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ABSTRAKT 

Zdravotnická zařízení začala využívat výhody digitálního ukládání medicínských 

obrazových dat jako jsou dostupnost, jednoduché sdílení, vysoké rozlišení atd. Digitální 

podoba zdravotních záznamu však přináší kromě výše zmíněných výhod i nevýhodu 

v oblasti nutnosti zajistit bezpečnost těchto dat. Ta jsou jednodušeji napadnutelná, 

zcizitelná a použitelná bez autorizace. Tato práce se zabývá bezpečností medicínských 

obrazových dat, popisuje potřeby a přístupy k zabezpečení, vysvětluje důvody nasazení 

zabezpečení vodoznačením. Vyjmenovává hlavní typy vodoznačení a porovnává jejich 

klady a zápory. V práci je navržena nová metoda kombinující výhody a potlačující 

nevýhody tří základních principů vodoznačení v oblasti medicíny: nulového, vratného 

vodoznačení a vodoznačení v oblasti, která nenese důležitou medicínskou informaci 

(Region Of Non Interest, RONI). Pro praktické testy vlastností navržené metody byla 

použita rozsáhlá databáze medicínských snímků. Tyto testy přinesly velice slibné 

výsledky. Jejich rozbor a porovnání s ostatními metodami vodoznačení medicínských 

obrazových dat jsou uvedeny v závěru této práce. 
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ABSTRACT 

Medical institutions adapt digital based archiving of patients records images to fulfil its 

advantages like availability, easy sharing, high resolution etc. Digital form of records 

brings apart from advantages also disadvantages at security risks. It is easier attacking, 

stealing, using without authorization etc. This thesiss deals with this security issues, 

describes the needs and approaches to security, explains the reasons for deployment of 

watermarking. It names three main methods of medical image watermarking and 

compares their plus and cons: zero, reversible and watermarking in Region Of Non 

Interest (RONI). New method of Zero-reversible-RONI watermarking, that combine 

advantages of described methods, is proposed. For practical tests of properities of 

proposed method was used huge database of medical images. Application of the proposed 

method on this database delivers very promising results. Practical results discussion and 

comparison with other medical imaging watermarkikng methods are at the end of this 

thesis.  
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1 ÚVOD 

Sdílení lékařských znalostí, sdílení přesných informačních zdrojů, úzká spolupráce 

využívající nástrojů pro podporu a pomoc při rozhodování, to vše hraje velice důležitou 

roli v oblasti zdravotní péče, zlepšuje součinnost mezi lékařskou komunitou, a tudíž 

přináší prospěch léčeným pacientům. 

Tradiční zpracování medicínských obrazových dat je většinou organizováno v rámci 

jednoho zdravotnického zařízení. Zabezpečení práce s medicínskými obrazovými daty je 

v současnosti omezeno na interní počítačovou síť jednotlivých zdravotnických zařízení. 

Současné požadavky v tého oblasti ale vyžadují mobilitu a flexibilitu poskytovaných 

služeb a při globální spolupráci zejména vzdálený přístup k citlivým datům. 

Běžné nemocniční informační systémy nepodporují funkcionalitu umožňující 

odborným lékařům poskytovat své služby mimo uzavřenou nemocniční síť. Tento 

koncept je známý jako telemedicína a je založen na vzdálených odborných centrech nebo 

specializovaných zdravotnických odděleních, které poskytují služby, jako například 

konzultace složitých nebo naléhavých případů. V praxi přináší telemedicína vyšší kvalitu 

poskytované péče, stejně jako vyšší ekonomickou efektivitu. Dalším příkladem v oblasti 

zpracování medicínských snímků může být vzdálené zdravotnické zařízení pro 

diagnostiku, poskytnutí dalšího názoru nebo konzultace dané problematiky. 

Další zkvalitňování poskytované zdravotnické péče je patrné při samotné výuce 

lékařů a zdravotnického personálu jak na lékařských fakultách, tak v dalším distančním 

vzdělávání. Vzdělávací instituce mají zájem využívat reálná medicínská data ve výuce, 

aby se mohli jejich studenti připravit na opravdové případy, se kterými se posléze setkají 

ve své praxi. Tato výuková data však nesmějí obsahovat citlivá data o pacientech 

například jméno a rodné číslo, musí však být použitelná nejen v rámci vzdělávací 

instituce, ale i při samostudiu, případně distančním vzdělávání. Je potřeba je tedy 

zpřístupnit veřejně, zabezpečit jejich integritu a v neposlední řadě i ochránit jejich 

autorství. 

Tyto požadavky na práci s medicínskými obrazovými daty přinášejí nové výzvy pro 

jejich technické zabezpečení. To musí být provedeno co nejtransparentněji tak, aby se 

dalo s daty pracovat jako při tradičních přístupech a neměnilo lékařům způsoby práce se 

zdravotnickými daty. Zároveň musí být ale zabezpečení dostatečně spolehlivé vzhledem 

k citlivosti zpracovávaných informací. 

Tato práce se zabývá zabezpečením medicínských obrazových dat takovým 

způsobem, který dokáže zabezpečit integritu, autorství a přitom umožňuje přímou 

diagnózu zabezpečených dat i v zabezpečeném stavu. Navržená metoda je navíc vratná, 

to znamená, že je možné plně obnovit původní data. Publikování algoritmu metody 

nekompromituje její bezpečnost. Ta je zajištěna znalostí předem definovaných tajných 

informací a proměnných v procesu zabezpečování dat. 

Navržená metoda využívá principů vodoznačení, které přináší mimo jiné nesporné 

výhody v zabezpečení vloženém přímo do samotných dat (tzv. Image Centric Security). 

To zajišťuje neoddělitelnost medicínských dat a jejich zabezpečení.  

Práce je členěna do pěti základních částí. Po první, úvodní, kapitole je v druhé kapitole 
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popsán stávající stav v oblasti zabezpečení medicínských obrazových dat. Na 

problematiku zabezpečení se nejdřívé dívá z pohledu na legislativní rámec, dále se 

zabývá možnostmi využití principů digitálního vodoznačení pro ochranu medicínských 

obrazových dat. Na jednotlivé metody je nahlíženo z několika základních hledisek. 

Nejdříve z hlediska potřeb zabezpečení – zajištění autenticity a autorských práv. Dále se 

věnuje rozdělení metod vodoznačení z pohledu způsobu aplikace na jednotlivé 

medicínské snímky. Jsou popsány principy vratného (Reversible), nulového (Zero) 

vodoznačení,  vodoznačení v oblasti bez důležité medicínské obrazové informace (RONI, 

Region Of Non Interest) a vodoznačení neovlivňující diagnózu. Dále popisuje výběr 

nejvhodnějších metod jednotlivých principů pro navrženou metodu.  

Třetí kapitola pojednává o cílech dizertační práce a popisuje problém, který je v práci 

řešen.  

Ve čtvrté kapitole je podrobně popsán samotný přínos práce. Tím je navržená metoda 

vodoznačení, která kombinuje kladné vlastnosti tří stávajících metod a eliminuje jejich 

záporné vlastnosti. Po jednotlivých krocích je popsána praktická implementace 

s reálnými příklady a způsob propojení jednotlivých dílčích vodoznačících metod.  

Kapitola 5 přináší rozbor výsledků praktických testů na velké reálné databázi 

medicínských obrazových dat, porovnává výsledky a vlastnosti navržené metody 

s ostatními metodami a diskutuje bezpečnostní otázky navržené metody z několika 

různých pohledů. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

V moderní medicíně se upustilo od klasické „mokré“ cesty zpracování obrazových 

záznamů pacientů a přešlo se na technologii digitálního zpracování. Zásadně se tedy 

změnil způsob, jakým jsou snímky pacientů uloženy, jak se k nim přistupuje a jak jsou 

distribuovány.  

Tento vývoj přinesl lékařům řadu výhod. Jedná se zejména o rychlou dostupnost 

snímků, přehledné vyhledávání v databázi podle řady parametrů, vyšší rozlišení snímků, 

možnost editace a přidávání komentářů, propojení s nemocničním informačním 

systémem, možnosti vzdálených konzultací, jednoduché předávání informací mezi 

zdravotními zařízeními a snadnější využití dat k výukovým účelům. Všechny tyto výhody 

s sebou samozřejmě nesou svá rizika, se kterými je potřeba se vypořádat. Jedná se 

zejména o bezpečnost takto ukládaných a přenášených dat. Díky digitálnímu charakteru 

je snažší jejich napadení, zcizení, změna či neoprávněné použití, než v případě archivů 

fyzických snímků ve střežených prostorách zdravotnických areálů. Dále je třeba řešit 

zálohování dat a vysokou dostupnost celého systému. To s sebou nese další bezpečnostní 

rizika. 

2.1 Legislativní opatření 

Zásady nakládání s medicínskými obrazovými daty jsou definovány přísnými 

etickými a legislativními pravidly, které jsou zainteresované subjekty povinny dodržovat. 

V současnosti je vytvořena řada široce využívaných standardů a postupů pro zabezpečení 

citlivých zdravotních informací.  

Česká republika má vlastní právní předpisy nařizující zabezpečení medicínských dat. 

Jedná se zejména o Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Ten od roku 2000 

prošel 25 úpravami, z nichž poslední je Zákon č. 250/2014 Sb. s platností od 14. listopadu 

2014 a účinností od 1. ledna 2015 [1]. Z toho je patrné, že je této problematice věnována 

značná pozornost i na poli zákonodárném. 

V evropském měřítku se oblasti bezpečnosti a zabezpečení citlivých osobních údajů 

věnuje Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat 

[2] - pro Českou republiku nabyla účinnosti dne 1. listopadu 2001. A pak zejména 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů [3]. 

Základním mezinárodním standardem vytvořeným pro nakládání se zdravotnickými 

informacemi je ISO 27799:2008 (Health informatics -- Information security management 

in health using ISO/IEC 27002) [4]. Standard samotný řeší bezpečnostní otázky osobních 

zdravotních informací pacientů pro zdravotnické organizace. Dalším standardem 

zabývajícím se medicínskými daty a jejich zabezpečením je samotný standard Digital 

Imaging and Communication in Medicine (DICOM) [5]. Byl představen v roce 1983 

sdružením American College of Radiology (ACR) a the National Electrical 

Manufacturers Association (NEMA). Ve svých počátcích však nezískal všeobecné přijetí. 
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To se mu podařilo až v roce 1993, kdy vyšla jeho verze 3.0. Tato verze se stala standardem 

v radiologii a byla adaptována do dalších medicínských oblastí, jako je stomatologie, 

patologie nebo kardiologie [6]. V současnosti je znám jako standard DICOM a má 18 

částí. Zaměřuje se na definici technického rámce pro zařízení zabezpečující výměnu 

digitálních medicínských obrazových dat.  

Zabezpečení medicínských obrazových informací je nutné provádět na několika 

úrovních. Je třeba ošetřit fyzický i elektronický přístup ke všem částem systému. Od 

snímacích modalit, datových úložišť, serverů, komunikačních prostředků a médií, až ke 

koncovým diagnostickým stanicím lékařů. To je možné provádět standardními a 

osvědčenými metodami používanými v oblasti informačních technologií. Navíc je však 

potřeba zabezpečit samotná medicínská obrazová data. V závislosti na použití je třeba 

zajistit autenticitu dat – to znamená, že se data týkají opravdu daného pacienta a nebyla 

změněna nebo je potřeba zajistit je proti zcizení – zabezpečit autorství studie. 

2.2 Standardy v oblasti zpracování medicínských 

obrazových dat 

Zpracování digitálních medicínských obrazových dat je téměř výhradně založeno na 

mezinárodním standardu DICOM (Digital Image Communication in Medicine). Tento 

standard umožňuje vzájemnou spolupráci mezi nemocničními zařízeními a aplikacemi 

různých výrobců. Protokol DICOM pracuje na TCP/IP vrstvě. Téměř každé nově 

instalované snímací zařízení v nemocnici zahrnuje jeho plnou podporu. Snímky formátu 

DICOM obsahují kromě obrazových informací také řadu metadat uložených v záhlaví. 

Ty obsahují jak údaje o pacientovi, např. jméno pacienta, datum narození, rodné číslo, 

tak údaje o vyšetření, např. jméno doktora, datum a čas vytvoření snímku, název a typ 

zařízení, na kterém byl snímek pořízen. Soubor snímků z vyšetření pacienta se nazývá 

studie. 

Pojem PACS (Picture Archiving and Communication System) znamená systém pro 

distribuci obrazových studií (vyšetření pacientů) napříč zdravotním zařízením. Umožňuje 

doručování medicínských snímků, doručování strukturovaných zpráv, které popisují 

lékařské nálezy i dalších informací. Jako důležitá komponenta nemocničního 

informačního systému mají PACSy všechny komunikační rozhraní plně kompatibilní 

s DICOM standardem. 

Efektivní využítí technologie PACS znamená distribuci zpracovávaných informací 

přinejmenším v rozsahu celého zdravotnického odvětví. Aby bylo co nejlépe využito 

všech výhod technologie PACS je výhodné její nasazení na národních úrovních v rámci 

celého regionu. Regionální nasazení technologie PACS je v souladu s konceptem 

elektronického záznamu pacienta (Electronic Patient Record, EPR). Tento záznam 

pacienta je definován jako systematické shromažďování elektronické zdravotnícké 

dokumentace o daném pacientovi. Postupně to přináši novou kvalitu do poskytované 

lékařské péče. To znamená, že je zdravotní personál schopen přijímat nebo aktualizovat 

(podle nastavených přístupových práv) všechny nezbytné informace o svém pacientovi, 

pocházející z různých nemocničních informačních systémů. Při implementaci tohoto 

konceptu je potřeba překonat řadu právních a organizačních bariér. Jedním ze základních 

kroků k tomuto konceptu je zabezpečené zpracování regionálních medicínských 

obrazových dat. 
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2.3 Požadavky na zabezpečení medicínských obrazových 

dat 

Normy a jejich technologické rámce, přísné dodržování etických a legislativních 

opatření, které byly zmíněny v kapitole 2.1 přináší práva pro pacienty a povinnosti 

zdravotnickým zařízením a jejich personálu. Vývoj a implementace bezpečnosti a služeb 

na ochranu soukromí odvozených z norem závisí na modelu nebo infrastruktuře 

teleradiologie a v ní obsažených částí. K zajištění bezpečnostních požadavků jsou 

v dnešní teleradiologii používány dva nejčastější přístupy [7]. Nejpoužívanější model 

použitý v medicíně je založený na offline přístupu, kdy jsou data dostupná pouze dané 

zdravotnické instituci. Druhý model zahrnuje online dostupnost distribuovaných 

zobrazovacích služeb a umožňuje radiologickým informačním systémům, aby 

poskytovaly služby v rámci velké oblasti. V rámci obou modelů (online i offline) jsou 

definovány tři samostatné domény: 

a) Hostitelská organizace / nemocniční PACS/NIS 

b) Komunikační síť 

c) Konzultant  

Ve všech těchto doménách je nezbytné zajistit bezpečnost osobních dat pacientů viz 

Obrázek 1 [8]. 

 

Obrázek 1: Domény radiologických informačních systémů  

V offline modelu jsou bezpečnostní domény izolované a přenosy jsou prováděné 

přes rozhraní. Online teleradiologie zprostředkovává přenos medicínských informací pro 

vzdáleného konzultanta z lokálních PACS/NIS zdrojů ve zdravotnickém zařízení. 

V závislosti na technologických a organizačních modelech používaných v telemedicíně 
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je vyžadována bezpečnost v následujících oblastech [9]: 

 Všechny zahrnuté subjekty a domény (PACS/NIS v nemocnici, komunikační 

síť a konzultant ve vzdálené lokalitě) musí mít stejnou úroveň zabezpečení a 

ochrany. 

 Ve všech doménách musí být zahrnutý řádný autorizační proces za pomoci 

identity managementu a řízení přístupu. 

 Musí být zajištěna integrita, autenticita a důvěrnost všech medicínských dat 

v průběhu samotného snímání pacienta, přenosu jeho dat, konzultace, 

zpracování, ukládání a archivace. 

Bezpečnostní koncepce vycházející z odpovídajících norem může být sestavena za 

pomoci různých scénářů [8]. Např. v [9] jsou definovány následující body: 

a) Stanovení vhodné úrovně zabezpečení 

b) Analýza hrozeb 

c) Analýza rizik 

d) Ustanovení bezpečnostního konceptu 

Stanovení vhodné urovně zabezpečení by mělo zahrnovat stanovení bezpečnostních 

úrovní všech objektů (např. IT aplikace) v rámci dané domény. Analýza hrozeb stanovuje 

předpokládané hrozby jednotlivých použitých objektů (např. infrastruktury, hardware, 

software). Analýza rizik pomáhá kvantifikovat újmu ze všech identifikovaných hrozeb a 

četnost jejich výskytu. Vytvořením a implementací bezpečnostní koncepce se buď snižuje 

pravděpodobnost výskytu hrozeb, nebo se snižují škody v takových případech, kdy jsou 

hrozby nevyhnutelné. To zahrnuje stanovení vhodné míry, která snižuje rizika na úroveň, 

kterou lze tolerovat, vyhodnocení vybrané míry, posouzení ve vztahu k finančním 

nákladům a analýzu budoucích rizik.  

Vedle počítačové a síťové bezpečnosti jsou požadavky na bezpečnost definovány 

v různých normách a zákonech viz kapitola 2.1 a v americké Federal Information 

Processing Standards [10]  a německé Bundesdaten-schutzgesetz [9]. V nich patří mezi 

hlavní kategorie: řízení přístupu, audit a účtování, certifikace, pověření a bezpečnostní 

posouzení, správa konfigurací, identifikace a autentizace, ochrana úložných médií, 

ochrana fyzická, systémová a komunikační ochrana a integrita informací.  

Identifikování zranitelností systémů je důležité pro definování vhodných procedur 

nebo míry bezpečnosti, protože odolnost jakéhokoliv systému je tak velká, jak odolná je 

jeho nejslabší část. Medicínská obrazová data procházejí různými systémy, přes různé 

sítě a v průběhu jejich životního cyklu jsou ohroženy řadou různých hrozeb. Mít ochranu 

před všemi těmito hrozbami znamená  mít vlastní ochraný mechanismus pro každou 

z komponent všech systémů, přes které můžou snímky procházet. 

2.4 Přístupy k zabezpečení medicínských obrazových dat 

2.4.1 Konvenční přístupy zabezpečení 

Pro zabezpečení medicínských obrazových informací, jejich archivaci a přenos se 

vyžívá řada existujících bezpečnostních nástrojů. Například virtual private network 

(VPN), firewally, šifrování, hašovací funkce nebo jejich deriváty jako digitální podpis 
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(digital signiture DS), MAC funkce (message authentication code), MDC funkce 

(manipulation detection code), hash chránící změnu v obrazu (perceptuální hash) atd. 

Jejich použití při zabezpečení je shrnuto v Tabulce 1. Tyto tradiční, obecně užívané 

metody mají však svá omezení, zvláště pak při zabezpečení medicínských obrazových 

dat. 

Tabulka 1: Požadavky na zabezpečení a jejich řešení pomocí existujících bezpečnostních nástrojů 

Bezpečnostní 

požadavek 

Hrozby Bezpečnostní opatření 

Spolehlivost – integrita a 

autenticita 

Nepovolené 

narušení a 

modifikace obsahu 

záznamů 

Jednocestné hašovací funkce, robustní 

hašovací funkce nebo digitální podpis. 

Šifrování dat. 

Kontrola záhlaví souborů, logů nebo 

záznamů o přenosu. 

Certifikáty komunikujících stran 

Řízení přístupu k zápisu, čtení a 

manipulaci s daty. 

Licencování software a použití antiviru a 

firewallu jako ochrany před napadením. 

Důvěrnost informací Prozrazení nebo 

přesměrování 

informací: 

 během 

přenosu 

 v databázi 

Šifrování dat. 

Omezením životnosti dat. 

Oddělené komunikační sítě nebo VPN. 

Služby pro kontrolu přístupu (proti 

neoprávněným osobám, nelegálnímu 

kopírování, krádež identity) využívající 

bezpečnostní (smart) karty, firewally atd. 

Služby na uživatelské úrovni pro 

autentizaci a identifikaci uživatele 

zabraňující krádeži identity. 

Dostupnost  Porucha systému 

archivace dat, 

výpadek datových 

nosičů, zlomyslné 

vniknutí a zásah do 

systému 

Řízení přístupu k zápisu, čtení a 

manipulaci s daty. 

Služby na uživatelské úrovni pro 

autentizaci a identifikaci uživatele 

zabraňující krádeži identity. 

Oddělené komunikační sítě nebo VPN. 

Licencování software a použití antiviru a 

firewallu jako ochrany před napadením. 

 

Výše zmíněné konvenční přístupy k zajištění bezpečnosti mají svá omezení [11], 

[12], [13], [14], [15], [16], [17] , zejména při ochraně medicínských snímků, které jsou 

shrnuty v Tabulce 2 [8]. Tato omezení by měla být náležitě ošetřena při návrhu 

zabezpečení medicínských obrazových dat. 
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Tabulka 2: Omezení současných nástrojů zabezpečení dat 

Opatření a nástroje Omezení 

Firewall a VPN Zabezpečení dat pouze v rámci vnitřní sítě. 

Poskytují určitý stupeň izolace mezi vnitřní sítí a internetem, 

možné překonání útočníky. 

Šifrování Účinný nástroj pro zabezpečené ukládání a archivaci, po 

dešifrování už nejsou data dále zabezpečena. 

Použití samotného šifrování není zárukou důvěrnosti nebo 

zabezpečení [18] [12]. 

Data zabezpečená pseudonáhodnou šifrou mohou být zneužita 

k dešifrování jiných dat. 

Hlavičky souborů Mohou být po napadení útočníky modifikovány. 

V případě že jsou šifrovány, jsou velice citlivé na bitovou 

chybovost v průběhu přenosu a archivace. 

Hašovací funkce a 

jejich deriváty (DS, 

MAC, MDC atd.) 

Hašovací funkce nejsou schopny lokalizovat oblast narušení 

souborů. 

Bezpečnost digitálního podpisu je velice závislá na síle 

hašovacích funkcí použitých pro jeho ověření. 

Je technicky možné vygenerovat dva rozdílné soubory dat se 

stejným hašem. (MD5). 

Hašovací funkce jsou na vstupu bitově citlivé. 

Percepční haše Většinou vyžaduje přístup do databáze, kde je uloženo velké 

množství předem spočítaných perceptual haší. 

 

Firewall a VPN 

Firewally a VPN jsou nejběžnější způsoby zabezpečení síťového provozu. Spolu se 

systémy pro detekci narušení, antiviry atd. jsou nasazeny zejména jako ochrana informací 

pomocí zabezpečení komunikace daného systému. 

Firewall je většinou postavený mezi dvě sítě a chová se jako brána. Bývá složen z 

kombinace hardware a software, který zabezpečuje vnitřní síť před možným útokem 

útočníků z vnější sítě. Canavan v [19] firewall označuje za základní komponentu ochrany 

počítačové sítě, který má následující funkce: 

 Zabránění nechtěnému a neautorizovanému provozu v průchodu (oběma 

směry – dovnitř i ven ze zabezpečené sítě), 

 poskytování přístupu k internetu pro uživatele v zabezpečené vnitřní síti, 

 monitorování a upozornění o vniknutí a síťových problémech, 

 správa logování, 

 efektivní správa veškeré komunikace mezi dvěma sítěmi. 

Efektivní firewall by měl splňovat tři principiální požadavky: 

 Musí přes něho procházet veškerý provoz (oběma směry), 

 musí propustit pouze autorizovaný provoz, 

 musí být odolný proti prolomení nebo kompromitování. 
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Nicméně firewall sám o sobě nedokáže stoprocentně zajistit bezpečnost vnitřní sítě 

a navíc představuje možný bod selhání. Firewall, stejně jako každý jiný nástroj, potřebuje 

řádnou konfiguraci a pravidelný monitoring. Firewall, který není řádně nakonfigurovaný, 

může propustit neautorizované uživatele do vnitřní sítě, může jej navíc vyřadit z provozu 

DoS (Denial-of-Service) nebo DDoS útok (Distributed Denial-of-Service) a tím odpojit 

vnitřní síť od přístupu k okolnímu světu. Vzhledem k tomu, že firewall musí příchozí 

provoz zpracovat, dochází na něm ke snížení propustnosti. 

Dalším závažným omezením je skutečnost, že firewall nedokáže ovlivňovat ani 

sledovat provoz ve vnitřní síti, který přes něj neprochází. Zatímco firewall znesnadňuje 

přístup zvenčí dovnitř organizace, většina útoků na podnikové systémy pochází zevnitř 

organizace. Kromě napadení zevnitř také hrozí napadení a obejití firewallu zvenčí. Z toho 

důvodu by měly být kritické systémy uvnitř organizace nakonfigurovány tak, aby 

monitorovali přihlášení, chybná přihlášení a síťovou aktivitu. 

Naproti tomu VPN zajišťuje přenos dat v zabezpečené formě napříč nezabezpečenou 

sítí. To je zajištěno kombinací šifrování, autentizace a tunelování. Tunelování znamená 

zapouzdření jednoho síťového protokolu do paketů druhého, který slouží pro přenos po 

síti. Implementací VPN je několik, například Point-to-Point Tunnelling Protocol (PPTP), 

Internet Protocol Security (IPSec), Secure Sockets Layer (SSL), Secure Shell (SSH) atd. 

Jednotlivé protokoly mají své klady i omezení. Například SSL podporuje pouze 

Transmission Control Protocol (TCP) protokol, SSL a SSH jsou závislé na přesměrování 

portů na klientské straně. Další protokoly používají symetrické, nebo slabé šifrování 

(PPTP) a IPSec podporuje pouze unicastový provoz [117]. 

Nicméně z celkového pohledu na informační bezpečnost hrají firewally a VPN 

klíčovou roli v ochraně informací na úrovni komunikačních sítí [8]. 

 

Šifrování  

Pro zajištění ochrany soukromí a důvěrnosti elektronických informací je běžně 

používána technologie šifrování i ve zdravotnickém sektoru [20]. V kryptografii je proces 

šifrování označován jako transformace informace (nazývané plaintext) za použití 

algoritmu (nazývaného šifra). Tato transformace zajišťuje nečitelnost informace pro 

kohokoliv s výjimkou toho, kdo má speciální znalost tajemství (označovaného jako klíč) 

[21]. Výsledkem tohoto procesu je zašifrovaná informace. Existují dva typy šifrování: 

symetrické a asymetrické šifrování. U symetrické šifry (AES, Blowfish, DES, GOST, 

IDEA, RC2, RC5, Triple DES, Twofish, Skipjack, FISH, RC4) se používá k šifrování i 

dešifrování stejného klíče, u asymetrické (RSA, ElGamal, kryptografie nad eliptickými 

křivkami, kryptografie s Lucasovými funkcemi, Diffie-Hellman, algoritmus pro digitální 

podpis) se používá kombinace veřejného a soukromého klíče. 

Síla symetrického schématu je z velké části závislá na velikosti klíče a na schopnosti 

jeho uchování v tajnosti. Obecně, čím větší klíč, tím větší je bezpečnost schématu [22]. 

Symetrické šifrování je navíc poměrně rychlé a dostatečně známé. Největší slabinou 

tohoto typu šifrování je nicméně to, že musí být sdíleno společné tajemství klíče nebo 

algoritmu. Symetrické šifrování navíc neposkytuje možnost autentizace. To jsou důvody, 

proč nejsou symetrické kryptosystémy příliš vhodné pro spontánní komunikaci přes 

nezabezpečenou síť [22]. 

Asymetrické šifrování na rozdíl od symetrického používá dva klíče. Jeden z nich je 
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uchován v tajnosti a říká se mu soukromý klíč, zatímco druhý, veřejný klíč, je zveřejněný. 

Zpráva je zašifrována veřejným klíčem a dešifrována soukromým klíčem. Výhoda tohoto 

typu šifrování je v tom, že není potřeba sdílet tajemství. Na rozdíl od symetrických 

šifrovacích systémů, je použití veřejného klíče vhodné k zabezpečené spontánní 

komunikaci přes nezabezpečenou síť. Navíc je škálovatelný i pro rozsáhlé systémy. Na 

druhou stranu je asymetrické šifrování relativně pomalejší a výpočetně náročnější. Také 

vyžaduje infrastrukturu certifikační autority [8], [22]. 

 

Hlavičky souborů 

Je běžnou praxí přidávat metadata obsahující identifikaci vlastníka, velikost, čas 

poslední změny a umístění všech datových bloků jako hlavičky dat. Velikost této hlavičky 

se různí v závislosti na tom jak velké množství informace a jakého typu má být uloženo. 

Standard DICOM umožňuje definici objektů s informacemi o snímku, takže DICOM 

soubor neobsahuje jen obrazová data ale i klíčové informace o snímku. DICOM snímek 

pak obsahuje jak hlavičku, tak samotná obrazová data [23]. 

Běžně je každý lékařský DICOM snímek spojený s osobními daty pacienta (jméno, 

věk, výsledky vyšetření, data vytvoření, rodného čísla atd.). Všechny tyto osobní 

informace jsou uloženy do metadat, která jsou připojena ke snímku. DICOM standard 

ukládá obrazová data a metadata zvlášť. V případě zašifrování hlavičky se výrazně 

zvyšuje citlivost na bitovou chybovost, která může vyústit až ve ztrátu hlavičky souboru 

a zvyšuje další náročnost systému na správu lékařských snímku [8], [12]. 

 

Hašovací funkce 

Hašovací funkce je deterministická procedura, která vrací libovolnému bloku dat 

řetězec o fixní délce, takzvaný hash. Jakákoliv i minimální změna dat vyvolá zásadní 

změnu hash [24]. Ideální hašovací funkce má čtyři základní vlastnosti [25]:  

1. Je jednoduché (ale ne nutně rychlé) vypočítat hash pro jakákoliv vstupní data, 

2. je nemožné vygenerovat vstupní data, ke kterým je znám hash, 

3. je nemožné změnit vstupní data, aby se tím zároveň nezměnil hash, 

4. je nemožné nalézt dvě rozdílná vstupní data, která by měla stejný hash. 

Hašovací funkce mají širokou škálu uplatnění v zabezpečení dat, zejména u 

digitálního podpisu, MAC, MDC a dalších formách autentizace [24]. Mohou být určeny i 

k dalším účelům jako je indexování dat v hašovacích tabulkách, detekci duplicity dat,  

náhodného narušení atd. V kontextu informační bezpečnosti jsou haše občas nazývány 

jako digitální otisky [8]. 

 

Percepční hašovací funkce 

Percepční hašovací funkce jsou navržené pro multimediální obsah. Tento typ 

hašovací funkce vezme velký digitální multimediální soubor jako vstup, na výstupu je 

potom vektor nazývaný jako hash. Tento hash zůstává neměnný i při takových změnách, 

které jsou pouhým okem nepostřehnutelné, zatímco pro zřetelně změněný obsah dává 

s vysokou pravděpodobností i změněný hash na výstupu [26]. Dobrá percepční hašovací 

funkce má následující vlastnosti [27]:  
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 Robustnost: úpravy vstupu, které nemění vnímání informace pomocí HVS 

nemění hodnotu hash. 

 Unikátnost: pro percepčně rozdílné vstupy má naprosto rozdílnou hodnotu na 

výstupu. 

 Bezpečnost: je velice obtížné najít percepčně odlišné vstupy s podobným 

hašem. 

Stejně jako u hašovacích funkcí, tak i u percepčního hašování je vyžadováno, aby 

generoval rozdílný hash pro různé vstupy. Nicméně definice rozdílu je zde změněna 

z bitového rozdílu na percepční [27]. To znamená, že na rozdíl od zcela jiné hodnoty 

hashe u hašovací funkce, bude percepční hash změněný pouze v případě, kdy dojde ke 

změně při vnímání zabezpečovaných dat lidským zrakem. Názorným příkladem může být 

bitmapový obrázek a jeho komprimovaná verze v JPEG formátu. Ty budou mít stejný 

percepční hash, protože nemají rozdíl vnímatelný lidskými vjemy, zatímco jejich bitová 

prezentace je zcela rozdílná [27]. 

Je známo, že metody založené na parametrizaci příznaků odvozené z perspektivy 

zpracování signálů jsou robustní, ale už ne bezpečné [26]. V [15] je popsán percepční 

hašovací algoritmus z pohledu neuronového ukládání s využitím chytrého signálového 

zpracování a databázových technik. První z nich je zodpovědná za vyjmutí základních 

vjemových rysů, druhá pro ukládání a vyhledávání velkého množství předem 

vypočítaných hash hodnot. 

2.4.2 Srovnání konvenčních přístupů s vodoznačením 

Při pohledu na vlastnosti metod uvedených výše, je vidět, že jejich bezpečnostní 

parametry umožňují využití při nasazení řešení běžných bezpečnostních výzev. Omezení 

těchto metod limitují jejich využití v tak náročné oblasti na zabezpečení, jako je 

zpracování medicínských obrazových dat. V oblasti zpracování medicínských 

obrazových dat se navíc s rozvojem technologií a vývojem systému PACS a NIS objevují 

nové bezpečnostní výzvy. Je zapotřebí vyvinout a nasadit nové metody zabezpečení, které 

zvýší bezpečnost medicínských snímků a elektronicky zabezpečeného zdravotnického 

záznamu (electronic protected health information, ePHI). Dosavadní studie ukazují, že 

vodoznačení je slibnou technikou, usnadňující sdílení a vzdálenou práci se snímky i 

v oblasti zpracování medicínských obrazových dat [8]. 

Digitální vodoznačení má některé unikátní vlastnosti při zabezpečení medicínských 

obrazových dat. V Příloze 2 je srovnání běžných konvenčních přístupů k zabezpečení 

s vodoznačením z různých hledisek a klíčových vlastností. Jak ukazuje tabulka v Příloze 

2, hašovací funkce nemají dopad na kvalitu hostitelských dat, ale jsou buď citlivé na 

bitovou změnu (klasické hašovací funkce) nebo potřebují přístup do centrální databáze 

s předem spočítanými hash (percepční hašovací funkce). 

Současné výzkumy ukazují, že důkladně navržené vodoznačí schéma neovlivňuje 

zdravotnickou informaci obsaženou ve snímku [28]. Rozdělení na ROI a RONI 

v medicínských snímcích může být v některých případech velmi složité, i přesto je 

používáno v několika vodoznačících schématech [29], [30], [31]. Rozvoj vratného 

vodoznačení ukazuje, že je jejich použití vhodné pro medicínské snímky a přitom by 

nebyla obětována diagnostická přesnost, i když výpočetní parametry mohou přidat další 

složitost v různých transformačních doménách, ve kterých budou zpracovávány. 
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Coatrieux a spol. [32] zmiňuje následující omezení vratného vodoznačení: 

1. Vyžaduje vyjmutí vodoznaku před samotnou diagnózou, 

2. předpokládá zabezpečené prostředí. Jakmile je totiž vodoznak vyjmutý, není 

snímek dále zabezpečený podobně jako u kryptografie. 

Tohle vše naznačuje, že kombinací vhodného typu vodoznačících schémat (s 

vícenásobnými vodoznaky) je možné dosáhnout vlastností požadovaných při zabezpečení 

medicínských obrazových dat [31], [33], [34], [35]. Studie dále ukazují, že zahrnutí 

asymetrického šifrování a bezztrátové komprese může metodám přidat další stupeň 

bezpečnosti a zvýšení kapacity pro vkládaná data [36], [37], [38]. 

Vodoznačení umožňuje využití DS nebo percepčního hašování pro aplikace ve 

kterých je to vhodné [39], [33], [38], [40]. Vodoznačící systémy je také možné použít pro 

začlenění šifrování umožňující zvýšení bezpečnosti metadat (například jejich využitím 

při generování vodoznaku). Memon a spol. [13] navrhl vodoznačící schéma, ve kterém je 

vodoznak složený z informací o pacientovi, loga nemocnice a MAC funkce. Pro 

zabezpečení vložených dat proti neoprávněnému přístupu používá BCH kódů 

aplikovaných na vodoznak. Ke stejnému účelu využívá Li-Qun a spol. [40] asymetrické 

šifrování DSA a technologii digitálního podpisu založeném na veřejném RSA 

kryptosystému ve kterém integruje vratné digitální vodoznačení s digitálním podpisem 

z autentizačního systému. 

Další zveřejněné studie ukazují využití kompresních technik pro dosažení zvýšení 

kapacity metody pro vkládání vodoznaku. Nambakhsh a spol. [41] představil na několika 

CT a MR snímcích vodoznačící metodu, kdy je původní snímek zkomprimovaný za 

použití zero-tree wavelet (EZW) algoritmu. Raul a spol. [42] použili Huffmanovu 

kompresi a metodu RC4, která postupně komprimuje a šifruje metadata v blind 

vodoznačícím schématu. Kundu a spol. [36] představil vodoznačící schéma, které 

kombinuje bezztrátovou kompresi a pokročilé šifrování pro zabezpečení medicínských 

dat. Dále pak Sung-Jin a spol. [43] navrhl algoritmus, který spojuje kompresi JPEG 2000 

a robustní vodoznačení pro zabezpečení a kompresi medicínských snímků.  

V závislosti na aplikaci je tedy potřeba využít kombinace různých vhodných schémat 

vodoznačení pro zajištění medicínských obrazových dat [8]. 

2.5 Zabezpečení medicínských obrazových dat 

vodoznačením 

Steganografie je jeden z řady způsobů, používaných k zabezpečení dat. Je to zčásti 

kryptografie, zčásti uschování informace. Zabezpečení významu zprávy řeší kryptologie 

a znesnadnění odhalení existence této zprávy řeší uschování informace. Steganografie má 

podstatnou výhodou v tom, že je daná zpráva jak šifrována, tak ještě skryta uvnitř snímku. 

Je tedy těžké vůbec zjistit samotnou existenci skryté zprávy, natož tuto zprávu najít a 

dešifrovat [44]. 

Digitální vodoznačení využívá metod steganografie k zabezpečení dat, přidává navíc 

ještě požadavek na odolnost proti různým útokům. Cílem útoku bývá učinit vodoznak 

nedetekovatelným nebo nečitelným. Vodoznačením se přidává do originálních dat 

informace tak, aby byla jednoduše detekovatelná počítačovými algoritmy, při znalosti 
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způsobu jeho vložení. 

Vodoznačících metod je v dnešní době velké množství a lze je použít na různé druhy 

digitálních dat (například audio, obrazových nebo audio-vizuálních). Rozvoj 

vodoznačících metod má za následek také rozvoj metod snažících se o narušení nebo 

přímo vyjmutí vodoznaku ze zabezpečených dat. 

V dnešní době, kdy je vodoznačení dobře zavedené v řadě aplikací [45], je z pohledu 

reálného nasazení aplikace v oblasti zabezpečení medicínských obrazových dat a jejího 

začlenění do nemocničních informačních systémů v začátcích [46], [47]. V zásadě se 

digitální vodoznačení skládá ze tří hlavních fází [48], jak je zobrazeno na Obrázku 2: 

 vytvoření vodoznaku, 

 vložení vodoznaku, 

 vyjmutí vodoznaku. 

U vratného vodoznačení je to ještě: 

 Obnova původního snímku. 

Vytvoření vodoznaku spočívá ve výběru vhodných obrazových dat a případně jejich 

kombinace s dalšími informacemi např. metadaty zabezpečovaného snímku. Při 

vytvoření vodoznaku může být pro zvýšení bezpečnosti použito klíčů. V dalším kroku je 

vodoznak vložen do zabezpečovaných dat. Někdy je i tento krok zabezpečený klíčem. 

Vyjmutí vodoznaku je proces, kdy je vodoznak v zabezpečených datech detekován a 

následně vyjmut. To je v případě vratného vodoznačení spojeno s uvedením 

zabezpečovaných dat do původního stavu před samotným procesem vodoznačení. 

V cílové aplikaci se vodoznačení používá zejména ke dvěma účelům. Prvním je 

zabezpečení bezpečnosti (např. autentizace a kontrola integrity původních dat, důvěrnost 

informace ukryté ve vodoznaku) a druhým účelem jsou systémové faktory (např. úspora 

paměti a přenosového pásma, přidávání užitečných informací jako je elektronický 

záznam pacienta (electronic patient record, EPR)) do samotných obrazových dat [8]. 

 

Obrázek 2: Základní části digitálního vodoznačení: a) vytvoření vodoznaku, 

b) vložení vodoznaku, c) vyjmutí vodoznaku. 
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Dnešní vodoznačící systémy jsou podobné symetrickým kryptografickým 

systémům. U obou systémů se totiž používá pro zabezpečení i dešifrování stejný klíč. 

Oba systémy mají také tři shodné hlavní části: šifrování zprávy (vložení vodoznaku), 

přenos zprávy a dešifrování zprávy (vyjmutí vodoznaku). 

Pro vložení vodoznaku jsou potřeba znalosti originálních dat, vodoznaku, 

šifrovacího klíče a metody vložení vodoznaku. Podle parametrů potřebných pro vyjmutí 

vodoznaku rozlišujeme tyto metody na blind1 (pro vyjmutí je potřeba znát jen klíč a 

vodoznačící metodu), semi-blind1 (pro vyjmutí nutnost znalosti klíče, vodoznačící 

metody a vodoznaku) a non-blind1 (pro vyjmutí jsou potřeba všechny vstupní parametry 

– klíč, vodoznačící metoda, vodoznak i originální data) [8]. 

Dále je možné kategorizovat vodoznačení podle domény ve které pracují: 

 prostorová doména, 

 transformovaná doména. 

Mezi nejznámější schémata vodoznačení v prostorové oblasti patří vodoznačení za 

pomoci nejméně významného bitu (Least Significant Bit, LSB) a vodoznačení 

v rozprostřeném spektru (spread spectrum). Při vodoznačení v transformované oblasti se 

využívá transformací původních dat které jsou založené např. na diskrétní kosinové 

transformaci (Discrete Cosine Transform, DCT), diskrétní Fourierově transformaci 

(Discrete Fourier Transform, DFT) a diskrétních vlnkových transformacích (Discrete 

Wavelet Transforms). Vodoznačení v prostorové a transformované doméně mají své 

výhody a nevýhody [49], [43], které jsou shrnuty v Tabulce 3 [8]:  

Tabulka 3: Výhody a nevýhody vodoznačení v prostorové a transformační doméně 

Typ zpracování Výhody Nevýhody  

Prostorová 

doména 

Poměrně jednoduché a rychlé 

zpracování 

Náchylné na kompresi, 

geometrické změny a filtrování 

Transformovaná 

doména 

Slučitelné s kompresními 

algoritmy a odolné vůči mnoha 

geometrickým změnám (např. 

otočení, změně velikosti, ořezu) 

a filtrování.  

Poměrně větší výpočetní 

náročnost na výpočetní čas a 

složitost 

 

2.5.1 Přínosy vodoznačení medicínských obrazových dat 

Vodoznačení se dostalo v oblasti zabezpečení medicínských dat větší pozornosti 

díky několika důležitým vlastnostem [12], [50]. Základní a ceněnou vlastností 

vodoznačení je jeho schopnost zabezpečení vložením pomocných informací do 

hostitelských dat. Tím, že skryjeme důležité informace o pacientovi (osobní data, 

                                                 

1 V dostupné české literatuře se nepodařilo nalézt obecně používaný překlad termínu blind, který 

definuje vodoznačení z pohledu množství informací které je potřeba znát k vyjmutí vodoznaku 

z vodoznačících dat. 
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výsledky diagnózy, léčebné procesy atd.) uvnitř snímku, můžeme poskytnout vyšší 

zabezpečení proti záměrnému napadení. Případní útočníci nemusí projevit o taková data 

vůbec zájem také díky tomu, že na datech není patrné, že citlivé informace vůbec 

obsahují. Dokonce i v případě, ať už záměrného nebo nechtěného narušení mohou být 

ukryté informace při využití správných metod vodoznačení detekovány a případně i 

obnoveny. Takto uložené informace o pacientovi přímo v jeho obrazových snímcích 

výrazně snižují riziko záměny propojení pacient – jeho snímek [51]. 

Další vlastností vodoznačení je možnost kontroly integrity dat. Díky ní je možné 

prokázat neporušenost dat, případně zjistit, ve které části obrazu k narušení integrity 

došlo. Tuto vlastnost mají zejména křehké vodoznačící metody, jak je popsáno níže. Mezi 

další výhody vodoznačení se počítá jak indexování, kdy je možné využít do obrázku 

vložená klíčová slova pro efektivní archivaci a vyhledávání v databázi, tak zajištění 

nepopiratelnosti odeslání studií z určitého zdroje [52]. Vodoznačení je možné použít i k 

zajištění kontroly přístupu ke studiím, kdy mají uživatelé přístup k údajům pacienta pouze 

při znalosti metody extrakce vodoznaku. Zejména pro menší zdravotnická zařízení je 

potom zajímavá možnost úspory finančních prostředků potřebných pro zajištění ukládání 

medicínských obrazových informací tím, že jsou do studií vkládány celé záznamy o 

pacientech [29]. V případě, že jsou pacientovy záznamy vloženy do snímku a přenášeny 

najednou, je možné snížit šířku pásma potřebnou k přenesení informací mezi 

telemedicínskými aplikacemi a nemocničními systémy (Hospital Information Systém 

HIS). Omezení a nevýhody konvenčních nástrojů pro zabezpečení dat jsou shrnuty v 

Tabulce 2 [8]. 

 

Bezpečnost a ochrana osobních údajů 

Základní a nejcennější vlastností vodoznačení je schopnost skrývání dat [53], [54]. 

Tím, že se nezbytné lékařské informace (jako EPR obsahující demografické údaje, 

diagnostické výsledky, léčebné procedury atd.) skryjí přímo do lékařských snímků, je 

zajištěna lepší ochrana před záměrným napadením za toho předpokladu, že medicínské 

snímky nebudou bez zjevné informace o pacientovi pro útočníka zajímavé [36], [55]. I 

v případě, že jsou data narušena záměrně nebo nechtěně, může být toto narušení, 

v případě volby vhodného vodoznačícího schématu [56], [57], detekováno a případně i 

opraveno. Coatrieux a spol. označil ve své publikaci [12] tři základní důvody pro nasazení 

vodoznačení v oblasti zabezpečení medicínských obrazových dat: ukrytí dat, kontrola 

integrity a kontrola autenticity, což zabezpečuje vyžadovanou ochranu pro lékařské 

snímky. Například skrývání dat umožňuje skrýt metadata a další informace tak, že je 

snímek použitelnější nebo je jednodušší jej vyhledat a použít. Zajištění integrity 

vodoznačením znamená ochranu před neautorizovanou úpravou. Digitální vodoznačení 

umožňuje trvalé spojení obsahu snímku s důkazem o jeho spolehlivosti za pomoci úpravy 

hodnot (některých) obrazových bodů nezávisle na souborovém formátu [13]. 

Vodoznačení je navíc schopné fungovat ve vlastním nezávislém prostředí [8]. 

 

Indexování 

Další výhodou vyplývající z možnosti vodoznačení skrývat data je indexování, kdy 

mohou být relevantní klíčová slova nebo indikátory vloženy přímo do snímku a být 

použity pro efektivní archivaci a vyhledávání snímků z databáze [8], [58]. 
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Nepopiratelnost 

V telemedicíně, kde se přenáší vodoznačené snímky mezi jednotlivými NIS může 

nastat případ, kdy obě strany (nemocniční personál a lékař) odmítají, že zaslali určitá data. 

Mezi dalšími výhodami vodoznačení je tak možnost zabezpečení nepopiratelnosti 

v různých multimediálních aplikacích [59], [60]. Z tohoto důvodu může použití 

vodoznačení s klíčem usnadnit zajištění nepopiratelnosti takovým způsobem, kdy je jako 

klíč použito digitálních podpisů jednotlivých osob nebo v případě výměny snímků mezi 

zařízeními loga nemocnic [8]. 

 

Řízení přístupu 

Využívání klíčů ve vodoznačení může dále poskytnout alternativu v mechanizmu 

řízení přístupu, kdy může být k citlivým datům přistupováno pouze se správnými 

autorizačními právy danými přístupem ke klíčům [8], [58], [61]. 

 

Úspora paměti a šířky pásma 

Pro přenos medicínských snímků je zapotřebí širokého přenosového pásma. Nároky 

na úložnou infrastrukturu a šířku pásma jsou pro zdravotnická zařízení menšího typu 

důležité z pohledu financí. Místo pro ukládání může být uspořeno zahrnutím EPR do 

snímku [8], [58], [62], [63]. 

2.5.2 Kategorizace vodoznačení obrazových dat 

Robustní vodoznačící metody by měly odolávat co největší škále útoků snažících se 

o jejich zničení, znehodnocení nebo odstranění. Používají se k ochraně autorských práv. 

Křehké vodoznačící metody mají naopak malou robustnost. Měly by být narušeny 

jakoukoliv manipulací s vodoznačeným obsahem. Tímto je možné manipulaci detekovat 

a zajistit tak autenticitu a integritu zabezpečených dat. 

Skryté vodoznaky jsou v digitálních obrazových datech skryty takovým způsobem, 

aby byly zrakem pokud možno neviditelné, ale přitom, aby byly algoritmicky 

detekovatelné při znalosti způsobu vložení. 

Viditelné vodoznaky nejsou v digitálních obrazových datech skryty, naopak jsou na 

první pohled patrné. Bývají do obrazu vloženy tak, aby bylo pokud možno velice složité 

je vyjmout a plně obnovit originální obraz. Používají se k zamezení nelegálního šíření 

obsahu v aplikacích, kde není viditelný vodoznak problém. 

Pro aplikaci zabezpečení medicínských dat je zapotřebí robustní vodoznak, aby 

odolával nejrůznějším typům pokusů o jeho odstranění. Pro zajištění autentičnosti a 

integrity dat je naopak potřeba křehký vodoznak. Medicínská data není možné nijak 

viditelně modifikovat, aby nebyla ovlivněna diagnóza, proto bude použito skryté 

vodoznačení. 
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2.5.3 Volba schématu vodoznačení a vyhodnocení parametrů 

Požadavky na vodoznačení medicínských snímků jsou definovány zejména 

z hlediska bezpečnosti a zabezpečení utajení, věrnosti a výpočetní náročnosti. Hlediska 

bezpečnosti a zabezpečení utajení charakterizují vodoznačící schéma podle toho, jak se 

vypořádávají se skrýváním dat, kontrolou integrity a otázkami zabezpečení autenticity. 

Hledisko věrnosti zabezpečuje použitelnost medicínských snímků pro účely diagnózy a 

dalšího klinického použití. Vedle toho hledisko výpočetní náročnosti pomáhá definovat 

finanční náročnost a analýzu realizovatelnosti pro praktickou implementaci. Všechna tato 

vodoznačící hlediska přinášení rozdílné vodoznačící návrhy a hodnotící parametry 

v aplikačním scénáři návrhu vhodného schématu vodoznačení. Parametry návrhu 

pomáhají popsat vývoj vodoznačícího schématu, zatímco hodnotící parametry pomáhají 

stanovit výkonnost navrhovaného, případně existujícího schématu. Typické parametry 

pro generování a skrývání vodoznaku zahrnují nevnímatelnost, blindness (viz kapitola 

2.5), kapacitu pro skrývaná data, percepční podobnost atd. Podobně blindness, vratnost, 

robustnost, chybovost atd. jsou parametry pro detekci [8], [64]. 

Návrh nasazení vodoznačícího systému v aplikacích pro medicínská obrazová data 

zahrnují dvě fáze. Fázi vývojovou a fázi ověřovací (jak je znázorněno na Obrázku 3). Ve 

fázi návrhu jsou definována optimální kritéria pro požadovaná hlediska systému 

z pohledu vlastností medicínských obrazových dat. Každý parametr takového návrhu 

však ovlivňuje ostatní (přímo či nepřímo) [65]. Podobně je nutné v návrhu správné 

metody vodoznačení pečlivě zvážit parametry pro hodnocení, vhodná opatření a 

požadavky vyplývající z medicínského charakteru zabezpečovaných dat, aby byla 

zajištěna jejich vhodnost pro navrhované (případně existující) schéma vodoznačení 

medicínských obrazových dat [8]. 

Obrázek 3: Propojení digitálního vodoznačení s požadavky medicínských obrazových 

dat 
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Nevnímatelnost vodoznaku ve vodoznačených datech v porovnání s daty 

originálními závisí na použití a účelu. Pro skryté vodoznaky je to jedna ze zásadních 

vlastností, zejména pak při využití pro medicínská obrazová data. Viditelné vodoznaky 

naopak nevnímatelnost nevyžadují a zaměřují se spíše na odolnost. Nevnímatelnost se 

měří několika exaktními parametry ať už s pouze matematickým přístupem - Odstup 

špičkových hodnot signál/šum (PSNR- Peak Signal to Noise Ratio) (1) a Střední hodnota 

kvadratické chyby (MSE- Mean Squared Error) (2), nebo se zohledněním vlastností 

lidského oka - Index strukturální podobnosti (SSIM- Structural Similarity Metric Index) 

[66], [67]. 

Odstup špičkových hodnot signál/šum : 
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Střední hodnota kvadratické chyby: 
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kde N1 a N2 jsou horizontální a vertikální rozměry původního obrazu, X představuje 

nejvyšší možnou hodnotu pixelu (u 16 bitových obrázků je to 65536), CO je originální 

obrázek a CW je vodoznačený obrázek. 

Na rozdíl od ostatních objektivních metod pracuje SSIM se strukturálním pohledem 

na porovnávaná data. Vyjádření podobnosti pak souvisí s tím, jak lidské oko vnímá 

rozdíly. Metoda pracuje s předpokladem, že jas povrchu objektu je způsobený dopadem 

světla a jeho odrazem, ale struktura objektu je na jasu nezávislá. Cílem tvůrců 

porovnávací metody SSIM bylo potlačit účinek osvětlení na výsledky podobnosti dat. 

SSIM index nabývá hodnot od -1 do 1, je počítán pouze pro jasovou složku a je definován 

vztahem: 
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kde x a y jsou původní a upravená datata, μ je průměr jasových hodnot, σ je střední 

kvadratická odchylka, xyσ je kovariace, C1 a C2 jsou určeny pro stabilizaci výpočtu 

v případě, že se jmenovatel blíží k nule. 

Odolnost neboli robustnost je parametr vodoznaků, který vyjadřuje schopnost 

odolávat útokům, ať se jedná o útoky úmyslné, mající za úkol vodoznak zničit, poškodit, 

či vyjmout, nebo o útoky neúmyslné, které provedl úpravou dat uživatel, který o existenci 

ochrany nevěděl. Odolnost je možné vyjádřit parametrem normalizované křížové 

korelace (NCC – Normalized Cross Correlation), který porovnává vkládaný a vyjmutý 

vodoznak. Za korektně vyjmutý vodoznak se v literatuře (např. [68]) považuje takový 

vodoznak, který má NCC>0,7. 
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Normalizovaná křížová korelace (NCC – Normalized Cross Correlation): 
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kde W značí vkládaný vodoznak, W’ vyjmutý vodoznak, I a J jsou horizontální a 

vertikální rozměry vodoznaku. 

Složitost je doba, která je potřebná ke znehodnocení nebo vyjmutí vodoznaku 

neoprávněnou osobou. Složitost by měla být u robustních vodoznaků co největší. 

Kapacita je maximální množství vkládaných nadbytečných dat, která je pomocí 

dané vodoznačící metody možno uložit do originálních dat. Požadavky na kapacitu jsou 

v přímém rozporu s požadavky na odolnost a nevnímatelnost. Zmíněné vlastnosti se 

navzájem negativně ovlivňují. Vždy je tedy nutné zvážit jaký kompromis je pro danou 

aplikaci nejvýhodnější. 

Spolehlivost. Jedná se o parametr, který hodnotí s jakou pravděpodobností může 

dojít ke špatnému vyhodnocení zabezpečení. 

Blindness (viz poznámka pod čarou 1 kapitola 2.5) ve vodoznačení znamená 

schopnost jednotlivých částí systému (např. detekce vodoznaku) pracovat bez znalosti 

původní verze vstupních dat (např. původního snímku nebo vodoznaku). Non-blindness 

při generování vodoznaku je důležité v případě, že je vyžadována závislost mezi 

vodoznakem a původními daty. Tato závislost je užitečná při použití vodoznačení pro 

účely zamezení zcizení (ochrany autorství) [65], [69]. Non-blindness je možné použít i 

při detekci narušení snímku a případně jeho opravení. To je nezřídka složité pouze za 

pomoci samotného vodoznačeného obrazu [8]. 

Vratnost (v angličtině označovaná pojmy: invertibility, reviersibility, lossless) 

vodoznačícího systému je schopnost obnovit z vodoznačeného obrazu původní data. 

Vratné vodoznačení se dostává do popředí zájmu v případech, kde nejsou přípustná 

jakákoliv narušení původního obrazu. V případech kdy je potřeba obnovit po vyjmutí 

vodoznaku původní snímek. Vratné vodoznačení je využíváno u non-blind detektorů, kdy 

samotná detekce vodoznaku vyžaduje znalost původního snímku. Návrh blind detektoru 

pro vratné vodoznačení je daleko náročnější, zejména v případech, kdy je vyžadována 

velká kapacita pro skrytí dat. Návrh těchto typů vodoznačení si zasluhuje velkou 

pozornost v aplikacích zpracování medicínských obrazových dat kvůli tomu, že je zde 

kladen velký důraz na zachování nenarušených původních dat [8], [52], [70], [71]. 

Bezpečnost je v současnosti zajištěna šifrováním vodoznaku tak, aby jej v datech 

bylo co nejtěžší detekovat a poté i přečíst. Nejčastěji se jedná o symetrický kryptosystém 

s pseudonáhodným klíčem pro šifrování i dešifrování. Bezpečnostní požadavky na 

vodoznačení zahrnují zajištění legitimního přístupu, používání, sdílení, zjištění narušení 

nebo úpravy vodoznačících dat. Zajištění bezpečnostních otázek je kritické pro návrh 

celého vodoznačícího systému, a tak by měl být zajištěn komplexním systémem řízení 

rizik (prozkoumáním bezpečnostních politik, řízení přístupu, fyzické bezpečnosti 

systému, řízenou správou atd. [8], [72], [73]. 

Chybovost je dalším důležitým parametrem při návrhu a vyhodnocování výkonosti 
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detekce vodoznačícího schématu. Bez ohledu na aplikační scénáře je vždy nulová 

chybovost žádoucí. V praxi je však její dosažení často obtížné, zejména pokud se vezmou 

v potaz požadavky na vyšší robustnost [65]. Tak jako ve všech ostatních aplikacích 

zpracování digitálních snímků je zachování nízké chybovosti velice důležité, tak 

v případě zpracování medicínských obrazových dat to platí dvojnásob. Důležité a 

nejčastěji používané chybovostí pravděpodobnostní metriky jsou bitová chybovost (Bit 

Error Rate, BER), míra falešně pozitivních výsledků (False-Positive Rate) a míra falešně 

negativních výsledků (False-Negative Rate) [8]. 

2.5.4 Oblasti vkládání vodoznaku do dat 

Obrazová oblast. Jedná se o vodoznačení v časové oblasti, aplikované na 

dvourozměrná obrazová data. Využívá se vlastností lidského zraku, který nedokáže 

rozeznat velký počet přechodů jasových úrovní. Nejznámější metodou této oblasti je 

LSB, která spočívá v záměně některého z méně významných bitů jednotlivých pixelů za 

bit pixelu vodoznaku. Díky své nízké robustnosti je tato metoda využívána zejména pro 

zajištění autenticity. 

Transformovaná oblast. Díky vysoké robustnosti v porovnání s metodami v 

obrazové oblasti jsou metody využívající transformovanou (frekvenční) oblast 

nejpoužívanější. Vodoznačené snímky si totiž dokáží zachovat nepostřehnutelnost 

vodoznaku a mají mnohem vyšší odolnost proti útokům. Mezi základní metody vkládání 

vodoznaků v transformované oblasti patří vlnková a diskrétní kosinová transformace. 

Dále pak Walsh – Hadamardova transformace nebo singulární dekompozice. Při procesu 

vkládání vodoznaku se nejprve provede s originálními daty i vodoznakem požadovaná 

transformace. S koeficienty obou transformací se provede matematická operace (většinou 

sčítání) a na závěr je na takto získané nové koeficienty aplikovaná inverzní transformace. 

Výsledkem je potom obraz s vloženým vodoznakem. 

Parametrická oblast. Další oblast pro vložení vodoznaku do originálních dat je 

parametrická oblast. Takto vložené vodoznaky jsou robustní zejména při útocích 

využívajících filtrování signálu nebo kompresí. Spočívá v transformaci obrazu do 

parametrické roviny. To je možné provést například pomocí fraktálového popisu obrazu 

a následné změně kontrastu nebo jasu. K vložení vodoznaku je také možné využít změny 

matice barevné palety, kde je změněna např. barevná sytost [119]. 

2.5.5 Klasifikace vodoznačení  

Podle požadavků na zabezpečení 

Ochrana autorských práv – Pro zabezpečení autorských práv se využívá 

neviditelný vodoznak detekovatelný při porovnání s originálním snímkem. Toto 

vodoznačení slouží jak pro identifikaci zdroje obrázku, tak jeho autorizovaných uživatelů. 

Autentizace dat – Obdobou autentizace digitálních dat v běžném světě je ruční 

podpis dokumentu. V digitálním světě se pro autentizaci dat často využívá digitálního 

podpisu. Pro jeho používání je však zapotřebí poměrně složité infrastruktury. Díky 

nadbytečnosti dat v obrazových datech je možné využít vodoznaku pro autentizaci bez 

nutnosti znalosti originálních dat. Originální data se sice vložením vodoznaku pozmění, 

avšak při výběru vhodné metody vložení vodoznaku může být změna dat tak nepatrná, že 

bude pod rozlišovací schopností příjemce. 
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Ochrana před nelegálním kopírováním – Využívá se například ve filmovém 

průmyslu pro automatickou ochranu před přehráváním nebo nahráváním nelegálního 

video obsahu např. na DVD. Do dat je vložen neviditelný vodoznak, který je testován v 

přístroji na přehrávání či nahrávání. Pokud není vodoznak v digitálních datech povolený, 

není umožněna požadovaná činnost s daty. 

Ovládání zařízení – vodoznačící systém vloží autorizační data do signálu, který je 

pak přenášen do cílového zařízení. Toto zařízení vodoznak extrahuje a na jeho základě 

povolí či provede určitou operaci. Takovéto vodoznaky mohou být například vloženy do 

audio signálu a mohou vzdáleně ovládat například televizi, hračky nebo počítač. Zařízení 

je vybaveno přijímačem s detekcí skrytého vodoznaku a na základě jeho extrakce provede 

požadovanou činnost [65]. 

Podle způsobu použití medicínských snímků 

Archivace snímků běžného provozu spočívá ve snímání pacienta v nemocničním 

zařízení, přenosu snímku do lokálního nebo vzdáleného PACS systému, uložení snímku 

v datovém úložišti a databázi, vyhledání snímků z databáze, přenos snímku k ošetřujícímu 

lékaři, zobrazení a diagnostika informací v medicínském snímku obsažených.  

V rámci celého tohoto procesu je třeba zajistit jednak autenticitu snímku, aby bylo 

zaručeno, že snímek patří opravdu danému pacientovi, nebyl nijak pozměněn a byl 

vytvořen v daný čas. Za druhé je třeba zajistit důvěrnost dat vzhledem k velice citlivým 

informacím obsažených ve snímku, např. rodné číslo a zdravotní stav pacienta. Pro 

zabezpečení autenticity dat v průběhu celého řetězce archivace snímků by bylo potřeba, 

aby byl vodoznak vložen do snímku již v momentu vzniku snímku, tedy na snímací 

modalitě. K tomu by byl zapotřebí široce uznávaný a všemi výrobci používaný standard. 

Pokud by však byl princip vkládání a extrakce vodoznaku veřejně známý, znamenalo by 

to výrazné snížení bezpečnosti metody. Do procesu vkládání vodoznaku by potom bylo 

nutné zařadit prvky kryptografie a vodoznak před jeho vložením zašifrovat symetrickou 

či asymetrickou šifrou. 

Vodoznačení hraje důležitou roli také jako ověřovací mechanismus při výzkumu a 

výuce: vlastnictví medicínské obrazové studie, ověření informovaného souhlasu pro 

výzkumné účely atd. [74]. 

Pro výuku a trénink radiologů, stejně jako pro výzkumné účely, je nezbytné mít 

přístup k velké znalostní databázi případových studií. Případová studie tvoří základní 

výukovou jednotku, která se skládá ze strukturovaných informací o skutečném 

pacientovi: obrazová data (radiologické snímky, patologické snímky, video záznamy, 

ukázky operací, data nukleární medicíny, atd.) a další relevantní klinické informace. 

Osobní data obsažená v obrazových studiích, stejně jako další vztahující se záznamy, jsou 

upraveny, pacienti jsou zanonymizováni. Vzhledem k tomu, že jsou často pacienti léčeni 

v různých zdravotnických zařízeních, je potřeba koordinovaná úprava identity. Je potřeba 

zamezit prozrazení identity stejně jako zajistit komplexní pohled na daný případ, i když 

byl pacient léčen v různých nemocničních zařízeních. Princip fiktivní identity odstraňuje 

právní bariéry chránící využití osobních a vysoce citlivých dat pacientů v oblasti 

výzkumu a vzdelávání na lékařských fakultách [59]. 

Výuka studentů medicíny či školení zdravotního personálu je dalším odvětvím, v 

němž se ve velké míře medicínských obrazových informací využívá. Požadavky na 

snímky a tím pádem i proces práce s nimi je zcela odlišná od archivace snímků běžného 
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provozu. Proces spočívá ve vytažení snímků z běžného PACS archivu nemocnice 

lékařem, který připravuje výukový materiál, následuje anonymizace snímků, při které je 

zajištěno smazání veškerých citlivých údajů o pacientovi. V současnosti metody 

anonymizace umožňují zachovat údaj o pohlaví pacienta, ročníku jeho narození a stejné 

anonymní jméno pacienta (např. A00598) pro všechny jeho studie, i když jsou z různých 

modalit tak, aby bylo možné sledovat postupný vývoj jeho popisovaného onemocnění či 

léčby. Po anonymizaci následuje popis studie ať už textovými či grafickými popisky 

přímo v obrázku, a/nebo textovým strukturovaným popisem. Nakonec je studie vystavena 

veřejně nebo omezené skupině lidí na webových stránkách pomocí DICOM prohlížeče 

integrovaném v internetovém prohlížeči či na veřejně přístupném PACS serveru. 

Vodoznačení by v tomto případě mělo zajišťovat zejména důkaz vlastnictví a neměnnost 

dat. Důkaz vlastnictví (proof of ownership) pro motivaci zkušených lékařů podělit se o 

své znalosti bez obav o zcizení jejich know-how a snímků. Neměnnost dat kvůli zajištění 

relevantnosti snímků a jejich správnému pochopení studenty. V tomto případě by mělo 

vložení vodoznaku předcházet publikování snímků. Není pro něj nutné přijímat široce 

uznávaný standard. Je však třeba vybudovat dostatečnou infrastrukturu v rámci 

organizace zajišťující provoz výukového systému [116]. 

Výzkum prováděný na snímcích, ať už se jedná o medicínský nebo informatický, 

má v závislosti na jeho charakteru specifické požadavky na zajištění bezpečnosti dat. 

Vzhledem k většinou malé skupině vědců, výzkum provádějících a izolované 

infrastruktuře od veřejného internetu nebývají požadavky na zabezpečení dat 

vodoznačením. Snad pouze pokud se jedná o výzkum samotného vodoznačení. 

Přenos obrazových medicínských dat mezi zdravotními zařízeními není možné 

realizovat díky jejich obrovskému množství pomocí vyhrazené sítě odpojené od okolního 

světa. Je proto nutné využití veřejné sítě internet [75]. V tomto případě je potřeba zajistit 

autentičnost, neměnnost i důvěrnost dat. Důvěrnost přenášených dat přes veřejnou síť je 

dobře zpracována aplikovanými kryptografickými metodami jako např. IPSEC. 

Vodoznačení je v tomto případě vhodné použít pro zajištění autentičnosti, v ideálním 

případě již v momentě vzniku snímků podobně jako v případě archivace dat. 

Při přihlédnutí k výše popsaným vlastnostem medicínských dat, jejich použití v 

praxi, parametrů a druhů vodoznačení se profilují tři hlavní způsoby vodoznačení 

medicínských obrazových dat, které si popíšeme níže. 

Vodoznačení obrazových dat v klasických formátech jako JPEG, JPEG2000, TIFF 

je poměrně detailně prozkoumáno a popsáno v řadě odborných a vědeckých článcích. 

Naproti tomu je vodoznačení medicínských obrazových dat oblast prozkoumaná daleko 

méně. Medicínská obrazová data mají totiž celou řadu specifických vlastností, které 

výraznou měrou ovlivňují i jejich ochranu vodoznačícími metodami. Medicínská 

obrazová data vznikají na velice různorodé směsici snímacích technik a čipů, které slouží 

k zobrazení rozmanitého množství problémů týkajících se lidského těla a zdraví. To je 

hlavní rozdíl od běžných snímků vznikajících většinou v konstrukčně velice podobných 

fotografických aparátech nebo grafických editorech. Od typu vyšetření a druhu snímající 

modality se odvíjí parametry DICOM snímků [122]. 

2.5.6 Typy útoků na vodoznačené snímky 

Jednoduché útoky se vyznačují tím, že se nesnaží najít daný vodoznak. Pomocí úprav 

vodoznačných dat nebo jejich komponent, se snaží zabránit extrakci nebo zjištění 
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existence vodoznaku. Pokud nemají takto pozměněná data sníženou použitelnost oproti 

originálním datům, je možné považovat takovýto útok za úspěšný. Nejčastěji se k 

takovým útokům používá převzorkování, filtrování, analogová nebo digitální konverze a 

redukce jednotlivých barev. 

Detekci znemožňující útoky se vyznačují snahou destrukce samotné informace o 

vodoznaku. Nejčastěji se používá výřezu, ořezu, změny rozměrů a rotace.  

Odstraňující útoky jsou nejsofistikovanější, nejsložitější na provedení a nejvíce 

nepříjemné pro majitele dat. Vyznačují se snahou o analýzu vodoznaku i vodoznačící 

metody. Na základě této analýzy se pak snaží o vyjmutí vodoznaku. 

 

2.6 Schémata vodoznačení medicínských obrazových dat 

Dnešní rychle se vyvýjející a různorodý segment prostředí pro práci s medicínskými 

obrazovými daty zásadně zvyšuje kvalitu dostupné lékařské péče. Na druhou stranu ale 

přináší také řadu závažných výzev na zabezpečení dat pacientů. Prostředí pro oblast 

zpracování medicínských obrazových dat zahrnuje jak jejich interpretaci, tak služby jako 

dlouhodobé ukládání obrazových dat, výzkumné a výukové aktivity umožňující využívat 

rozsáhlé databáze medicínských obrazových dat atd. 

Moderní řešení však musí poskytovat i vzdálený přístup k datům a informacím pro 

ty, kteří je potřebují a z míst, kde je potřebují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zároveň 

však musí být všechna data pacientů zabezpečena. Distribuční systémy musí poskytovat 

přístup pro oprávněné osoby (dle zákonných nařízení), musí umožnit monitoring, 

reporting a kontrolu. 

To s sebou přináší nutnost rozšíření oblasti zabezpečení vně prostředí jednotlivých 

lékařských institucí. Z tohoto důvodu nejsou použitelné tradiční bezpečnostní opatření 

(běžná bezpečnostní síťová ochrana) jako firewally, intrusion detection systémy atd. 

Přibližuje se tedy doba, kdy musí lékařské systémy poskytovat progresivní komunikační 

metody mezi vzdálenými poskytovateli lékařské péče (nemocnicemi, klinikami, lékaři 

popisujícími snímky vzdáleně), univerzitami a dalšími vědeckými a výukovými centry. 

Nově aplikované bezpečnostní opatření nesmí komplikovat kontinuitu kritických 

funkcí zdravotních zařízení. Nesmí komplikovat ani přístup ke kritickým datům. Přístup 

autorizovaných lékařů k zajištění zdraví pacientů musí být tak jednoduchý, jak je to jen 

možné [118]. 

2.6.1 Vodoznačení v oblasti snímku s malou informační hodnotou 

Vzhledem k nutnosti nezměnit význam žádného bitu obrazové informace pro 

zachování a nezkreslení diagnózy snímků je při této metodě vodoznak uložený pouze do 

oblasti snímku, která nenese pro diagnózu důležité informace. Zvolení oblasti RONI 

(Region Of Non-Interest) může být buď automatické, nebo ruční. Spolehlivost 

automatické detekce významných oblastí se odvíjí od zvolené metody. Ta je závislá 

zejména na tom, zdali má být univerzální pro více snímacích modalit nebo zdali má být 

používaná pro jedno speciální zařízení. CT snímky s řezy pacienta využívají spíše 

eliptické, rentgenové snímky spíše obdélníkové oblasti ROI (Region Of Interest). Volba 
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tvaru výběru ROI oblasti při ručním označování závisí na laborantovi, provádějícím 

vyšetření. Nejčastěji se používají obdélníkové, mnohoúhelníkové a eliptické tvary. Pokud 

je prováděno ruční označování ROI pečlivě, umožňuje vkládání vodoznaků s větší 

robustností a kapacitou. Při velkém počtu snímků začíná být ale neefektivní, zdlouhavé, 

vedoucí k chybám, způsobených rutinou z neustále se opakujících úkonů. V praxi se proto 

většinou používá různých metod automatického výběru RONI [76], [30], [52], [77], [78], 

[30] . Na Obrázku 4 je příklad ručního výběru oblasti ROI a metody vodoznačení v 

anonymizovaném medicínském snímku. 

 

Obrázek 4: Příklad ručního výběru oblasti ROI a metody vodoznačení v anonymizovaném 

medicínském snímku 

Z principu metody vyplývají její přednosti a zápory. Mezi přednosti patří velká 

podobnost s již známými metodami vodoznačení běžných obrazů aplikovanými pouze na 

oblast RONI, případně zabezpeční pouze málé oblasti ROI v porovnání s celým snímkem. 

Mezi velký nedostatek patří ochrana jen části obrazu, která navíc není pro případného 

útočníka příliš důležitá z hlediska medicínských informací v obrazu obsažených. Nutnost 

vyhledávání oblasti RONI zesložiťuje vodoznačení a může vnášet chyby do 

automatického i ručního procesu označování ROI oblasti. 

Umístění vodoznačících metod oblastí ROI a RONI v prostoru základních vlastností 

vodoznačících metod je znázorněno na Obrázku 5. 
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Obrázek 5: Prostor základních vlastností vodoznačících metod 

Zatímco pro vodoznačení v ROI je podstatná zejména nepostřehnutelnost a 

robustnost, pro vodoznačení v RONI je podstatná zejména kapacita a případně i 

robustnost [66]. 

2.6.2 Vratné vodoznačení 

Vratné (reversible) vodoznačení spočívá na principu vložení vodoznaku do obrazu, 

přenosu vodoznačeného obrazu a vyjmutí vodoznaku z obrazu tak, že je kompletně 

obnoven původní snímek v nezměněné podobě. Jakmile je vodoznak ze snímku vyjmut, 

obraz není již dále chráněn. V tomto je možné spatřovat podobnost se systémy na 

šifrování dat. Rozlišujeme dva druhy vkládání additive a substitutive. Při additive se 

hodnota vodoznaku k vodoznačenému obrazu přičítá, či odečítá, při substitutive je 

hodnota vodoznačeného obrazu přímo nahrazena hodnotou vodoznaku. Z toho je patrná 

nutnost přenosu takto změněných hodnot jinou, zabezpečenou cestou. Tyto rozdílové 

informace jsou u adresáta zprávy použity k odstranění vodoznaku a rekonstrukci 

originálního obrazu [52], [79], [80], [81], [82].  

Mezi klady této metody patří možnost zabezpečení celého obrazu i poměrně 

robustními vodoznačícími metodami, tím pádem i vyšší kapacita oproti vodoznačení v 

RONI oblasti. Mezi velké nevýhody patří nutnost vytvoření dalšího zabezpečeného 

kanálu pro přenos rozdílových informací [83], [84], [85]. 

Na Obrázku 6 je schéma vratného vodoznačení. Na vysílací straně se při 

vodoznačení použije na vstupu originální snímek a vodoznak. Výstupem je potom 

vodoznačený snímek. Na přijímací straně je na vstupu procesu vyjmutí vodoznaku 
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vodoznačený snímek a na výstupu originální snímek a vodoznak. 

 

Obrázek 6: Schéma vratného vodoznačení 

 

Jednu z nejpodstatnějších prací prezentoval Tian [86]. Vychází  z ní řada ostatních 

metod. Tato metoda dosahuje vysoké vizuální kvality. Lze aplikovat na obrázky v 

odstínech šedi, proto se hodí i pro medicínské snímky. Princip je založený na počítání 

rozdílů hodnot sousedních bodů, kdy je nad výběrem daných rozdílů provedeno rozdílové 

rozšíření (difference expansion, DE). Vkládaná informace v této metodě obsahuje 

komprimovanou polohovou mapu (location map), původní hodnoty nejméně 

významných bitů (least significant bit, LSB) a hash originálního obrázku [87]. 

Tianova metoda upravuje vysokofrekvenční koeficienty Haarovy transformace. 

Pokud bude x a y hodnota intenzity dvojce bodů v obrázku, jsou stanoveny dva 

koeficienty Haarovy transformace l (průměr) a h (rozdíl): 

𝑙 = ⌊
𝑥+𝑦

2
⌋ , ℎ = 𝑥 − 𝑦  (1) 

pro x,y ∈ Z, 0 ≤ x,y ≤ 255. Inverzní transformace je pak dána vztahy 

𝑥 = 𝑙 + ⌊
ℎ+1

2
⌋ ; 𝑦 = 𝑙 − ⌊

ℎ

2
⌋,  (2) 

kde ⌊𝑥⌋ je největší celé číslo menší nebo rovno x. 

Technika rozřazuje skupiny bodů do různých kategorií podle hondoty h a s každou 

takovou skupinou zachází mírně odlišně při samotném procesu vkládání. 
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Zaměnitelná změna: Pro pár hodnot ve stupních šedi (x,y) je rozdílové číslo h 

změnitelné, pokud platí: 

|2 × ⌊
ℎ

2
⌋ + 𝑏| ≤ min (2(255 − 𝑙), 2𝑙 + 1).  (3) 

Rozšiřitelná změna: Pro pár hodnot ve stupních šedi (x,y) je rozdílové číslo h 

rozšiřitelné, pokud platí: 

|2 × ℎ + 𝑏| ≤ min (2(255 − 𝑙), 2𝑙 + 1).  (4) 

 

To je aplikováno jako prevence přetečení a podtečení vodoznačených bodů (x‘, y‘).  

Pro vložení bitu b, nesoucího zprávu, je modifikována hodnota h na hodnotu h‘, což 

je nazýváno rozdílové rozšíření (DE). To vyjadřují následující vztahy: 

pro rozšiřitelnou změnu 

ℎ’ = 2 × ℎ + 𝑏,        𝑏 = LSB(ℎ′),  (5) 

a pro zaměnitelnou změnu 

ℎ’ = 2 × ⌊
ℎ

2
⌋ + 𝑏,        𝑏 = LSB(ℎ′),   (6) 

Nahrazením h‘ za h v Rovnici 2 získáme hodnoty vodoznačených bodů x‘ a y‘. 

Hlavní vlastností, která odlišuje rozšiřitelnou změnu od zaměnitelné je možnost vložit 

bity vodoznaku do dvojice první skupiny bez potřeby uložení originálních hodnot LSB, 

což snižuje celkové množství informace na začátku samotného vodoznaku, nazývané jako 

záhlaví.  

V polohové mapě jsou uloženy různé rozdílové kategorie. V návaznosti na vložení 

polohové mapy rozšiřitelných koeficientů, počítá tato metoda s náhradou nejméně 

významných bitů vysokofrekvenčních koeficientů záhlavím. Pro zajištění vyjmutí je 

potřeba zkomprimovat originální LSB a uložit je společně s polohovou mapou. Celková 

vkládaná informace se tedy skládá ze samotného vodoznaku B, polohové mapy L a 

komprimovaných LSB bitů C. 

Pro vyjmutí vloženého vodoznaku a získání původních hodnot dekodér postupuje 

podle stejného principu a na každý pár aplikuje stejná pravidla. 

Tato metoda má několik nedostatků a nevýhod. Je například nemožné zhodnotit, 

zdali je uskutečnitelné vložení určitých dat předtím, než se začne se samotným 

vkládáním. To je způsobeno faktem, že polohová mapa sama o sobě závisí na použitých 

rozšiřitelných koeficientech. Další nevýhodou je to, že bezztrátová komprese LSB 

koeficientů výrazně zvyšuje množství dat potřebných ke vložení. To má za následek efekt 

zostření hran ve vodoznačeném obrazu ve středo-tónových částech a to i v případě velice 

malého vodoznaku [87]. 

Tianovu metodu zobecnil a rozšířil Alattar [88]. Ten namísto použití rozdílového 

rozšíření Haarovy transformace, aplikovaného na dvojici bodů, použil pro vložení 

vodoznaku metodu rozdílového rozšíření v prostorové oblasti a v oblasti trojic hodnot 

napříč barevným spektrem. Díky tomu bylo možné zvýšit kapacitu používanou pro 

vložení. Jeho algoritmus vkládá dva bity do každé trojice. Tyto trojice představují vektor 

o rozměrech 1 x 3 obsahující hodnoty bodu barevného obrazu. Tyto trojice jsou děleny 

do dvou skupin: 
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Trojice prostorové: Trojice hodnot bodů obrazu je brána ze stejné barevné 

komponenty podle předem stanoveného pořadí. 

Trojice napříč spektrem: Tři hodnoty bodu obrazu jsou brány ze tří barevných 

komponent (RGB). 

Pro vektor trojice t = (u0, u1, u2) je definováno dopředné rozdílové rozšíření takto: 

𝑣0 = ⌊
𝑢0+𝑤𝑢1+𝑢2

𝑁
⌋ ,  

𝑣1 = 𝑢2 − 𝑢1,  (7) 

𝑣2 = 𝑢0 − 𝑢1,  

kde jsou N a w konstanty s hodnotami N=3 a w=1 pro trojice prostorové a N=4 a w=2 

pro trojce napříč spektrem. Naproti tomu je v této metodě definovaná inverzní 

trensformace aplikovaná na transformovanou trojici l‘ = (v0, v1, v2) jako: 

𝑢1 = 𝑣0 − ⌊
𝑣1+𝑣2

𝑁
⌋ ,  

𝑢0 = 𝑣2 + 𝑢1,  (8) 

𝑢2 = 𝑣1 + 𝑢1.  

Pro vložení bitů vodoznaku do rozšiřitelné trojice je třeba zajistit podmínku pro 

vyhnutí se přetečení nebo podtečení. Hodnoty v1 a v2 musí splňovat: 

𝑣′1 = 2 × 𝑣1 + 𝑏1,  

𝑣′2 = 2 × 𝑣2 + 𝑏2.  (9) 

 

Jak je uvedeno v definici, trojice jsou zařazeny do následujících kategorií: 

- S1 obsahuje všechny rozšiřitelné trojice, ve kterých platí  

v1 ≤ T1 a v2 ≤ T2,  

kde T1 a T2 jsou předdefinované prahy. 

- S2 obsahuje všechny zaměnitelné trojice, které nejsou v S1  

- S3 obsahuje všechny nezaměnitelné trojice 

- S4 obsahuje všechny zaměnitelné trojice v S1 a S2 

Proces vkládání začíná transformací trojic za použití Rovnice 7 a jejím zařazením do 

skupiny S1 , S2 nebo S3 . Trojice ve skupinách  S1 a S2 jsou použity k vodoznačení a 

transformovány do 𝑆1
𝑤a  𝑆2

𝑤. Poté jsou hodnoty bodů původního obrazu I (i, j, k) 

nahrazeny odpovídajícími vodoznačenými trojicemi v 𝑆1
𝑤a  𝑆2

𝑤a tím je vytvořen 

vodoznačený obraz Iw (i, j, k). Vkládaná data v této metodě obsahují binárně 

zkomprimovanou polohovou mapu, která identifikuje umístění trojic v S1, S2 a S3 

společně s LSB změnitelných trojic. Proces vyjmutí vodoznaku a obnovení původního 

obrazu jednoduše opakuje inverzně kroky vkládání vodoznaku [87]. 

Výhodou Alttarovy metody oproti Tianovy je možnost řízení velikosti dat 

potřebných pro vložení úpravou prahových hodnot. Nevýhodou je, že  Alttarův 

algoritmus nabízí menší narušení obrazu při stejném množství vkládaných dat [86], [87], 
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[88].  

Při pokusech o nasazení Alttarovy metody do navržené metody vodoznačení se 

ukázalo, že i přes její nesporné výhody má příliš malou kapacitu pro několikanásobné 

vložení Secret Share2. Proto byla nakonec vybrána metoda využívající Reversible 

Contrast Mapping [89], jejíž princip, návaznost na předchozí metody a praktické nasazení 

je popsano v kapitole 4.3. 

2.6.3 Nulové vodoznačení 

Nulové vodoznačení [90] bylo představeno jako nové paradigma vodoznačení, které 

eliminuje problémy s otázkami nevnímatelnosti při vkládání vodoznaku. Nulové 

vodoznačení nevkládá vodoznak přímo do vodoznačených dat, ale uchovává jej mimo k 

pozdějšímu porovnání. Díky tomu jej můžeme považovat za bezztrátové (lossless), neboť 

nedochází k modifikaci dat. Je používáno zejména pro zajištění ochrany autorských práv. 

Je založeno na vytvoření certifikační autority a PKI (Public Key Infrastructure). Jako 

příklad uveďme postup ve vlnkové doméně, kdy je vygenerován digitální podpis obrazu 

porovnáním koeficientů v nízkofrekvenčním sub pásmu. Následně je aplikována funkce 

XOR na tento podpis a podpis vlastníka. Ten je uložen do PKI pro pozdější verifikaci 

[52], [91] . 

Kladem metody je nulové narušení vodoznačeného obrazu a vysoká robustnost, 

velkým záporem je nutnost vybudování poměrně složitého systému PKI pro ukládání a 

porovnávání vodoznaků. 

Nulové vodoznačení pro medicínské snímky v  doméně diskrétní kosinové 

transformace (DCT) navržené Dong a spol. [92] kombinuje vizuální feature vektory, 

šifrování, autentizaci k zajištění zabezpečení, důvěryhodnosti a integrity. Podobně další 

nulové vodoznačení představené Dong a spol. [93] určené pro medicínské snímky, které 

podepisuje posloupnost koeficientů diskrétní fourierovy transformace (DFT) původního 

snímku, využívá feature vektor k zajištění robustnosti. 

K zajištění obrazové kvality je pro nulové vodoznačení často používáno principů 

vizuální kryptografie [94], [95], [96], která využívá kódové tabulky k zajištění jak 

robustnosti, tak nevnímatelnosti. 

Pro navrženou metdou bylo použito částí schématu popsaném v [97]. Toto 

vodoznačení využívá robustního mechanizmu komplexní vlnkové transformace a výhod 

vizuální kryptografie. Při výběru této metody bylo také důležité, že generuje Secret Share 

vždy o dvojnásobné velikosti než je vkládaný vodoznak nezávisle na velikosti oblasti (v 

případě navržené metody ROI). Velikost i neměnné rozměry Secret Share jsou pro další 

vkládání do RONI zásadní. 

Vizuální kryptografie  

V roce 1994 byl zveřejněný koncept vizuální kryptografie (Visual Cryptography, 

VC) [98]. VC je popisováno jako metoda pro rozdělení utajované infomrace rozšířená na 

oblast digitálních dat. Při VC je tajný obraz rozdělen do dvou částí Public Share a Secret 
Share. Tajný obraz je možné rekonstruovat pouze při znalosti obou částí. Pro každý 

                                                 

2 Pojmy Public Share a Secret Share jsou v práci použity v původním angilckém tvaru. V češtině se 

danou problematikou zabývá malé množství publikací a není ustálený jejich vhodný překlad. 
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obrazový bod P tajného obrazu jsou v obou share vygenerovány dva obrazové body na 

odpovídajícím místě. Z toho důvodu mají oba share dvojnásobný počet bodů, než 

původní tajný obraz. Pokud je původní bod P bílý, potom kodér vybere náhodně blok 

z prvních dvou sloupců Tabulky 8, pokud P je černy, vybere náhodně z dvou posledních 

sloupců. Při dekódování jsou oba share složeny dohromady. Potom černý obrazový bod 

skrytého obrazu odpovídá dvěma černým bodům spojených share, zatímco bílý bod 

odpovídá kombinaci černého a bílého bodu. Lidské oko toto rozložení zvládne jednoduše 

rozeznat. Díky tomu může být tajný obraz dekódován pouhým spojením obou share. 

Praktická ukázka vizuální kryptografie, která počítá s dvojicemi bodu pomocí Tabulky 8 

je na Obrázku 7 [97]. 

Obrázek 7: Příklad vizuální kryptografie: a) Public Share, b) Secret Share, c) tajný obraz. 

Právě dekódování skrytého obrazu za pomoci lidského vizuálního systému  (Human 

Visual Systém, HVS) je zajímavou vlastností, která se zalíbila řadě vědců. Ti začlenili 

tento koncept do řady aplikací včetně vodoznačení. Stejně jako u kryptografie není 

bezpečnost systému závislá na algoritmu, ale spočívá v tajném klíči. To zajistí bezpečnost 

i v případě zveřejnění algoritmu. 

První zveřejněná metoda, která čerpá výhod VC pro zabezpečení digitálního obrazu 

pro zabezpečení autorství je [99]. Vzhledem k tomu, že z bezpečnostního hlediska je 

možnost získat vodoznak z vodoznačeného obrazu v případě použití VC velice malá, bylo 

na tého myšlence založena velká řada dalších prací [100], [101], [102], [103], [104]. 

Samotný vodoznak je možné vložit do původního obrazu přímo, buď do prostorové, 

nebo transformované oblasti, nebo do původního obrazu není vložen vůbec. Schéma 

první kategorie je podobné tradičním metodám a nazývá se vkládání (embeding). Druhá 

kategorie označovaná jako skrývání (concealing) je používána pro zabezpečení vysoce 

citlivých obrazů, kdy původní obraz nesmí být žádným způsobem narušen. Tato kategorie 

je použita právě u nulového vodoznačení [97]. 

Ve článku [102] je publikováno schéma se skrýváním vodoznaku v DWT doméně. 

Pro zvýšení bezpečnosti jsou navržena tři bezpečnostní kritéria: rovnost sloupců, rovnost 

kódů a barevná rovnost. Rovnost sloupců se odkazuje na pravděpodobnost výběru 

každého sloupce v kodovací tabulce VC; rovnost kódů se odkazuje na podobnost 

kódovacího bloku použitého pro kódování černého a bílého bodu skrývaného obrazu, 

zatímco barevná rovnost odkazuje na rozložení černých a bílých obrazových bodů 

v každém kódovacím bloku použitém v kódovací tabulce. 

Metoda, vycházející z těchto tří bezpečnostních kritérií, publikovaná v [97] 

kombinuje VC s DT-CWT. Její výhodou je jak robustnost, tak stále stejná velikost 

utajované informace následně použité jako vodoznak. 

a)                     b)      c) 
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2.6.4 Vodoznačení se změnou obrazu neovlivňující diagnózu 

Při vodoznačení medicínských obrazových dat je možné použít i některé metody 

měnící hodnoty některých bitů výsledného obrazu. Změna však musí být tak 

zanedbatelná, že nesmí žádným způsobem ovlivnit výslednou diagnózu, pro kterou byla 

studie určena. Obecně lze tuto metodu použít u snímků pořízených na snímacích 

modalitách s vyšším rozlišením, než jaké je potřeba k přesné diagnóze. Tento typ 

vodoznačení je vhodný typicky například pro rentgenové snímky fraktury, kde jsou z 

okolních pixelů patrné důležité informace a nezáleží na přesném odstínu stupně šedi v 

dané bitové hloubce. Nevhodná je tato metoda například pro snímky určené pro 

diagnostiku metastází, u kterých je kritická jak přesná bitová hodnota pixelu, tak jeho 

okolí. Zhodnocení dopadů vodoznačení na klinické studie jsou zhodnoceny v [105]. 

Výhodou tohoto typu vodoznačení je velká podobnost s konvenčními 

vodoznačeními běžných typů obrazových dat, nevýhodou je možnost použití pouze u 

určitých typů snímků a předem těžko odhadnutelný reálný vliv na výslednou diagnózu. 

2.6.5 Zhodnocení problémů vodoznačení medicínských obrazových dat 

Z předchozího výčtu dostupných metod vodoznačení medicínských obrazových dat 

plynou i jejich problémy, znesnadňující nebo zcela vylučující jejich hromadné reálné 

nasazení v běžném každodenním provozu zdravotních zařízení: 

• Vodoznačení v RONI – ochrana jen nedůležité části obrazu. Nejhodnotnější 

informace nejsou kvůli obavě ze zkreslení vůbec chráněny. 

• Vratné vodoznačení – vyžaduje vytvoření dalšího zabezpečeného informačního 

kanálu pro přenos dat potřebných k vyjmutí vodoznaku a přístupu k originálním 

nezměněným datům. 

• Nulové vodoznačení – nutnost vybudování komplikovaného systému pro 

uchovávání a porovnávání vodoznaků. Navíc je vhodné hlavně pro ochranu autorských 

práv. 

• Vodoznačení neovlivňující diagnózu – vhodné jen pro určitý typ snímků a předem 

těžko odhadnutelný vliv na výslednou reálnou diagnózu [121]. 
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3 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem dizertační práce je navržení a otesování metody pro pokročilé zabezpečení 

medicínských obrazových dat, která svým přístupem nebo vlastnostmi předčí stávající 

metody.  

Dílčí cíle se dají shrnout do následujících bodů: 

1. Popsat a analyzovat stávající možnosti zabezpečení v oblasti medicínských 

obrazových informací. Uvést potřebné znalosti z teorie a diskutovat klady a zápory 

jednotlivých metod. 

2. Popsat metody vodoznačení nejčastěji aplikované na medicínská obrazová data. 

Zhodnotit jejich přínosy oproti konvenčním metodám zabezpečení dat. 

3. Navrhnout novou metodu řešení pokročilého zabezpečení pro oblast 

medicínských obrazových dat s parametry lepšími, než mají současné metody přidáním 

kladných nebo eliminací záporných vlastností. 

4. Ověřit vlastnosti nové metody a provést porovnání s ostatními metodami 

zabezpečení. 

V současné době je popsána řada metod zabezpečení medicínských obrazových 

informací pomocí skrytého vodoznačení. Doposud se ale nedočkaly masovějšího 

nasazení v praxi i přes jejich nesporné výhody oproti běžným metodám. Nově navržená 

metoda přináší lepší vlastnosti a tím přispívá k posunu vodoznačení medicínských dat 

blíže k reálnému nasazení v běžném provozu zdravotních zařízení. 

Tato práce také řeší problém, jak zabránít neoprávněnému použití veřejně 

vystavených medicínských výukových obrazových dat. Výuková databáze obsahující 

takovéto snímky by měla být zpřístupnitelná studentům lékařských oborů a samotným 

doktorům. Pro autory snímků musí být zajištěno, že jejich práce s organizováním a 

popisováním snímků nebude zneužita a vydávána za práci někoho jiného. Data by měla 

být zabezpečena takovým způsobem, aby je bylo možné studovat v takové podobě, v jaké 

jsou vystaveny, zároveň by však mělo být možno dokázat, že pochází z dané výukové 

databáze. 

Jako nejvhodnější se k tomuto účelu jeví metody vodoznačení, které umožňují 

zabezpečení dat neviditelným vodoznačením a zároveň umožňují prokázat jejich původ. 
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4 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

Vodoznačení má, jak vyplývá z kapitoly 2.6, řadu pozitiv pro zajištění bezpečnosti 

obrazových dat. V předchozí kapitole je však ukázáno, že jednotlivé metody používané 

pro vodoznačení medicínských dat mají řadu pozitivních vlastností. Mezi jednu z 

nejvýznamnějších patří přímé spojení zabezpečení dat se samotnými daty. Tzv. Data 

Centric Security. Zabezpečení je v zabezpečovaných datech přímo přítomné a bez 

znalosti správných algoritmů neodstranitelné. Další nespornou výhodou je to, že na 

datech není přímo patrné, že jsou  zabezpečena a tudíž nemusí osoba zneužívající data 

podniknout kroky k prolomení nebo odstranění ochrany.  

Přesto není vodoznačení v běžné praxi doposud nasazováno, protože každá z 

uvedených metod má své principiální omezení:  

 Vodoznačení v RONI zabezpečuje pouze tu část obrazu, která je nevýznamná. 

Nejdůležitější informace nejsou vůbec zabezpečeny.  

 Vratné vodoznačení sice zabezpečí kompletně celý obraz, potřebuje ale k 

fungování vytvořit zabezpečený datový kanál, který příjemci umožní vyjmutí 

vodoznaku a rekonstrukci původních dat.  

 Nulové vodoznačení také zabezpečí celý obraz, potřebuje ke svému principu 

rozsáhlou infrastrukturu pro ukládání a porovnávání soukromých klíčů.  

 Vodoznačení neovlivňující diagnózu je naproti tomu vhodné jen pro určitý 

typ snímků a má předem těžko odhadnutelný vliv na výslednou diagnózu. 

Zkombinováním metod takovým způsobem, který by eliminoval zápory jednotlivých 

metod tak, aby zůstaly jen jejich klady, poslouží k odstranění poslední překážky k využití 

obecných kladů vodoznačení v zabezpečení medicínských snímků. 

Navržená metoda spočívá v kombinaci nulového, vratného a RONI vodoznačení. 

Schéma principu zabezpečení navrženou metodou je na Obrázku 8. Princip spočívá 

v rozdělení původního snímku na dvě části ROI a RONI (viz krok 1 v Obrázku 8). 

Velikost ROI je výrazně větší než RONI (90% obrazových bodů z celkového snímku). 

Oblast ROI se zabezpečí za pomoci připraveného vodoznaku nulovým vodoznačením 

(krok 2). Informace potřebná k vyjmutí takto vloženého vodoznaku ze zabezpečeného 

ROI je tzv. Secret Share (viz poznámka pod čarou kapitoly 2.6.3). Tento Secret Share je 

vložený jako vodoznak do oblasti RONI pomocí vratného vodoznačení (krok 3). 

Vzhledem k tomu, že velikost oblasti RONI je pouze 10% z celkového snímku, musí mít 

vratné vodoznačení vysokou kapacitu pro vkládaná data. Spojením zabezpečené oblasti 

ROI, která zůstává z principu nulového vodoznačení nezměněna a zabezpečené oblasti 

RONI získáme vodoznačený snímek (krok 4). Takto zabezpečená medicínská obrazová 

data mohou sloužit pro přímou diagnózu, protože mají 90% své velikosti nezměněné a to 

v oblasti nejpodstatnějších medicínských informací.  

Navržená metodá zároveň umožňuje kompletní rekonstrukci původního obrazu a 

vyjmutí vloženého vodoznaku a tím ověření integrity i autorství medicínských dat. 

Schéma rekonstrukce původního snímku a vyjmutí vodoznaku je znázorněno na 

Obrázku 9. Proces rekonstrukce se skládá z následujících kroků. Nejdříve je vodoznačený 

snímek rozdělen na oblasti ROI a RONI (krok 1). Poté je za pomoci vratného vodoznačení 

vyjmut z oblasti RONI Secret Share (krok 2) a je obnovena původní oblast RONI. Díky 

znalosti Secret Share je pomocí nulového vodoznačení vyjmut z oblasti ROI vodoznak 
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(krok 3). V posledním kroku je spojena obnovená oblast RONI s oblastí ROI a tím získán 

původní snímek (krok 4). Tím je zabezpečení z dat kompletně bezztrátově vyjmuto. 

Pokud je vodoznak vyjmut v původní podobě, prokazuje to, že se snímkem nebylo 

manipulováno, a že je tedy zajištěna jeho integrita. Zároveň je tím prokázáno i jeho 

autorství. Jak je ukázáno v kapitole 5, je autorství možné prokázat i v některých případech 

narušení integrity snímku útokem. 

 

 

Obrázek 8: Navržená metoda vodoznačení medicínských obrazových dat - vložení vodoznaku  

Hlavním přínosem této metody je zabezpečení nejen oblasti RONI, ale zejména 

nejhodnotnější části snímku - ROI. Tato podstatná část snímku je navíc chráněna vratným 

vodoznačením, to znamená, že dojde po extrakci vodoznaku k obnovení originálních 

obrazových dat. Dále metoda řeší problém s vytvořením zvláštního zabezpečeného 

informačního kanálu, nutného u vratného vodoznačení. Ten je v podstatě vytvořen 
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ukrytím informací potřebných k návratu k originálním informacím jako vodoznak při 

zabezpečení v oblasti RONI. 

 

 

Obrázek 9: Navržená metoda vodoznačení medicínských obrazových dat - vyjmutí vodoznaku a obnova 

původních dat  

 

Čím větší bude oblast RONI, tím bude větší její kapacita z pohledu množství 

ukrytých informací a tím bude umožněno využít robustnější metody pro vratné 

vodoznačení a bezpečněji tak ochránit data [120]. 
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4.1 Výběr RONI oblasti a databáze snímků 

Pro praktickou aplikaci a ověření navržené metody byla použita jedna z databází 

medicínských snímků, která je provozována na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy 

univerzity, která je používaná např. pro výukové účely na Lékařské fakultě Masarykovy 

univerzity.  

4.1.1 Databáze medicínských obrazových dat 

Tato databáze byla vytvořena rozsáhlým týmem lékařů a zdravotních specialistů 

v průběhu několikaletého projektu. V rámci tohoto projektu specialisté z různých oblastí 

medicíny připravili rozsáhlou databázi detailně popsaných výukových studií a snímků. 

To zajišťuje velkou diversitu typů snímků napříč různými typy zdravotnických institucí. 

Databáze obsahuje 60 093 snímků z následujících modalit: Endoskopie (Andioscopy, 

AS), počítačová radiografie (Computed Radiography, CR),  výpočetní tomografie 

(Computed Tomography, CT), digitální radiografie (Digital Radiography, DX), 

mamografie (Mammography, MG), magnetická rezonance (Magnetic Resonance, MR), 

pozitronová emisní tomografie (Positron Emission Tomography PET), radio-fuoroskopie 

(Radio fluoroscopy, RF), ultrazvuk (Ultrasound, US) and rentgenová angiografie (X-Ray 

Angiography, XA). V Tabulce 4 jsou seřazeny snímky podle jejich počtu v závislosti na 

typu modality, na které byly vytvořeny. 

Tabulka 4: Zastoupení snímků v testovací databázi podle typu modality 

Procentuální 

zastoupení Počet snímků Modalita 

42,77 % 25 703 MR 

24,38 % 14 653 CT 

17,02 % 10 228 PT 

8,48 % 5 094 ES 

1,78 % 1 070 SR 

1,43 % 861 XA 

1,20 % 723 DX 

0,98 % 590 CR 

0,86 % 514 US 

1,09 % 656 další 

 

Nejčastější produktové řady snímacích modalit: 

MR - Avanto, Symphony, MAGNETOM OPEN viva, Achieva, MAGNETOM 

IMPACT, NUMARIS/4 3D 

CT - TomoCon Workstation, HiSpeed NX/I, Mx8000, MxView, Brilliance 64  

PT  - Siemens 923 

ES - TomoCon Workstation, Centricity RA 600  

V databázi je zastoupeno ještě devět dalších typů modalit v rámci řádku „další“ se 

zastoupením 1,09 % z celkového počtu snímků. Ty nejsou příliš používané, proto budou 
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z další analýzy výukové databáze vynechány. 

Dalším důležitým parametrem snímků pro vodoznačení je jejich velikost. Nejčastější 

velikost snímků, typ jejich modality, bitová hloubka a barevnost jsou zobrazeny 

v Tabulce 5. Nejmenší snímek je CT, má velikost 64 x 64 obrazových bodů, 

dvanáctibitovou hloubku a je v odstínech šedi, největší snímek je CR, má velikost 

3480x3480 obrazových dobů, dvanáctibitovou hloubku a je také v odstínech šedi. 

 

Tabulka 5: Rozlišení snímků, typ modality, bitová hloubka a barevnost 

Zastoupení Velikost Modalita 

Bitová 

hloubka Barevnost 

33,10 % 512 x 512 CT, MR 12 grayscale 

13,93 % 128 x 128 MR,PT 12 nebo 16 grayscale 

9,56 % 256 x 256 MR 12 grayscale 

4,92 % 768 x 576 US,ES 8 grayscale 

3,23 % 448 x 512 MR 12 grayscale 

2,90 % 764 x 572 ES 8 truecolor 

 

Rozložení velikosti snímků podle počtu obrazových bodů v testovací databázi 

zobrazuje Obrázek 10. 

  

Obrázek 10: Rozložení velikosti snímků podle počtu obrazových bodů ve výukové databázi 

Jak je patrné z grafu na Obrázku 10, nejčastější velikostí snímků je 512 x 512 

obrazových bodů. Tabulka 6 zobrazuje další zajímavé parametry snímků v databázi 

důležité pro praktické nasazení navržené metody. 



 47 

Tabulka 6: Další parametry snímků testovací databáze. 

    

Počet 

snímků 

Procentuální 

zastoupení 

Celkem  všechny 60 093 100,00 % 

Barva grayscale 51 628 85,91 % 

  truecolor 5 790 9,64 % 

Pohlaví ženské 31 049 51,67 % 

  mužské 28 865 48,03 % 

  není určeno 57 0,09 % 

Bitová hloubka není určena 2 678 4,46 % 

  8b 6 593 10,97 % 

  12b 40 146 66,81 % 

  14b 363 0,60 % 

  16b 10 316 17,17 % 

 

 

4.1.2 Výběr RONI v medicínských snímcích 

Pro navrženou metodu je potřeba definovat oblast snímku, která nenese důležitou 

medicínskou informaci (RONI). Typický medicínský snímek má obrazová data po 

okrajích ohraničena černým pásem, který může být součástí oblasti RONI. Tato oblast je 

z pohledu zabezpečení snímku navrhovanou metodou velice důležitá. Je zde totiž možné 

ukrýt vodoznak s takovými vlastnostmi, které umožní neznatelné změny v obrazové 

oblasti. Kvůli návrhu metody vodoznačení bylo zapotřebí určit s jakou minimální 

velikostí RONI je možné pro navrhovanou metodu počítat v rámci snímků z celé 

testovací databáze, která je pokládána díky jejím vlastnostem za referenční. 

 

Metoda pro zjištění RONI 

Pro experimentální zjištění velikosti RONI byla použita jednoduchá metoda 

založená na porovnávání sousedících vektorů obrazových bodů. V horizontálním směru 

byly porovnávány řádky odshora a odzdola snímku, ve vertikálním směru sloupce zleva 

a zprava snímku. Vektor má velikost rovnu počtu bodů v řadku (sloupci) a obsahuje 

hodnoty jednotlivých bodů. Stupeň podobnosti dvou vektorů byl dán koeficientem, který 

byl pro testování měněn od jednoho do padesáti procent. 

Pro zlepšení měřítka porovnávaných vektorů byla nalezena nejvyšší a nejnižší 

hodnota obrazových bodů a mezi těmito hodnotami bylo porovnáváno za pomoci 

podobnostního koeficientu c. Úprava měřítka je zobrazena na Obrázku 11. 
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Obrázek 11: Úprava měřítka porovnávaných vektorů 

Nerovnice pro nalezení hranice RONI v horizontální poloze od shora dolů: 

∅𝑘 = ∑
𝑝𝑘,𝑖

𝑥

𝑥
𝑖=1  , ∅𝑘+1 = ∑

𝑝𝑘+1,𝑖

𝑥

𝑥
𝑖=1   ,  (10) 

∅𝑘+1
100

𝑚
− ∅𝑘

100

𝑚
 > 𝑐 ,  (11) 

kde 𝑥  je počet řádků snímku, ∅  je průměrná hodnota obrazových bodů vektoru, p 

je hodnota obrazového bodu, k je index řádku, m je maximální hodnota obrazových bodů 

ve snímku a c je koeficient podobnosti v procentech. Dokud platí nerovnice (11), zvyšuje 

se index k o jedna. Jakmile přestane nerovnice (11) platit, potom k je počet řádků zeshora 

snímku, kde je hranice mezi RONI a ROI. Podobným postupem jsou získány hranice ze 

zbylých tří směrů, kde je získán počet řádků zespodu l, počet sloupců zleva m a počet sloupců 

zprava n. 

 

Obrázek 12: Příklady automaticky vybrané oblasti ROI v anonymizovaných medicínských snímcích 

Na Obrázku 12 jsou příklady automatické detekce hranic mezi ROI a RONI u tří 

zanonymizovaných snímků.  

Velikost RONI R v počtu obrazových bodů je: 

𝑅 = (𝑘 + 𝑙)𝑥 + (𝑚 + 𝑛)𝑦 − (𝑚 + 𝑛)(𝑘 + 𝑙)                                                                 (12) 

Testováním bylo zjištěno, že podobnostní koeficient c nemá zásadní vliv na detekci 

velikosti RONI. Tím bylo potvrzeno, že je metoda vhodná pro korektní automatickou 

detekci hranice mezi ROI a RONI. Při dalších testech se počítá s c = 10%. 

porovnávané vektory 

 ∅𝑘  , ∅𝑘+1 
0 

černá 

2(bitovou hloubku) 

bílá 

min. hodnota max. hodnota m 
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Výsledky zjišťování RONI 

Graf, který zobrazuje detekovanou velikost RONI ve vztahu k celkovému počtu 

obrazových bodů ve snímcích s podobnostním koeficientem c = 10% je zobrazeno na 

Obrázku 13. 

Obrázek 13: Detekovaná velikost RONI ve vztahu k celkovému počtu obrazových bodů ve 

snímcích s podobnostním koeficientem 10%  

Jak je vidět z grafu na Obrázku 13, v rámci zkoumaných medicínských snímků je 

možné počítat s oblastí RONI větší než 11% celkové velikosti snímku. Toto udává první 

vrchol grafu s 9253 snímky. Druhý vrchol je v 15% s 5433 snímky. Zajímavý je i poslední 

vrchol s velikostí RONI 61-63% z celkového počtu bodů ve snímku s 1450 snímky. 

V grafu na Obrázku 14 je vidět, jaké modality se nachází v jednotlivých vrcholech a 

jaké jsou jejich charakteristiky. 



 50 

 

Obrázek 14: Závislost detekované velikosti RONI podle jednotlivých modalit při podobnostním 

koeficientu 10% 

Obrázek 14 zobrazuje detekované velikosti RONI podle jednotlivých modalit 

s relativním rozložením v rámci dané modality. Zobrazeny jsou čtyři nejfrekventovanější 

modality v testovací databázi - CT, MR, PT a ES. 

Tabulka 7: Velikost RONI v procentech v závislosti na jednotlivých typech modalit 

% RONI CT MR PT ES 

5 0,01 % 0,00 % 0,05 % 0,04 % 

6 0,12 % 0,00 % 0,27 % 0,20 % 

7 0,05 % 0,00 % 0,31 % 0,12 % 

8 0,07 % 0,00 % 0,56 % 0,27 % 

9 0,09 % 0,00 % 0,30 % 0,13 % 

10 0,01 % 0,00 % 0,08 % 0,04 % 

11 5,24 % 4,76 % 0,54 % 3,64 % 

12 3,14 % 25,40 % 0,21 % 7,77 % 

13 4,64 % 17,65 % 0,18 % 7,47 % 

14 2,45 % 10,11 % 0,13 % 4,51 % 

15 2,26 % 8,37 % 27,61 % 13,59 % 

 

 

Jak je vidět z grafu na Obrázku 14 a v Tabulce 7 snímky z modality MR  mají v 95% 

případů RONI větší než 10% a ve 100% větší než 11%. Mají hlavní vrchol v přibližně 

12% velikosti RONI s 25% snímků. 
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Druhý nejčastější typ snímků CT nemá žádný hlavní vrchol. Je vidět, že převážná 

většina snímků má 11 a více procent obrazových bodů v RONI. Vrchol snímků PT je 

v 15% RONI a je vidět, že 95,7% snímků má 15 a více procet počtu snímků v oblasti 

RONI. A konečně ES snímky mají v 98,4% případů více než 11% RONI. Snímky z těchto 

čtyř modalit jsou ve výukové databázi nejčastěji zastoupené, jak je patrné z Tabulky 4. 

Tyto výsledky zaručují, že je možné počítat s tím, že medicínské snímky referenční 

databáze mají 10 a více procent obrazových bodů v oblasti RONI. Přesnějším vybráním 

ROI, než je pospsáno jednoduchým algoritmem výše, například pomocí detekce hran 

[106], (viz Obrázek 15) by přineslo další navýšení velikosti oblasti RONI. Stávající 

výsledky jsou však dostatečné a prokazují realizovatelnost navržené vodoznačící nulové-

vratné-RONI metody [123]. 

 

Obrázek 15: Automatický výběr ROI oblasti medicínských snímků pomocí detekce hran – 

dvanáctibitový snímek MR hlavy: a) boční pohled, b) axiální pohled, c), d) výsledky 

oddělení tmavého pozadí [106]. 

4.2 Nulové vodoznačení v ROI 

Vodoznačící metoda pro oblast ROI spočívá na principu nulového vodoznačení. 

Vychází z metody popsané v [97], která kombinuje robustnost vodoznačení za pomocí 

dual-tree complex wavelet domény a výhod vizuální kryptografie. 

Skládá se ze tří částí: skrytí (concealing) vodoznaku (z principu nulového 

vodoznačení popsaného v kapitole 2.6.3 se vodoznak do snímku nevkládá, ale skrývá), 

vyjmutí (extraction) vodoznaku a redukce (reduction) vodoznaku. V procesu skrytí 

vodoznaku je nejdříve použita DT-CWT transformace k vytvoření binární matice B 

založená na koeficientech subpásma LL. Z matice B a vodoznaku je poté za použití 

kódové tabulky vizuální kryptografice 1x2 (Tabulka 6) generován Secret Share [97].  



 52 

 

Tabulka 8: Kódová tabulka pro generování Public Share a Secret Share 

 

Přitom se počítá s tím, že pravděpodobnost, že bude bod matice B nabývat hodnotu 

0 nebo 1 je stejná. To je zabezpečeno způsobem vytváření binární matice B z matice F za 

pomoci průměrné hodnoty  ∅𝐿𝐿 koeficientů LL viz kapitola 4.2.1. 

Z Tabulky 8 vyplývá, že pokud má obrazový bod vodoznaku bílou barvu a 

odpovídající bod matice B je 0, potom je při procesu skrytí vodoznaku generována dvojice 

bodů: černá, bílá na odpovídající místo v Public Share. Tímto způsobem za pomoci 

Tabulky 8 jsou zakodovány postupně všechny odpovíjající si body vodoznaku a matice 

B. Podrobně je tento postup vysvětlený v kapitole 4.2.1. 

Stejný postup je použitý při vyjmutí vodoznaku ke generování Public Share. Po 

překrytí Secret Share a Public Share, které je typické pro vizuální kryptografii a následné 

redukci výsledku je získán vodoznak.  

Na Obrázku 16 je znázorněný jak proces skrytí vodoznaku, tak i proces jeho vyjmutí. 

Podrobně a s praktickými příklady jsou jednotlivé procesy popsány v následujících dvou 

kapitolách. 
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Obrázek 16: Schéma skrytí a vyjmutí vodoznaku v ROI oblasti za pomoci nulového vodoznačení  

4.2.1 Proces skrytí vodoznaku v ROI oblasti 

Proces skrytí vodoznaku v ROI oblasti se skládá z devíti po sobě jdoucích kroků: 

1. Z původního snímku (Obrázek 17) je vybrána oblast ROI. 
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Obrázek 17: Původní snímek  

 

2. Je provedena DT-CWT transformace ROI a vybrána LL oblast koeficientů (viz 

Obrázek 18). 

 

 

 

Obrázek 18: Oblasti koeficientů transformace DT-CWT, vybraná oblast LL 
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3. Je spočítán aritmetický průměr ∅𝐿𝐿 koeficientů LL. 

4. Hodnota tajného klíče S je použita jako semínko (seed) pro generování náhodného 

rozmístění bodů uvnitř oblasti LL koeficientů. Tato rozmístění nesmí být, 

vzhledem k velikosti okolní oblasti 7x7 bodů, k okraji obrazu blíže než 4 obrazové 

body. Počet náhodných rozmístění je shodný s počtem bodů ve vodoznaku. 

Označme Ri(x,y) jako i-té náhodné umístění. Příklad náhodného rozmístění se 

semínkem S=4006 je na Obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Příklad náhodného umístění Ri s S=4006 

5. Pro každé umístění Ri(x,y) je vybrána okolní oblast 7x7 bodů se středem v Ri(x,y) 

a spočítán průměr dané oblasti. 

6. Je vytvořen featrue image F (Obrázek 20) o velikosti vkládaného vodoznaku, 

jehož obsahem jsou jednotlivé průměry získané v předchozím kroku. 

 

 

Obrázek 20: Feature image F 
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7. Podle vzorce 13 je vytvořena binární matice B (Obrázek 21): 

𝐵(𝑥, 𝑦) = {
1,     𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑 𝐹(𝑥, 𝑦) ≥ ∅𝐿𝐿

0,     𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑 𝐹(𝑥, 𝑦) < ∅𝐿𝐿
 (13) 

 

 

Obrázek 21: Binární matice B 

8. Kombinací matice B a vodoznaku podle Tabulky 8 je získán Secret Share který 

má dvojnásobný počet bodů jako vložený vodoznak viz Obrázek 22. 

 

 

Obrázek 22: Secret Share  

9. Takto získaný Secret share je použit jako vodoznak do vodoznačení v oblasti 

RONI. 
 

4.2.2 Proces vyjmutí vodoznaku z ROI oblasti 

Proces vyjmutí vodoznaku z ROI oblasti se skládá z deseti po sobě jdoucích kroků: 

1. Z vodoznačeného snímku je vybrána oblast ROI. 

2. Na té je provedena DT-CWT transformace a vybráno LL subpásmo. 

3. Je spočítán aritmetický průměr ∅𝐿𝐿 koeficientů LL. 

4. Hodnota tajného klíče S je použita jako semínko k určení náhodného rozmístění 

bodů uvnitř oblasti LL koeficientů.  
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5. Pro každé umístění Ri(x,y) je vybrána okolní oblast 7x7 bodů se středem v Ri(x,y) 

a spočítána průměrná hodnota dané oblasti. 

6. Je vytvořen featrue image F o velikosti vkládaného vodoznaku, jehož obsahem 

jsou jednotlivé průměry bodů náhodných oblastí, získané v předchozím kroku. 

7. Podle vzorce 13 je vytvořena binární matice B: 

𝐵(𝑥, 𝑦) = {
1,     𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑 𝐹(𝑥, 𝑦) ≥ ∅𝐿𝐿

0,     𝑝𝑜𝑘𝑢𝑑 𝐹(𝑥, 𝑦) < ∅𝐿𝐿
  (14) 

8. Pomocí matice B a Tabulky 8 je získán Public Share. 

 

 

Obrázek 23: Public Share  

9. Se Secret Share (získaným jako vodoznak vyjmutý z RONI) a Public Share je 

provedena operace logického OR a tím získán neredukovaný vodoznak. 

 

 

Obrázek 24: Vyjmutý vodoznak 

10. Vodoznak redukujeme do jeho původní velikosti pomocí Tabulky 9. Ta slouží 

jednak k redukci obrazových bodů na polovinu tím, že kóduje dvojici obrazových 

bodů do jednoho, druhak kóduje dvojice obrazových bodů nabývající hodnot 

černá, bílá nebo bílá, bílá do bílého obrazového bodu a dvojici černá, černá do 

černého obrazového bodu. 
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Tabulka 9: Redukční kódová tabulka 

 

V případě, že nebyl vodoznačený snímek pozměněn, jsou vložený a vyjmutý 

vodoznak totožné viz Obrázek 25. Tím je zabezpečena integrita snímku. 

 

 

Obrázek 25: Vyjmutý vodoznak po redukčním kódování 

4.3 Vratné vodoznačení v RONI 

V kapitole 2.6.2 jsou popsány metody vratného vodoznačení, které byly uvažovány 

pro nasazení v oblasti RONI. Jejich princip a důvody pro jejich výsledné nenasazení a 

popis výsledné metody použité v navržené metodě. 

Při výběru vratné vodoznačící metody bylo potřeba pečlivě zvažovat její kapacitu, 

která je z principu metody závislá na poměru ROI /RONI. Čím vyšší velikost ROI, tím 

větší je potřeba kapacity metody v RONI. Závislost potřebné kapacity (bit/pixel) na ploše 

ROI  je znázorněná na Obrázku 26. 
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Obrázek 26: Závislost potřebné kapacity (bit/pixel) na % pixelů v ROI 

Ze studie velikosti RONI v praxi běžně používaných medicínských snímků, 

provedené nad velkou databází (viz kapitola 4.4.1) vyplývá, že RONI přesahuje 11% 

velikosti snímku. Bylo tedy potřeba zvolit takovou metodu, která by při velikosti snímku 

512x512 bodů měla větší kapacitu než 0,04bitů vodoznaku na 1 pixel Obrázku. Navržená 

metoda funguje i při velikosti RONI 10%, jak je dále popsáno. 

Jako nejvhodnější vratné vodoznačení díky vysoké kapacitě, odolnosti proti ořezu, 

transparentnosti vratného procesu a rychlosti výpočtu byla zvolena metoda Very Fast 

Watermarking by Reversible Contrast Mapping [89]. 

Při RCM (Reversible Contrast Mapping) se obraz (v případě navržené metody oblast 

RONI) rozdělí na dvojice bodů, kterým se říká páry. Na tyto páry je použita transformace: 

𝑥′ = 2𝑥 − 𝑦,     𝑦′ = 2𝑦 − 𝑥,  (15) 

kde (x, y) jsou hodnoty bodů páru (x’,y’) jsou transformované hodnoty párů. Pro 

předejití přetečení a podtečení je transformace omezená na subdoménu 𝐷 ⊂ [0, 𝐿]𝑥 [0, 𝐿] 
definovanou nerovnicemi 

0 ≤ 2𝑥 − 𝑦 ≤ 𝐿, 0 ≤ 2𝑦 − 𝑥 ≤ 𝐿,   (16) 

kde L je škála šedi (např. L=65536 pro šestnáctibitové snímky). Jak je vidět na 

Obrázku 27, D je kosočtvercová oblast diagonálně umístěná v [0, 𝐿]x [0, 𝐿]. 
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Obrázek 27: Subdoména D transformace RCM 

Zpětná transformace je definována rovnicemi: 

𝑥 = ⌈
2

3
𝑥′ +

1

3
𝑦′⌉ , 𝑦 = ⌈

1

3
𝑥′ +

2

3
𝑦′⌉,  (17) 

kde ⌈𝑎⌉ znamená funkci horní celá část (nejnižší celé číslo větší nebo rovno a). 

Dopředná i zpětná transformace může poskytovat přesné výsledky i v případě, že 

jsou ztraceny LSB transformovaných bodů, kromě případů kdy jsou LSB (least 

significant bit)  x’ a y’ rovny 1. To může podle Rovnic 15 nastat pouze v případě, kdy 

jsou x a y liché. Pokud nejsou x’ a y’ změněny Rovnice 17 vrací přesné výsledky i bez 

funkce horní celá část. Při vodoznačení je tedy možné využít LSB x’ a y’ v případě, že 

nejsou obě x a y liché. 

Vratné vodoznačení vzcházející z RCM nahrazuje nejméně významné bity 

transformovaných párů bodů. LSB prvního bodu z každého páru se používá na indikaci, 

jestli je pár transformovaný nebo ne. Hodnota 1 značí, že ano, hodota 0 značí, že ne. 

Zpětná RCM  selže v případě, že obě hodnoty bodů (x, y)∈ D jsou liché. Takový pár může 

být použit pro skrytí dat v případě, že je správně identifikován při vyjmutí. To může být 

jednoduše splněno nastavením LSB prvního bodu na „0“. Při vyjmutí jsou obě LSB 

nastaveny na „1“ a jsou ověřený kriteria (16). Pokud jsou (16) splněny, pár byl složen ze 

dvojice lichých bodů. Aby se předešlo nesrovnalostem, je potřeba vyloučit páry na hranici 

D. Ty jsou popsány rovnicemi řešenými s lichými body: 

2𝑥 − 𝑦 = 1,  

2𝑦 − 𝑥 = 1,  

2𝑥 − 𝑦 = 𝐿,  

2𝑦 − 𝑥 = 𝐿   (18) 

Pro L=255 existuje pouze 170 takovýchto párů. Nechť je Dc transformační doména 

bez párů na hranici D [89]. 
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4.3.1 Proces vkládání vodoznaku v oblasti RONI  

Proces vkládání vodoznaku v RONI oblasti je definován následujícím způsobem: 

1) RONI je rozdělen do dvojic obrazových bodů – párů (x, y). Např. pro řádcích, 

sloupcích nebo jiné plochu vyplňující křivce. 

2) Pro každý pár (x, y): 

a) Pokud (x, y)∈ 𝐷 a pokud není složený z lichých hodnot bodů, transformuje se 

daný pár podle rovnic (15), nastaví se LSB x’ na “1” a do LSB y’ je možné vložit 

data (buď bit ze sekvence vodoznaku nebo bit z uložených dat z bodu 2c). 

b) Pokud (x, y)∈ 𝐷 a pokud je složený z lichých hodnot bodů, LSB x je nastaveno na 

“0” a do LSB y’ je možné vložit data. 

c) Pokud (x, y) ∉ 𝐷 je nastaveno LSB x na “0” a uložena skutečná hodnota. 

3) Vodoznak je do RONI vložen přepsáním bitů, identifikovaných v 2a a 2b, bity 

vodoznaku a bity uloženými v 2c. 

Uložený LSB bit netransformovaného páru je vložený do nejbližšího volného LSB 

transformovaného páru. Tento postup zajišťuje robustnost proti oříznutí [89]. 

 

4.3.2 Proces vyjmutí vodoznaku a obnovení původní RONI oblasti 

Proces vyjmutí vodoznaku z RONI oblasti je definován následujícím způsobem [89]: 

1) RONI je rozdělen do dvojic obrazových bodů – párů (x’, y’). 

2) Pro každý pár (x’, y’): 

a) Pokud je LSB x’ ”1”, vyjme se LSB y’, které je uloženo do posloupnosti 

vodoznaku. LSB x’ a y’ je nastaveno na “0” a za pomoci inverzní transformace 

(17) je obnovený původní pár (x, y). 

b) Pokud je LSB x’ ”0” a pár (x’, y’) s LSB nastavenými na “1” patří do Dc, vyjme 

se LSB y’, uloží se do posloupnosti vodoznaku a obnoví se původní pár 

nastavením LSB (x’, y’) na “1”. 

c) Pokud je LSB x’ ”0” a pár (x’, y’) s LSB nastavenými na “1” nepatří do Dc, jsou 

obnoveny původní hodnoty nahrazením LSB x’ správnou hodnotou vyjmutou 

z posloupnosti vodoznaku. 

 

4.3.3 Kapacita vkládání dat 

Nechť je P celkový počet párů a T počet párů s uloženými daty. Metoda poskytuje T 

bitů volného místa pro vložení dat. Kromě vlastního vodoznaku je potřeba vložit i LSB 

prvního bodu dalších P-T párů. To znamená, že je k dispozici 2T-P bitů pro vkládání. 

Kapacita metody B je tedy: 

𝐵 =  
2𝑇−𝑃

2𝑃
 [bit/bod] .  (19) 

Pomocí metody je možné vkládat informace, pokud je alespoň polovina celkového 

počtu párů transformovatelná, tj. T >
𝑃

2
. Horní hranice kapacity metody Bu bude dosažena 

v případě, že T, počet párů s uloženými daty, bude velmi vysoký [89]: 

(𝑇 ≈ 𝑃): 𝐵𝑢 = 0,5 bit/bod .    (20) 
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4.3.4 Řízení zkreslení obrazu způsobeného vodoznačením 

V případě, že je podstatné nízké zkreslení vodoznačeného obrazu a zároveň není 

potřeba vodoznačením vkládat data o velikosti blížící se kapacitě popsané metody 

vodoznačení v RONI, je možné zavést řízení zkreslení obrazu způsobeného 

vodoznačením. Přímočarý způsob, jak to provést, je v transformaci jen takových párů 

bodů, které nepřekročí stanovený práh. Chyba, vzniklá transformací bodu x, je: 

𝑥′ − 𝑥 = 2𝑥 − 𝑦 − 𝑥 = 𝑥 − 𝑦.         (21) 

Podobně chyba, vzniklá transformací bodu y, je: 

𝑦′ − 𝑦 = 𝑦 − 𝑥.      (22) 

Nechť je 𝛿 předdefinovaný práh. Mechanizmus řízení zkreslení potom vychází 

z nerovnice  

|𝑥 − 𝑦| < 𝛿,    (23) 

kdy je pár (x,y) transformován v případě, že platí nerovnice (22). Tato nerovnice 

definuje pruhovou doménu ∆ ležící na diagonále  [0, 𝐿]x [0, 𝐿]. Poté je RCM doména 

definovaná průnikem D a ∆, 𝐷 ∩ ∆, jak je patrné z Obrázku 28: 

 

Obrázek 28: RCM doména definovaná průnikem D a ∆ 

Pro řízení zkreslení obrazu způsobeného vodoznačením při vkládání a vyjmutí vodoznaku 

v RONI, stačí tedy upravit transformovanou doménu (včetně vyřazení lichých prárů 

náchylných na dvojznačnost) zavedením chybového prahu. Ověřování každého páru jen 

mírně zvýší matematickou složitost celé metody. 
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4.4 Praktické spojení navrženého nulového-vratného-

RONI vodoznačení 

4.4.1 Proces vkládání vodoznaku  

Vstupními daty pro vkládání vodoznaku jsou:  

 původní medicínský snímek, 

 vodoznak. 

Výstupem procesu vkládání vodoznaku je: 

 vodoznačený snímek. 

Proces vkládání vodoznaku sestává z následujících kroků: 

1. Původní snímek (při testování byly použity snímky 512x512, 8-16 bitová hloubka, 

odstíny šedi) se rozdělí na oblast ROI (90% celkového snímku, tj. 486x486) a 

RONI. 

2. Z oblasti ROI a vodoznaku (32x32, binární) je za pomoci nulového vodoznačení 

vytvořen Secret share (32x64, binární) viz kapitola 4.2.1. 

3. Secret share je použit jako vodoznak vratného vodoznačení v oblasti RONI viz 

kapitola 4.2.2.  

4. Původní ROI a vodoznačené RONI jsou spojeny do zabezpečeného 

vodoznačeného snímku. 

 

Obrázek 29: Schéma praktického spojení nulového-vratného-RONI vodoznačení – proces vložení 

vodoznaku 

4.4.2 Proces vyjmutí vodoznaku a rekonstrukce původního snímku 

Vstupními daty pro vyjmutí vodoznaku je:  

 vodoznačený snímek. 
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Výstupem procesu vyjmutí vodoznaku a rekonstrukce původního snímku je: 

 vodoznak, 

 původní snímek. 

Proces vyjmutí vodoznaku je zobrazen na Obrázku 30 a sestává z následujících 

kroků: 

1. Vodoznačený obraz je rozdělený na ROI (486x486) a RONI oblast. 

2. Pomocí vratného vodoznačení je z oblasti RONI vyjmutý Secret share (32x64), 

který tam byl vložený jako vodoznak. 

3. Vratným vodoznačením je rekonstruovaný původní RONI. 

4. Pomocí nulového vodoznačení je z ROI vygenerovaný Public share (32x64). 

5. Pomocí funkce XOR je ze Secret share a Public shere spočítaný vodoznak 

(32x64), který po redukci (viz kapitola 4.2.2) odpovídá původnímu vodoznaku 

(32x32). 

6. Spojením rekonstruovaného RONI z bodu 3 a ROI je získán původní snímek. 

 

Obrázek 30: Schéma praktického spojení nulového-vratného-RONI vodoznačení – proces vyjmutí 

vodoznaku a obnovy originálního snímku 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ APLIKACE 

NAVRŽENÉ METODY 

Implementace navržené metody byla provedena v prostředí Matlab R2015a. 

Výpočetní zdroje byly poskytnuty národním výpočetním centrem CERIT Scientific 

Cloud (CERIT-SC).  

5.1 Rozbor výsledků 

Praktické nasazení metody bylo otestováno na snímcích o velikosti 512x512 z devíti 

různých modalit. Díky tomu bylo možné vzájemně porovnat vlastnosti navržené metody 

při použití různých typů medicínských snímků. Testy byly provedeny i na Obrázku Lena 

[107], hojně využívaného při testování vodoznačících metod. Tak bylo možné navrženou 

metodu porovnat s ostatními vodoznačícími metodami. Testované modality byly: AS, 

CR, CT, DX, MG, MR, RF, US a XA. Obrázky byly 8 až 16-ti bitové, v závislosti na typu 

modality. 

5.1.1 Příklad vodoznačení 

Příklad vodoznačení je uvedený na Obrázku 31, kde je zobrazený jak původní (a) a 

vodoznačený snímek (b), tak rozdíl mezi oběma snímky (c) a SSIM mapa (d). 

 

  

a) b) 

  

c) d) 

Obrázek 31: Příklad vodoznačení a jeho vliv na vodoznačený snímek: a) originální snímek, b) 

vodoznačený snímek, c) výřez levého spodního rohu snímku s rozdílem mezi originálním a 

vodoznačeným snímkem, d) výřez levého spodního rohu snímku se SSIM mapou. 
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Z Obrázku 31 je patrné, že nedochází k žádným změnám v oblasti ROI, protože ani 

rozdíl snímků c) ani SSIM mapa d) nevykazují v ROI oblasti žádné rozdíly mezi 

původním a vodoznačeným snímkem. 

Program Matlab umožňuje za pomoci funkce dicomread načtení jednotlivých 

medicínských snímků ve formátu .dcm do maticové proměnné. Tato funkce podporuje 

snímky splňující DICOM standard. Pro načtení informací metadat jednotlivých snímků 

slouží funkce dicominfo. Ta kromě načtení standardních metadat dovoluje i práci s 

rozšířenými tzv. Private metadaty. Ukládání medicínských snímků podporuje funkce 

dicomwrite s validací pro 3 nejčastější typy: magnetickou rezonanci (MR), výpočetní 

tomografii (CT) a tzv. Secondary capture (snímky nejsou vztaženy k určitému zařízení). 

Zápis dalších typů DICOM snímků je podporován pouze bez validace. Dalším omezením 

Matlabu je jeho způsob práce se snímky. Nepodporuje využití standardu DICOM pro 

síťovou práci v prostředí PACS. Umožňuje práci pouze s lokálně uloženými soubory. 

Žádné z uvedených omezení není pro otestování navržené metody zásadní. Program 

Matlab je tak k účelu otestování navržené metody díky svým vlastnostem vhodný. 

5.1.2 Zvýšení robustnosti opakovaným vložením vodoznaku 

Pro dosažení větší robustnosti metody byl vodoznak (Secret Share z ROI) vkládán 

do RONI opakovaně a to tolikrát, kolikrát umožňovala kapacita snímku. Při návrhu 

metody bylo tedy potřeba vyřešit problém detekce začátku nového vodoznaku a získání 

vodoznaku z více, někdy rozdílných, extrahovaných posloupností. Detekce začátku 

vodoznaku je v metodě vyřešena vložením předem definované posloupnosti za každý 

vložený vodoznak (konkrétně dva byte: 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0). Získání vodoznaku 

z více posloupností bylo řešeno zprůměrováním a zaokrouhlením jednotlivých bitů 

vyjmutých vodoznaků. Počet vložení vodoznaku do RONI se lišil v závislosti na daném 

snímku, typu modality a velikosti RONI.  

Obrázek 32: Závislost počtu vložení vodoznaku na velikosti RONI pro všechny typy snímků 



 67 

Závislost průměrného počtu vložení celého vodoznaku v RONI na velikosti RONI 

u jednotlivých typů modalit je na Obrázku 32. 

Vzhledem k tomu, že se ROI nemění, je veškeré pozorování zaměřeno na RONI. Dle 

předpokladů je z grafu patrná téměř lineární závislost počtu vložení vodoznaku na 

velikosti vkládaného prostoru. Počet vložení je do 10% RONI u všech modalit téměř 

totožný. To je dané tím, že jednotlivé modality mají v okrajích svých snímků tmavý rám. 

Při zvyšující se velikosti RONI jsou patrné rozdíly. Nejvícekrát se vodoznak podařilo 

vložit do referenčního Obrázku Lena a snímků z modalit RF, DX a MG. Dá se tedy říct, 

že tyto modality mají pro navrhovanou metodu největší kapacitu. Nejmenší májí naopak 

snímky z US.  

Při 2% RONI se nepodařilo vložit celý vodoznak ani do jednoho typu snímku, při 

velikosti 3% RONI se podařilo vložit vodoznak alespoň jednou u všech typů snímků. 

Dá se tedy říct, že mezi jednotlivými typy modalit nejsou z pohledu počtu vložení 

vodoznaků zásadní rozdíly. Ze studie, popsané v kapitole 4.1.1 vyplynulo, že je možné u 

jednotlivých modalit počítat s RONI o velikosti 11% a vyšším. Při této velikosti se 

podařilo vložit vodoznak do všech snímků 5 nebo 6 krát, což je vzhledem k použití 

dostatečný počet na to, aby byla metoda odolná vůči ořezu, jak bude popsáno níže. 

5.1.3 Zhodnocení parametrů navržené metody 

Při porovnání minimální, maximální a průměrné hodnoty Peak Signal-to-Noise 

Ratio (PSNR) [66], [67] u snímků všech modalit na velikosti RONI (Obrázek 33) je vidět, 

že je poměrně velký rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou PSNR. U 2% RONI je 

rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou PSNR přes 26 dB, u RONI 10% je to více 

než 15 dB.  

Obrázek 33: Závislost maximální, minimální a průměrné hodnoty PSNR na velikosti RONI pro 

všechny snímky 
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V Příloze 1 jsou grafy závislosti minimálního, maximálního a průměrného PSNR na 

velikosti RONI pro snímky z jednotlivých typů modalit. 

Závislost průměrné hodnoty PSNR na velikosti RONI pro jednotlivé typy modalit je 

zobrazena na Obrázku 34. Pro lepší srovnání s ostatními vodoznačícími metodami byl do 

porovnání zařazen i snímek Lena [107]. 

Obrázek 34: Závislost průměrné hodnoty PSNR na RONI pro různé typy snímků 

Jak je patrné z grafu na Obrázku 34, nejlepších výsledků dosahují snímky z modalit 

MR a MG následované CT, zatímco nejhorší PSNR ze sledovaných modalit má XA. Dále 

je patrné, že je metoda vhodná pro medicínské snímky více než pro běžné Obrázky, 

protože Lena má ze všech porovnávaných Obrázků nejnižší PSNR.  

  

  

a) Lena b) MR 

  

Obrázek 35: Srovnání histogramu a) obrázku Lena a b) snímku MR. 



 69 

Metoda [89], použitá pro vložení vodoznaku do RONI, umožňuje vkládání dat 

v případech, kdy nejsou sousední obrazové body příliš odlišné. To nastává častěji u 

medicínských snímků než u běžných Obrázků, jak je patrné z histogramů na Obrázku 35. 

Obdobná pozorování jako při parametru PSNR je možné provést i u dalšího způsobu 

porovnávání kvality vodoznačených obrazů metodou Structural Similarity (SSIM) index, 

který vyjadřuje podobnost dvou snímků, při níž bere v potaz skutečnost, že lidské 

vnímání scény je přizpůsobeno k extrahování strukturální informace. SSIM nabývá 

hodnot mezi -1 a 1. Čím více se blíží hodnota k 1, tím jsou si obrazy podobnější. Závislost 

průměrné hodnoty SSIM indexu na velikosti RONI pro snímky z jednotlivých modalit je 

na Obrázku 36. 

 

Obrázek 36: Závislost průměrné hodnoty SSIM na RONI pro různé typy snímků 

I zde dosahují nejlepší výsledků (SSIM index blížící se k 0,9999) snímky z modalit 

MR, MG a CT, zatímco nejhorších výsledků dosahují snímky z XA a Lena (SSIM index 

při velikosti RONI 10% kolem 0,99) [124]. 

5.1.4 Srovnání navržené metody s ostatními metodami vodoznačení 

U většiny metod vodoznačení je pro účely jejich vzájemného porovnání uváděna 

závislost PSNR na kapacitě (počet bitů vložených jako vodoznak na počet všech 

obrazových bodů). Kapacita není pro účely použití navržené metody vodoznačení 

v oblasti medicínských dat podstatný parametr. Není zásadně důležité kolik dat je metoda 

schopná do snímku skrytě vložit, ale to aby byla důležitá část snímku nezměněna a 

zkreslení snímku v nepodstatné oblasti bylo co nejmenší. V navržené metodě je do RONI 

opakovaně vkládán vodoznak (Secret Share) o velikosti 32x64 bitů. V oblasti použití 

metody (velikost RONI 10%) se daří vodoznak vložit 5 až 6 krát. Z toho vyplývá, že 
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metoda pracuje s kapacitou 0,039 – 0,047 bitů na obrazový bod. Pro účely srovnání je zde 

uvedena závislost PSNR na kapacitě metody viz Obrázek 37 až do kapacity 

0,45bit/obrazový bod, a to i přes to, že srovnávané metody používají jinou kapacitní 

oblast. 

 

Obrázek 37: Závislost průměrné hodnoty PSNR na kapacitě vratných metod vodoznačení. Metoda 

Sachnevova a spol. [108];  metoda Luovova a spol. [109]; metoda Arsalanova a spol. 

[110]; metoda Thodiova a spol. [111] 

Z grafu na Obrázku 37 je patrné, že navržená metoda dosahuje ve své pracovní 

oblasti 0,039 – 0,047 bitů na obrazový bod lepších parametrů PSNR než srovnávané 

metody ve svých pracovních oblastech. 

5.2 Rozbor možných rizik 

5.2.1 Záměrné a nechtěné útoky 

V případě útoku, a tím i změně části medicínského snímku, dochází k jeho 

nevratnému poškození a tím pádem postrádá vypovídající hodnotu z pohledu 

medicínského použití. Navržená metoda takový útok dokáže detekovat tím, že se 

nepodaří vyjmout vodoznak, buď v původní podobě nebo vůbec. Výhoda použití 

vodoznačení je v tomto případě stejná funkcionalita jako např. při použití haše, 

nepotřebuje však k ochraně integrity dat další infrastrukturu v podobě certifikační 

autority. 

Metoda byla nicméně podrobena útoku v podobě výřezu části snímků v místech, kde 

se v medicínských snímcích nacházejí informace o pacientovi, zdravotnické instituci, 

lékaři, datu vyšetření atd. Záměrně byl výřez provedený tak, aby zasahoval jak do ROI, 

tak do RONI. K porovnání vloženého a vyjmutého snímku byla použita Normalized 
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Cross-Correlation (NCC. Vodoznak je považovaný za korektně vyjmutý v případě, že 

NCC ≥ 0,7) [68]. Na Obrázku 38 je vkládaný vodoznak, v Tabulce 10 vodoznačené 

medicínské snímky s velikostí RONI 10% a vyříznutou informací v pravém horním rohu, 

dále pak vyjmuté vodoznaky a hodnota NCC.  

 

Obrázek 38: Vkládaný vodoznak 

Tabulka 10: Příklady vodoznačených medicínských snímků o velikosti RONI 10% 

Modalita Snímek Vyjmutý vodoznak NCC 

AS 

 

 

0,9355 

CR 

 

 

0,9926 

CT 

 

 

0,9479 
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DX 

 

 

0,9355 

MG 

 

 

0,9603 

MR 

 

 

0,8933 

RF 

 

 

0,8933 

US 

 

 

0,9529 
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XA 

 

 

0,8784 

 

Závislosti průměrných hodnot NCC při výřezu o rozměrech 100x50 bodů pro snímky 

z jednotlivých modalit jsou uvedeny v grafu na Obrázku 39. Z grafu na Obrázku 39 je 

patrné, že se podařilo obnovit vodoznak i ze snímků, na které bylo zaútočeno vyříznutím 

jejich části (mají NCC větší než 0,7). Nejvyšší průměrnou hodnotu NCC měly snímky z 

modalt MG a CR, nejnižší pak RF a XA. 

Obrázek 39: Závislosti průměrných hodnot NCC při výřezu o rozměrech 100x50 bodů pro snímky 

z jednotlivých modalit 

5.2.2 Bezpečnost po zveřejnění algoritmu metody 

Kvůli tomu, aby nebyla pro navrženou metodu potřeba další infrastruktura pro 

ověřování, jako tomu bývá u nulového vodoznačení, případně digitálních podpisů, byla 

metoda navržena jako blind. To znamená, že pro extrakci vodoznaku a převedení 

vodoznačených dat do originálního tvaru nejsou potřeba ani původní obrazová data, ani 

vložený vodoznak. Aby ale nebyla ohrožena bezpečnost metody tím, že se zveřejní její 

algoritmus ve vědecké publikaci, bylo potřeba vložit do metody několik proměnných, při 

jejichž neznalosti nebude možné vodoznak vyjmout a restaurovat původní data. K tomu 

je potřeba znát vkládanou posloupnost za každým vodoznakem, velikost ROI, seed, tajný 
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klíč a úroveň rozkladu na LL subpásma u DT-CWT transformace. Díky tomu je složité 

na metodu zaútočit i při znalosti algoritmu vkládání a vyjmutí vodoznaku. 

5.2.3 Steganalýza  

Dalším bezpečnostním aspektem je detekce vodoznačení ve vodoznačeném obrazu 

[112]. Vzhledem k tomu, že oblast ROI zůstává po vodoznačení nezměněna a data se 

vkládají pouze do RONI, je z tohoto pohledu podstatná metoda vodoznačení pomocí 

Reversible Contrast Mapping. Steganalýza publikovaná v článku [113] vychází 

z předpokladu, že běžný snímek má stejnou pravděpodobnost toho, že v LSB každého 

obrazového bodu bude 0 nebo 1. Jak se pokusili matematicky dokázat a experimentálně 

ověřit, metoda vodoznačení pomocí RCM poměr 0 a 1 v LSB mění. V závislosti na 

procentuálním počtu využitých párů bodů, do kterých je možné vložit vodoznak, se 

absolutní hodnota rozdílu pravděpodobnosti, že je LSB 0 a 1, měnila od 0 po 25%. Na 

základě toho autoři tvrdí, že dokáží detekovat vodoznačení v obrázku. Navrhovaná 

metoda tímto neduhem netrpí, protože je vodoznačení pomocí RCM použito jen na 10% 

snímku, tudíž celkový dopad bude z tohoto pohledu desetinový. Z principu generování 

vodoznaku (Secret Share) z ROI do RONI je také zaručeno, že vodoznak bude mít stejný 

počet 1 a 0, což dále ztěžuje možnost odhalení jeho vložení do obrazových dat. 
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6 ZÁVĚR 

 

Práce se zabývá zabezpečením digitálních medicínských obrazových dat. Popisuje 

legislativní otázky, důvody nasazení konkrétních typů zabezpečení a technologické 

zázemí. Srovnává vlastnosti konvenčních přístupů k zabezpečení dat s požadavky a 

procesy při návrhu a implementaci ochrany medicínských obrazových dat. Jako směr 

k eliminaci neduhů stávajících metod určuje zabezpečení pomocí vodoznačení. Popisuje 

způsoby vodoznačení, požadavky na vodoznaky, typy útoků, problémy s vodoznačením 

medicínských snímků, různé přístupy z hlediska použití snímků a nejpoužívanější metody 

vodoznačení medicínských obrazových informací. Přináší ucelený přehled, uvádí příčiny 

a důsledky nasazení tohoto druhu ochrany.  

V této práci je popsána nová vodoznačící metoda, která dosahuje slibných 

parametrů. Kombinuje kladné vlastnosti tří metod vodoznačení používaných v medicíně, 

kdy jejich vhodným propojením eliminuje jejich záporné vlastnosti. Využívá toho, že při 

vodoznačení nulovým vodoznačením nevzniká žádné zkreslení vodoznačeného snímku 

v podstatné části s medicínskou informací (Region of Interest, ROI), dále využívá vysoké 

kapacity metody vratného vodoznačení ve zbytku snímku (Region of Non Interest, 

RONI). Navržená metoda dokáže vodoznačit medicínské snímky tak, že podstatnou část 

snímku vůbec nezmění a je díky ní možné snímek rekonstruovat do původní podoby. 

Experimenty na reálných medicínských datech ukázaly, že metoda funguje už při RONI 

o velikosti 2%, kdy zůstává 98% nejpodstatnějších obrazových bodů ve snímku naprosto 

nezměněno.  

Navržená metoda využívá pro oblast ROI vizuální kryptografii a vodoznačení v 

komplexní vlnkové doméně dvojitého stromu popsané v kapitole 4.2. Pro oblast RONI 

využívá vodoznačení vratného kontrastního mapování popsaného v kapitole 4.3. 

Praktické spojení jednotlivých metod je detailně vysvětleno v kapitole 4.4.  

Navržená metoda byla podrobena řadě testů na reálných medicínských snímcích 

z různých modalit AS, CR, CT, DX, MG, MR, RF, US a XA. Tyto testy a výsledky práce 

jsou popsané v kapitole 5.1.3. Nejlepších parametrů vizuálního porovnání originálního 

snímku a vodoznačeného snímku podle hodnot PSNR a SSIM je dosaženo na snímcích 

modalit MR (64,95 dB) a MG (58,85 dB) následované CT (56,69 dB). Nejhorších 

výsledků dosahuje XA (42,85 dB). Snímek Lena, který je při návrhu vodoznačících 

metod hojně využíván, byl použit pro srovnání s ostatními vodoznačícími metodami. 

Výsledky navržené metody dosahují v porovnání s ostatními metodami lepších 

vizuálních parametrů než srovnávané metody viz kapitola 5.1.4. Z experimentálních 

výsledků také vyplývá, že při velikosti ROI zahrnující 90% snímku (což je podle 

provedené studie, popsané v kapitole 4.1.1, velikost odpovídající největší reálné oblasti 

ROI) je vodoznak do oblasti RONI tzv. Secret Share vložen 5 až 6 krát. To zaručuje jak 

plnou reversibilitu, tak robustnost proti výřezu. Jednotlivé testy jsou přehledně popsány 

a zobrazeny v grafech.  

Navržená metoda je porovnána ostatními reversibilními metodami vodoznačení. 

Vzhledem k tomu, že cílem navržené metody není dosažení vysoké kapacity pro vkládaná 

data, ale co možná nejvyšší nevnímatelnosti, jsou oblasti využití jednotlivých 

porovnávaných metod odlišné. Navržená metoda nemění v 90% velikosti snímku (v části 

obsahující nejdůležitější medicínské informace) hodnotu obrazových bodů. V této části 
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má tedy PSNR rovno nekonečnu a SSIM index hodnotu 1. Zbylých 10% snímku je 

vodoznačené reversibilně a díky tomu možné vyjmout vodoznak a zcela obnovit původní 

snímek. 

Dále je v práci, v kapitole 5.2,  rozebrána bezpečnost metody z různých pohledů. 

Díky vícenásobnému vložení vodoznaku do RONI je metoda odolná vůči útoku výřezem 

v oblasti snímku, kde se zobrazují citlivé informace (např. jméno a rodné číslo pacienta, 

zdravotnická instituce, jméno ošetřujícího lékaře). I přes takovýto útok je schopná 

zabezpečit ochranu autorství. Nejvyšší průměrnou hodnotu NCC, parametru, který 

porovnává vložený a vyjmutý vodoznak, v závislosti na velikosti RONI, měly v tomto 

případě vodoznaky vložené a vyjmuté ze snímků z modalt MG a CR, nejnižší pak z 

modalit RF a XA. 

 Bezpečnost je v práci diskutována také z pohledu odolnosti vůči stegano-analýze – 

reverznímu inženýrství v oblasti skrývání digitálních dat a také z pohledu dopadů 

zveřejnění algoritmu navržené metody. I vůči těmto bezpečnostním rizikům je navržená 

metoda odolná. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ACR  American College of Radiologys 

AES Advanced Encryption Standard, standard pokročilého šifrování 

AS Andioscopy, Endoskopie 

BER  Bit Error Rate, bitová chybovost 

CR Computed Radiography, výpočetní radiografie 

CT Computed Tomography, výpočetní tomografie 

DCT  Discrete Cosine Transform, diskrétní kosinova transformace 

DDoS Distributed Denial of Service, distribuované odepření služby 

DE  Difference Expansion 

DES Data Encryption Standard, standard šifrování dat 

DFT  Discrete Fourier Transform, diskrétní fourierova transformace 

DICOM Digital Imaging and Communication in Medicine  

DoS Denial of Service, odepření služby 

DT-CWT Dual Tree Complex Wavelet Transform 

DVD Digital Versatile Disc 

DWT  Discrete Wavelet Transform, diskrétní vlnková transformace 

DX Digital Radiography, digitální radiografie 

ePHI  electronic Protected Health Information, elektronicky zabezpečený 

zdravotnický záznam 

EPR  Electronic Patient Record, elektronický záznam pacienta 

GOST государственный стандарт, státní standard 

HVS  Human Visual System, lidský vizuální systém 

IDEA International Data Encryption Algorithm, Mezinárodní algoritmus pro 

šifrování dat 

IPSec  Internet protocol security  

JPEG Joint Photographic Experts Group 

LL Low-Low subband, LL subpásmo 

LSB Least Significant Bit, nejméně významný bit 

MDC  Manipulation Detection Code 

MG Mammography, mamografie 

MR Magnetic Resonance, magnetická rezonance 

MSE  Mean Squared Error, střední kvadratická chyba 

NCC Normalized Cross-Correlation, normalizovaná křížová korelace 
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NEMA  National Electrical Manufacturers Association  

NIS  nemocniční informační systém  

PACS  Picture Archiving and Communication System 

PET Positron Emission Tomography, pozitronová emisní tomografie 

PKI  Public Key Infrastructure, infrastruktura správy veřejných klíčů 

PPTP Point-to-Point Tunnelling Protocol 

PSNR  Peak Signal to Noise Ratio, špičkový odstup signálu k šumu 

RC2  Rivest Cypher, Rivestova šifra verze 2 

RCM Reversible Contrast Mapping 

RF Radio fluoroscopy, radio-fuoroskopie 

ROI Region Of Interest, oblast zájmu 

RONI Region Of Non Interest, oblast nezájmu 

RSA Rivest, Shamir, Adleman, šifra s veřejným klíčem 

RTG Electromagnetic Radiation, rentgen 

SSH Secure shell  

SSIM  Structural Similarity Metric Index, index strukturální podobnosti 

SSL  Secure sockets layer 

TCP/IP  Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TIFF  Tag Image File Format 

US Ultrasound, ultrazvuk 

VC  Visual Cryptography, vizuální kryptografie 

VPN  Virtual Private Network  

XA X-Ray Angiography, rentgenová angiografie 
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PŘÍLOHA 1 

 

Grafy závislosti minimálního, maximálního a průměrného PSNR na velikosti RONI pro 

jednotlivé typy modalit 

 

A) AS 

 

B) CR 
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C) CT 

 

D) DX 
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E) MG 

 

F) MR 
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G) RF 

 

 

H) US 
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I) XA 
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PŘÍLOHA 2 

Porovnání vodoznačení s dalšími bezpečnostními nástroji a opatřeními 

Vlastnosti a 

požadavky 
Digitální vodoznačení 

Hašovací funkce 
Šifrování 

Percepční Klasická 

Účel použití Ochrana dat a jejich autorství Ochrana dat Ochrana dat Zabezpečení 

komunikace 

Hostitelský 

objekt 

Obrazová nebo zvuková data Většinou obrazová data Binární data a Binární dataa 

Ukrývaná data Vodoznak  – – Binární data 

Klíč Nepovinný Nepovinný Nepovinný Nezbytný 

Vstup Zejména hostitelský objekt a 

ukrývaná data 

Blok hostitelského objektu Blok hostitelského objektu Blok hostitelského 

objektu 

Výstup Vodoznačená data Hash Hash Šifrovaná zpráva 

Typ detekce Blind, semi-blind, non-blind 
b 

Non-blind b Non-blind b Blind b 

Selhání metody Pokud je detekován 

nesprávný vodoznak jako 

správný 

Pokud je možné vytvořit z haše 

původní hostitelský objekt, nebo 

pokud jiný hostitelský objekt nebo 

percepční změna má stejný hash. 

Pokud je možné vytvořit z haše 

původní hostitelský objekt, nebo 

pokud jiný hostitelský objekt nebo 

bitová změna má stejný hash. 

Pokud je možné 

neoprávněně 

dešifrovat 

zašifrovanou zprávu. 

Dopad na 

kvalitu nebo 

obsah snímku 

Ano, ale může být přijatelně 

redukován použitím, 

případně kombinací 

vhodných metod. 

Ne Ne Ne 
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Vlastnosti a 

požadavky 
Digitální vodoznačení 

Hašovací funkce 
Šifrování 

Percepční Klasická 

Citlivost na 

bitovou 

chybovost 

Nízká Nízká Vysoká Vysoká 

Robustnost Může být navrženo jako 

robustní, křehké, částečně 

křehké 

Robustní Robustní Robustní 

Autentizace / 

kontrola 

integrity 

Ano Ano Ano Ano, ale jen po dobu, 

kdy je zpráva 

zašifrována 

Lokalizace 

narušení 

Ano (do jisté míry může být 

použito i pro obnovu [49]) 

Ne Ne Ne  

Možnost 

vložení metadat 

Ano, jen do omezené 

kapacity  

Ne Ne Ne 

Důvěrnost 

metadat 

Ano (pro zvýšení důvěrnosti 

může být při generování 

vodoznaku použito i šifrování 

[55], [114], [42]) 

Ne Ne Ano 

Potřeba další 

databáze 

Ne, může fungovat bez 

nutnosti dalšího systému 

[52], [15] 

Ano, pro uložení předem 

spočítaných percepčních haší [115] 

Ne Ne 

Závislost na 

typu souboru 

Ano – – – 

     
a Je možné použít obrazová a zvuková data, pokud jsou prezentována jako binární  
b viz kapitola 2.5 


