásra, melynek során egy adott DCT együttható referencia értékre 

történő előzetes kvantálásával lehet biztosítani azt, hogy az adott érték a későbbi 

JPEG tömörítést követően is visszaállítható legyen. Ezt a tulajdonságot írja le a 

következő segédtétel: 

 

Segédtétel: 

aF  egy olyan vektor, mely tartalmazza B kép egy adott 8x8-as képblokkjához 

tartozó DCT együtthatókat.  

kQ  egy előre meghatározott JPEG kvantálási tábla  

r az adott B kép 8x8-as blokkjainak száma 
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Minden  -re illetve minden 64..1=h ra ..1=  -re, fennáll: amennyiben -t 

módosítjuk -ra, úgy hogy 
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A segédtétel bizonyítása: 

Amennyiben )()
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a = , akkor a következő érvényes: 
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t tovább kvantáljuk -val, akkor a kvantálás eredménye  a következő 

értékek közé esik: 
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Akkor, ha -val -t tovább kvantáljuk, akkor minden együttható a 

fenti egyenlőtlenség miatt  értékre lesz kvantálva úgy a következő 

egyenlőség áll fenn: 
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Abban az esetben, ha  akkor az adott DCT együttható ugyanazzal 

a kvantálási értékkel lesz mindkét kvantálási lépésben kvantálva, így értéke 

ugyanaz lesz, így ennek értékére is fennáll a tétel. 

)()( )1( hQhQ k=

 

A fenti tétel alapján amennyiben egy DCT együtthatót egy előre maghatározott 

kvantálási érték  egész számú többszörösére módosítjuk, mely kvantálási 

együttható nagyobb, mint a JPEG tömörítés során használt kvantálási érték, úgy 

ez az előre módosított DCT együttható a JPEG tömörítést követően pontosan 

visszaállítható.  

)1(
kQ

A JPEG esetében a kvantálási tábla értékei a tömörítés során használt minőségi 

faktorral vannak összefüggésben [66, 68]. Amennyiben a minőségi faktor 50, 

akkor az alábbi táblázatban szereplő kvantálási értékeket kell használni. 

 
12. ábra: luminancia értékek 

 

Akkor, ha a minőségi faktor (MF) nem 50, hanem ettől eltérő M érték, úgy az 

alábbi képlet alapján számíthatóak a kvantálási tábla együtthatói a fenti 50-es 

minőségi faktorhoz tartozó értékekből [66]: 

pQQ MFMMF 50== = , ahol M a kívánt minőségi faktor, a p értéke pedig: 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<

≥−
=

5050
5002,02

Mha
M

MhaM
p  
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Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb a minőségi faktor, annál kisebb a kvantálási 

érték, ami egy adott pozíciójú DCT együtthatóhoz tartozik. Általában 

 értékeket szokás a JPEG tömörítés során választani, így a tömörítés 

során létrejött minőségromlás vizuálisan nem észrevehető. 

9575 ≤≤ M

Meg kell említeni, hogy a krominancia értékeket a fenti képlettel az alábbi 

M=50–hez tartozó táblázat alapján lehet kiszámítani: 

 
13. ábra: krominancia értékek 

 

A fentiek alapján következik, hogy a kvantálási értékekre fennáll, hogy 

, amennyiben )()( hQhQ kM ≤ Mk ≤ . 

Az alábbiakban ismertetett algoritmus a segédtétel felhasználásával ágyaz 

információt a vízjelezendő képbe. Az algoritmuson belül történik meg azon DCT 

együtthatók kiválasztása, melyeknek az esetleges módosítása szükséges az 

információ beágyazásához. A beágyazott információ oly módon kerül 

kialakításra, hogy annak alapján lehetséges legyen az eredeti, módosítatlan DCT 

együtthatók kiválasztása. 

A képbe rejtendő információ beágyazásának módja a következő: 

1. Az eredeti B kép 8x8-as nem átlapoló blokkokra történő lebontása, ahol 

U
r

x xB . B
1=

=

2. Az egyes XB  képblokkok DCT együtthatóinak meghatározása 
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3. Egy olyan leképző függvény alkalmazása, mely a következő bemeneti 

paraméterekkel rendelkezik: 

• U
r

a aF
1=

: az egyes 8x8-as képblokkokhoz tartozó DCT együtthatók 

• k: egy pozitív, egynél nagyobb páratlan szám, mely meghatározza, 

hogy egy bitnyi beágyazott információt hány DCT együttható fog 

meghatározni 

• s: olyan kulcs, melyet csak az üzenet feladója és fogadója ismer, a 

függvény ezen érték alapján választja ki a megfelelő DCT 

együtthatókat 

A függvény a következő eredményt adja vissza: 

LhFlsbskFmap l

y

k

x xy
r

a a ==
= ==

))((),,(
1 1 ,1 U UU  

Ami azt jelenti, hogy a map() függvény az egyes képblokkokhoz tartozó 

DCT együtthatók és az s kulcs alapján l darab olyan k elemből álló DCT 

együttható csoportot hoz létre, mely különböző blokkokból kiválasztott 

DCT együtthatók legkisebb helyiértékű bitjét (Least Significant Bit) 

tartalmazza.  

A leképző függvény által kiválasztott, különböző blokkokhoz tartozó DCT 

együtthatókat referencia-együtthatónak nevezzük. 

A leképző függvény alkalmazása a következők alapján történik: 

Legyen a képbe ágyazandó üzenet W, melynek hossza length(W). Jelölje 

comp() azt a függvényt mely a bemeneteként megadott bitsorozatot 

veszteségmentesen tömöríti. A leképzés során ki kell választani egy olyan 

k értéket, melyre fennáll, hogy  

length(L)p(L))length(comlength(W) ≤+ . 

Mivel 
k

Llength )(length(W) ≤  - hiszen k darab DCT együttható csoportja 

fog egy bitnyi beágyazott információt hordozni – így írható, hogy: 

k
kLlengthLcomplength 1)())(( −

≤ . 

A fenti feltétel azt jelenti, hogy adott L esetén olyan k értéket kell találni, 

melyre fennáll, hogy: 

 

 

94



k
kLlengthLcomplength 1)())(( −

≤ , illetve 

))(()( WlengthkLlength ≤ . 

4. A negyedik lépés a beágyazandó ELcompW =+ )(  információnak a 

beillesztése a kijelölt DCT együtthatókba. A beágyazás során a leképző 

függvénnyel kiválasztott DCT együtthatók LSB értékeinek módosítása 

történik meg az alábbi algoritmus alapján: 

Az E(h) egyes bitjeit az l darab, egyenként k darab DCT együtthatót 

tartalmazó csoport, a fent bemutatott segédtétel alapján történő 

módosításával lehetséges a képbe ágyazni. Az egyes csoportok a leképző 

függvény alapján tartalmaznak különböző képblokkokhoz tartozó DCT 

együtthatókat, mely DCT együtthatók pozícióját a leképző függvény 

határozza meg. 

Ahhoz, hogy az E(h) bitet a megfelelő – k darab DCT együtthatót 

tartalmazó – csoportba lehessen beágyazni ahhoz az adott DCT 

együtthatókat módosítani kell. Az eredeti DCT együtthatókat, – melyek a 

módosítatlan, azaz beágyazott információt nem tartalmazó kép alapján 

számolhatók – jelöljük -val. A leképző függvény által kiválasztott 

referencia együtthatókat a következő képlet alapján kell módosítani: 

)(hFa

)(hFa

E(y): a beágyazandó üzenet y-adik bitje 
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ahol lsb(X) az X LSB-jét adja eredményül, illetve sgn(x)=1 ha  és 

sgn(x)= - 1 ha . 

0≥x

0<x

A fent bemutatott algoritmus alapján a referencia együtthatók k darabból 

álló csoportja fog egy bitnyi beágyazott információt hordozni. 

Amennyiben az y-adik k DCT együtthatóból álló csoport LSB bitjeinek 

száma páros számú 1-et tartalmaz, és ha a beágyazandó E(y)=0 akkor nem 

szükséges az adott csoport DCT együtthatóinak módosítása, csak azok 

kvantálása a segédtétel alapján. Ellenkező esetben, – amennyiben E(y)=1 

de az LSB bitek száma páratlan 1-est tartalmaz, akkor az y-adik k 

együtthatót tartalmazó csoport egyik DCT együtthatója LSB bitjének 

módosítása szükséges. 
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A fent bemutatott algoritmus felhasználásával az eredeti DCT együtthatók 

visszaállíthatóak, hiszen nem csak a beágyazni kívánt W információ, hanem az 

eredeti, módosítatlan LSB biteket tartalmazó comp(L) is beágyazásra kerül. 

Ennek alapján a fogadó fél a beágyazott információ kinyerését követőn képes 

arra, hogy visszaállítsa az eredeti DCT együtthatókat. 

A fent bemutatott algoritmussal módosított DCT együtthatók (azaz a referencia-

együtthatók) olyan JPEG tömörítést követően visszaállíthatóak lesznek, melyre 

fennáll, hogy . )()()1( hQhQ kk ≤

 

6.4 Az algoritmus végrehajtása során alkalmazott paraméterek 

beállításának szempontjai 

 

Az algoritmus végrehajtását megelőzően meg kell állapítani az elfogadható 

JPEG-ben használt minőségi faktor értékét, hiszen a segédtétel alapján az eredeti 

DCT együtthatók csak megfelelő kvantálási értékek esetében lesznek 

visszaállíthatók. Amennyiben például a JPEG ajánlásban szereplő  

értékeket vesszük alapul és feltételezzük, hogy a képek tömörítése ezen minőségi 

faktor tartományban történik [66, 70], úgy az előkvantáláshoz választható 

tetszőleges  érték, hiszen 

9575 ≤≤ M

75<M )()( hQhQ REFM ≤  minden h-ra akkor ha 

REFM ≥ . Így ha az elfogadható JPEG tömörítés alsó határának 75-öt 

választunk, úgy a kvantálási értéket választhatjuk a kisebb mint 75-ös minőségi 

faktorhoz tartozó kvantálási értéknek, például -nak. A JPEG ajánlások 

alapján a 75-95 közötti minőségi faktor között vizuálisan nem 

megkülönböztethető a tömörített és a tömörítetlen kép, míg 50-75 minőségi 

faktor esetén alig különböztethető meg a különbség [16, 62, 66, 84]. 

)(65 hQ

Az előkvantáláshoz használt minőségi faktornál nagyobb minőségfaktorú JPEG 

tömörítés alkalmazása esetén a beágyazott információ visszanyerhető, hiszen a 

segédtétel alapján, amennyiben az előkvantáláshoz használt minőségi faktor – 

melyekkel az algoritmusban csak a referencia együtthatók kvantálása történik 

meg – a teljes kép tömörítésénél használt minőségi faktornál kisebb  

 

 

97



Az algoritmusban használt k paraméter azt írja le, hogy 1 bitnyi beágyazott 

információ hány referencia együtthatóba ágyazódik. Az adott k együtthatót 

tartalmazó referencia együttható csoport 1 értékű LSB bitjeinek száma alapján 

határozható meg, hogy azok által hordozott beágyazott információ érték 0 vagy 

1.  

Mivel 
k

kLlengthLcomplength 1)())(( −
≤  így olyan L illetve k értéket kell 

választani, mely esetén az L bitek tömöríthetősége legalább 
k

k 1− . A 

beágyazandó információ méretére vonatkozik a  

egyenlőtlenség, mely alapján a beágyazható információ illetve a kiválasztott 

referenciablokkok LSB bitjeiből alkotott vektor hossza közti összefüggést 

kaphatjuk meg. Tekintettel arra, hogy a beágyazott információ hossza a 

vízjelezési megoldásokban kicsi, így lehetséges olyan L illetve k választása 

melyre a fenti összefüggések fennállnak. Az alkalmazott tesztek során az előző 

fejezetben bemutatott vízjel információ beágyazása történt meg – mely esetben a 

beágyazott W érték fix hosszúságú – így a tesztek során minden esetben 

lehetséges volt a megfelelő L illetve k meghatározása. A gyakorlati alkalmazás 

megvalósítása során célszerű az L kiválasztása után comp(L) meghatározása, 

majd ez alapján a fenti egyenlőtlenség alapján a k értékének meghatározása. 

))(()( WlengthkLlength ≤

A vízjel beillesztése során a referencia együtthatók kiválasztása a leképző 

függvény segítségével történik. A függvény a bemenetén megadott paraméterek 

alapján választ ki a különböző DCT együtthatókat. Az egyes képblokkokon 

belüli DCT együttható választásának, azaz az F(h)-ban h megválasztásának 

figyelembe kell venni a JPEG tömörítésben alkalmazott DCT tulajdonságokat 

[26, 45, 71, 76]. 

A vízjelezés során általában a vízjel generáláshoz, illetve a vízjel beillesztéshez 

használt zónákat – nem csak a JPEG tömörítésnél, hanem más tömörítési 

eljárások esetében is – el szokták különíteni. Ennek oka az, hogy a vízjel 

generáláshoz általában a képre jellemző tulajdonságokat használnak, melyek a 

képen még a kép bizonyos módosításai után is sértetlenek maradnak [70, 73]. A 
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vízjel beillesztés valamilyen módon az eredeti képet módosítja, hiszen az 

információ beágyazása a kép valamely paraméterének módosításával érhető el. 

A vízjel információ generálásának illetve a vízjel beillesztésének szempontjai 

természetesen eltérnek egymástól. A vízjel információ generálásának egy 

lehetséges szempontrendszere az előző fejezetben bemutatásra került.  

A vízjel információ generálásához használt zónák illetve a beillesztéshez 

használt zónák elkülönítésének egyik oka az, hogy amennyiben a vízjel 

információ generálásához az adott képre szignifikánsan jellemző zónákat 

használunk, akkor azok módosítása a vízjel beágyazás során is észrevehető 

változást fog okozni. A másik ok, ami miatt különálló zónákat alkalmaznak az, 

hogy a beágyazás során ne sérüljenek a vízjel információ kinyeréséhez 

használható zónák, ami a vízjel információ képből való kinyerését követően 

tartalom azonosítás esetében elengedhetetlen követelmény [111, 116]. 

A bemutatott vízjel beágyazási algoritmus előnye – amellett, hogy a JPEG 

tömörítés egy bizonyos minőségi faktor tartomány esetében nem módosítja a 

beágyazott vízjel információt – az, hogy a vízjel információ kinyerését követően 

az arra jogosult fogadó fél képes arra, hogy a vízjel beágyazás előtti módosítatlan 

képet megkaphassa. Így ebben az esetben nem feltétlenül szükséges a zónák 

szeparálása, azonban amiatt célszerű, hogy a vízjel beillesztés a lehető legkisebb 

vizuálisan észrevehető módosítást okozza az adott képen. A vízjel beágyazás 

során leggyakrabban alkalmazott megoldás a JPEG tömörítés esetében az, hogy a 

beágyazás során a középfrekvenciás DCT együtthatók módosítása történik meg, 

a bemutatott megoldás esetében is az elvégzett tesztek alapján ez a tartomány a 

legmegfelelőbb. 

A referencia együtthatók kiválasztása – azaz azon együtthatók meghatározása 

ahol a beillesztés, azaz az együtthatók módosítása megtörténik – a leképző 

függvény lefuttatásánál történik meg. A leképző függvénynek kell a megfelelő 

frekvenciatartományból kiválasztania a referencia együtthatókat. A referencia 

együttható kiválasztása a leképző függvény bemenetén megadott, csak a küldő és 

a fogadó fél által ismert titkos információn alapul. 

 

 

 

99



6.5 A vízjel kiolvasása 

 

Az azonosítási folyamat kezdetén a fogadó félnek ki kell olvasni a képből az 

abba rejtett vízjel információt. A vízjel kiolvasása a leképző függvényben 

használt titkos információ s, valamint  és k alapján történik. A k értéket, 

s-hez hasonlóan a fogadó félnek ismernie kell, a U  értékeket a kép alapján 

a fogadó fél is számíthatja. A k együtthatót tartalmazó DCT csoport LSB bitjei 

alapján meghatározható a beágyazott információ W illetve az eredeti DCT 

együtthatók értékeihez tartozó LSB bitek, melyeket a beágyazott L tartalmaz. 

U
r

a aF
1=

r

a aF
1=

Amennyiben nem fix hosszúságú W kerül beágyazásra – fix hosszúságú vízjel 

információ kialakításának egy lehetséges módja került bemutatásra az előző 

fejezetben – akkor a beágyazott E információban szükséges W illetve L 

megkülönböztetése, mely többféle módon lehetséges például E elején header 

információ alkalmazásával.  

A vízjel információ kiolvasása és az eredeti DCT értékek L alapján történő 

visszaállítása után történhet meg a kép ellenőrzése a beágyazott vízjel információ 

alapján. Természetesen a bemutatott vízjel beágyazási algoritmus nem csak a kép 

azonosításához szükséges információ beágyazására alkalmas, hanem tetszőleges 

információ beágyazható segítségével. Vannak olyan vízjelezési megoldások, 

ahol a beágyazott vízjel nem a kép azonosításához szükséges információkat 

tartalmaz, hanem például a kép tulajdonosának adatait tartalmazza, ebben az 

esetben nem lehetséges ez alapján a kép sértetlenségének vizsgálata, így csak a 

kép tulajdonosát lehet a beágyazott információ alapján megállapítani [21, 29, 

37]. 

 

6.6 Tesztelési eredmények 

 

A javasolt módszert teszteléséhez az előző fejezetekben leírt tulajdonság-vektor 

generálási, illetve beágyazott vízjel információ kialakítási módszereket is 

felhasználásra kerültek. Mivel a fejezetben bemutatott törölhető félig törékeny 
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vízjel beágyazási algoritmus kialakításának fő szempontja az volt, hogy a 

beágyazott információ a JPEG tömörítés esetében ne sérüljön bizonyos feltételek 

– adott minőségi faktorral történő JPEG tömörítés – fennállása esetén így a 

javasolt módszer elsődleges alkalmazási területe a tartalom azonosítás. Az előző 

fejezetben bemutatott tulajdonság-vektor képzés szintén olyan módon történik, 

hogy a tulajdonság-vektor alapján a tartalom azonosítás a veszteséges JPEG 

tömörítést követően is lehetséges legyen. Amennyiben a beágyazáshoz használt 

módszer illetve a tartalom azonosításhoz használt információ is olyan, hogy az a 

JPEG tömörítésnek bizonyos határok között ellenáll, úgy ezek együttes 

használata esetén lehetséges a beágyazott információ alapján történő tartalom 

azonosítás a JPEG tömörített kép esetében is (14. ábra). 

 

 
14. ábra: tulajdonság-vektor vízjelként való beágyazása 

 

Amennyiben a beágyazandó információ mennyiségét – azaz a kép vízjelezéskor 

történő módosításának mértékét – minimalizálni kell [69], akkor lehetséges a 

negyedik fejezetben bemutatott vízjel információ kialakítási módszer használata. 

Ebben az esetben is a tulajdonság-vektorra épülhet a tartalomazonosítás, de a 

beágyazott információ ebben az esetben nem a tulajdonság-vektor, hanem egy 

abból képzett fix hosszúságú vízjel információ (15. ábra).  
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15. ábra: tulajdonság-vektor alapján kialakított vízjel beágyazása 

 

Ennek a megoldásnak az előnye – a beágyazott információ kis méretén túl – az, 

hogy a tartalom azonosításon túlmenően a tulajdonosi jogok védelmét is 

biztosítani lehet. Ez a vízjel információ kialakításában résztvevő TTP miatt 

lehetséges, hiszen az ő privát kulcsával végzett műveletek illetve az alkalmazott 

időpecsét igazolja a vízjel információ, a tulajdonság-vektor és a kép tulajdonosa 

közti kapcsolatot. Ebben az esetben a tartalom azonosítás lépései a negyedik 

illetve az ötödik fejezetben leírtak alapján történhetnek meg.  

A félig törékeny beágyazási algoritmus alkalmazhatóságának tesztelése a 

tulajdonság-vektor beágyazásával történhet, hiszen ebben az esetben a 

beágyazandó információ mérete nagyobb, mint abban az esetben, ha a vízjel 

információ a negyedik fejezet algoritmusának megfelelően lerövidülne. A 

bemutatott képeken a tulajdonság-vektor képzéshez a következő paraméterek 

kerültek beállításra:  

• A 5=kh  került felhasználásra, azaz az összehasonlított DCT együtthatók 

száma blokk-páronként 5 

• A referencia-blokkok száma: 5=s  

• Az elfogadható mértékű JPEG tömörítés a 80-as minőségi faktorral 

történő tömörítés 

A fenti paraméterekkel elvégzett beágyazás esetén a képeken nem vehető észre a 

módosítás, azaz vizuálisan a beágyazási folyamat okozta torzítás nem 

észrevehető. A fenti paraméterekkel elvégzett vízjel beágyazások láthatóak az 

alábbi képeken (16. ábra). 

 

 

102



 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

16. ábra: eredeti és , s=5, minőségi faktor=80 beállításokkal vízjelezett 

képek: a) Lena eredeti (1,3 MB), b) Lena vízjelezett (1,3 MB), c) eredeti F15 

(1,2 MB), d) vízjelezett F15 (1,2 MB), e) eredeti vitorlás (1,3 MB), f) vízjelezett 

vitorlás (1,3 MB) 

5=kh

 

Abban az esetben, ha a cél az, hogy a beágyazott információ minél nagyobb 

torzítás – azaz kis minőségi faktorral történő JPEG tömörítést – követően is 

detektálható legyen, úgy a beágyazási folyamat során a képen szemmel 

észrevehető torzulás fog jelentkezni. A kis minőségi faktorral való tömörítésnek 

is ellenálló vízjel beágyazás látható az alábbi képeken (17. ábra). 
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c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

17. ábra: eredeti és , s=5, minőségi faktor=30 beállításokkal vízjelezett 

képek: a) Lena eredeti (1,3 MB), b) Lena vízjelezett (1,3 MB), c) eredeti F15 

(1,2 MB), d) vízjelezett F15 (1,2 MB), e) eredeti vitorlás (1,3 MB), f) vízjelezett 

vitorlás (1,3 MB) 

5=kh
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7 Alkalmazások 

 

Ez a fejezet egy rövid összegzése annak, hogy az egyes tézisek mely 

projektekben kerültek falhasználásra. 

 

Az Irányítástechnika és Informatika Tanszék, a BULL Magyarország Kft. illetve 

a Vasútegészségügyi Kht. közös munkája az „IKTA3 144/2000 Integrált 

egészségügyi informatikai rendszerek” elnevezésű projekt. A projekt során 

portábilis, képeket is tartalmazó orvosi betegrekordok a kialakítása volt a cél, 

melyek alapjául szolgálhatnak több orvosinformatikai rendszer közti 

kommunikáció kialakításának. A projekt során kiemelt fontosságú volt a 

biztonsági kérdések kezelése, a továbbított orvosi képek, felvételek 

integritásának vizsgálata. Az első tézis ezen munka alapján került kialakításra, 

illetve felhasználásra a projektben. 

 

A „Balaton” magyar- francia kormányközi kutatási program keretében bilaterális 

együttműködés alakult ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

és az ENST Bretagne között. Az együttműködés keretein belül a főbb 

fókuszpontok a telediagnosztika, orvosi képfeldolgozás és képkompresszió. 

Tekintettel arra, hogy a kialakított rendszerek között szerepelnek oktatási célokat 

szolgáló orvosi rendszerek, így az orvosi képek tulajdonosazonosításán túl azok 

tartalomazonosítása is szükséges volt a az orvosi képek jogosult 

felhasználásának ellenőrzése érdekében. A második és a harmadik tézis ezen 

munka keretein belül született meg, ezen túlmenően az IKTA4 138/2001 

„Humán mozgások analízise 3D módszerekkel” projekt keretein belül is 

falhasználásra kerül. 
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