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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.  

 

KEYWORDS 
Watermarking, DICOM, medical images, security, ROI, watermark 



 

 

OBSAH 
1 Úvod 4 

2 Současný stav 5 

2.1 Zabezpečení medicínských obrazových dat vodoznačením ..................... 5 

2.1.1 Parametry vodoznačení ......................................................................... 6 

2.2 Schémata vodoznačení medicínských obrazových dat ............................. 7 

2.2.1 Vodoznačení v oblasti snímku s malou informační hodnotou .............. 8 

2.2.2 Vratné vodoznačení .............................................................................. 8 

2.2.3 Nulové vodoznačení.............................................................................. 9 

2.2.4 Vodoznačení se změnou obrazu neovlivňující diagnózu ...................... 9 

3 Cíle dizertační práce 10 

4 Navržené řešení 10 

4.1 Výběr RONI oblasti a databáze snímků.................................................. 13 

4.1.1 Databáze medicínských obrazových dat ............................................. 13 

4.1.2 Výběr RONI v medicínských snímcích .............................................. 13 

4.2 Nulové vodoznačení v ROI ..................................................................... 15 

4.2.1 Proces skrytí vodoznaku v ROI oblasti ............................................... 16 

4.2.2 Proces vyjmutí vodoznaku z ROI oblasti............................................ 18 

4.3 Vratné vodoznačení v RONI ................................................................... 19 

4.3.1 Proces vkládání vodoznaku v oblasti RONI ....................................... 19 

4.3.2 Proces vyjmutí vodoznaku a obnovení původní RONI oblasti ........... 20 

5 Experimentální aplikace navržené metody 20 

5.1 Rozbor výsledků ..................................................................................... 20 

5.1.1 Zhodnocení parametrů navržené metody ............................................ 20 

5.1.2 Srovnání navržené metody s ostatními metodami vodoznačení ......... 21 

5.2 Rozbor možných rizik ............................................................................. 22 

5.2.1 Záměrné a nechtěné útoky .................................................................. 22 

5.2.2 Bezpečnost po zveřejnění algoritmu metody ...................................... 24 

5.2.3 Steganalýza ......................................................................................... 24 

6 Závěr 24 
 



 4 

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.  
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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 [23]. 

2.1 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 
[1]. 

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 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 [2], je z pohledu 
reálného nasazení aplikace v oblasti zabezpečení medicínských obrazových dat a jejího 
začlenění do nemocničních informačních systémů v začátcích. 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 
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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) [3]. 

2.1.1 Parametry vodoznačení 
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) [4]. 

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. 

                                                 
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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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. [5]) považuje takový vodoznak, který má NCC>0,7. 

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. 

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. 

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. [3]. 

2.2 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. 
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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 
[25]. 

2.2.1 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 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 [6]. 

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 [26]. 

2.2.2 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 [7].  

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 [8]. 

Pro navrženou metodu byla vybrána metoda využívající Reversible Contrast Mapping [9], 
jejíž princip, návaznost na předchozí metody a praktické nasazení je popsano v kapitole 4.3. 
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2.2.3 Nulové vodoznačení 
Nulové vodoznačení [10] 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 wavelet 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 [7]. 

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. [11] kombinuje vizuální feature vektory, šifrování, autentizaci 
k zajištění zabezpečení, důvěryhodnosti a integrity. Podobně další nulové vodoznačení 
představené Dong a spol. [12] 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 [13], která využívá kódové tabulky k zajištění jak robustnosti, tak nevnímatelnosti. 

Pro navrženou metdou bylo použito částí schématu popsaném v [14]. 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. 

2.2.4 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 [15]. 

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. 
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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. 

4 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 
Vodoznačení má, jak vyplývá z kapitoly 2.2, řadu pozitiv pro zajištění bezpečnosti 

obrazových dat. 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 
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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, mohlo by to posloužit jako odstranění poslední 
překážky k využití obecných kladů vodoznačení v zabezpečení medicínských snímků [28]. 

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

principu zabezpečení navrženou metodou je na Obrázku 1.  

Obrázek 1: Navržená metoda vodoznačení medicínských obrazových dat - vložení vodoznaku  

Princip spočívá v rozdělení původního snímku na dvě části ROI a RONI (viz krok 1 
v Obrázku 1). Velikost ROI je výrazně větší než RONI (90% obrazových bodů z celkového 
snímku). Oblast ROI se zabezpečí za pomoci připraveného vodoznaku nulovým vodoznačením 
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(krok 2). Informace potřebná k vyjmutí takto vloženého vodoznaku ze zabezpečeného ROI je 
tzv. Secret Share (viz poznámka pod čarou kapitoly 2.2.3). 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 2. 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 (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. 
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Obrázek 2: Navržená metoda vodoznačení medicínských obrazových dat - vyjmutí vodoznaku a obnova 
původních dat  

Hlavním přínosem navržené 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 ukrytím 
informací potřebných k návratu k originálním informacím jako vodoznak při zabezpečení v 
oblasti RONI. 

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 [27]. 

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 náseduících 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).  

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 
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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 3. 

 

Obrázek 3: Úprava měřítka porovnávaných vektorů 

Nerovnice pro nalezení hranice RONI v horizontální poloze od shora dolů: 
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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 (6), zvyšuje se index 
k o jedna. Jakmile přestane nerovnice (6) 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. 

Velikost RONI R v počtu obrazových bodů je: 

𝑅 = (𝑘 + 𝑙)𝑥 + (𝑚 + 𝑛)𝑦 − (𝑚 + 𝑛)(𝑘 + 𝑙)                                                                  (7) 

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%. 

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 
4. 

Jak je vidět z grafu na Obrázku 4, 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 [30]. 

porovnávané vektory 
 ∅𝑘  , ∅𝑘+1 0 

černá 
2(bitovou hloubku) 

bílá 
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Obrázek 4: Detekovaná velikost RONI ve vztahu k celkovému počtu obrazových bodů ve snímcích 
s podobnostním koeficientem 10%  

4.2 Nulové vodoznačení v ROI 
Vodoznačící metoda pro oblast ROI spočívá na principu nulového vodoznačení. Vychází 

z metody popsané v [14], 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 2.2.3 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 
1) generován Secret Share [14].  

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 1 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 1 jsou zakodovány 
postupně všechny odpovíjající si body vodoznaku a matice B. Podrobně je tento postup 
vysvětlený v kapitole 4.2.1.  
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Tabulka 1: Kódová tabulka pro generování Public Share a Secret Share 

 

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.  

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 5) je vybrána oblast ROI. 

 
Obrázek 5: Původní snímek  
 
2. Je provedena DT-CWT transformace ROI a vybrána LL oblast koeficientů  
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 
6. 



 17 

 

Obrázek 6: 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 7) o velikosti vkládaného vodoznaku, jehož 
obsahem jsou jednotlivé průměry získané v předchozím kroku. 
 

 

Obrázek 7: Feature image F 

7. Podle vzorce 8 je vytvořena binární matice B  

𝐵(𝑥,𝑦) = �1,     𝑝𝑝𝑘𝑝𝑝 𝐹(𝑥,𝑦) ≥ ∅𝐿𝐿
0,     𝑝𝑝𝑘𝑝𝑝 𝐹(𝑥,𝑦) < ∅𝐿𝐿

              (8) 

 
8. Kombinací matice B a vodoznaku podle Tabulky 1 je získán Secret Share který má 

dvojnásobný počet bodů jako vložený vodoznak viz obrázek 8. 
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Obrázek 8: 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.  
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 9 je vytvořena binární matice B: 

𝐵(𝑥,𝑦) = �1,     𝑝𝑝𝑘𝑝𝑝 𝐹(𝑥,𝑦) ≥ ∅𝐿𝐿
0,     𝑝𝑝𝑘𝑝𝑝 𝐹(𝑥,𝑦) < ∅𝐿𝐿

                (9) 

8. Pomocí matice B a Tabulky 1 je získán 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. 
10. Vodoznak redukujeme do jeho původní velikosti. 

 

V případě, že nebyl vodoznačený snímek pozměněn, jsou vložený a vyjmutý vodoznak totožné 
viz Obrázek 9. Tím je zabezpečena integrita snímku. 

 

 



 19 

Obrázek 9: Vyjmutý vodoznak po redukčním kódování 

4.3 Vratné vodoznačení v RONI 
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.  

Ze studie velikosti RONI v praxi běžně používaných medicínských snímků, provedené nad 
velkou databází (viz kapitola 4.3.1) 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 [9]. 

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,             (10) 

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,             (11) 
kde L je škála šedi (např. L=65536 pro šestnáctibitové snímky). D je kosočtvercová oblast 

diagonálně umístěná v [0, 𝐿]x [0, 𝐿]. 
Zpětná transformace je definována rovnicemi: 

𝑥 = �2
3
𝑥′ + 1

3
𝑦′� , 𝑦 = �1

3
𝑥′ + 2

3
𝑦′�,              (12) 

kde ⌈𝑎⌉ znamená funkci horní celá část (nejnižší celé číslo vetší nebo rovno a). 

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. 
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Uložený LSB bit netransformovaného páru je vložený do nejbližšího volného LSB 
transformovaného páru. Tento postup zajišťuje robustnost proti oříznutí [9]. 

4.3.2 Proces vyjmutí vodoznaku a obnovení původní RONI oblasti 
Proces vyjmutí vodoznaku z RONI oblasti je inverzní k procesu vkládání [9]. 

5 EXPERIMENTÁLNÍ APLIKACE NAVRŽENÉ 
METODY 

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 [16], 
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. Snímky byly 8 až 16-ti bitové, v závislosti na typu modality. 

5.1.1 Zhodnocení parametrů navržené metody 
Závislost průměrné hodnoty PSNR na velikosti RONI pro jednotlivé typy modalit je 

zobrazena na Obrázku 10. 

Obrázek 10: Závislost průměrné hodnoty PSNR na RONI pro různé typy snímků 
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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 11. 

Obrázek 11: 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). 

5.1.2 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 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 12 až do 
kapacity 0,45bit/obrazový bod, a to i přes to, že srovnávané metody používají jinou kapacitní 
oblast. 

Z grafu na Obrázku 12 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.  
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Obrázek 12: Závislost průměrné hodnoty PSNR na kapacitě vratných metod vodoznačení. Metoda 
Sachnevova a spol. [17];  metoda Luovova a spol. [18]; metoda Arsalanova a spol. [19]; 
metoda Thodiova a spol. [20] 

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 Cross-Correlation (NCC. 
Vodoznak je považovaný za korektně vyjmutý v případě, že NCC ≥ 0,7) [5]. V Tabulce 2 jsou 
vodoznačené medicínské snímky s velikostí RONI 10% a vyříznutou informací v pravém 
horním rohu, dále pak vyjmuté vodoznaky a hodnota NCC.  
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Tabulka 2: Příklady vodoznačených medicínských snímků o velikosti RONI 10% 

Modalita Snímek Vyjmutý vodoznak NCC 

AS 

 

 

0,9355 

CR 

 

 

0,9926 

 

Závislosti průměrných hodnot NCC při výřezu o rozměrech 100x50 bodů pro snímky 
z jednotlivých modalit jsou uvedeny v grafu na Obrázku 13. Z grafu na Obrázku 13 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. 
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Obrázek 13: Závislosti průměrných hodnot NCC při výřezu o rozměrech 100x50 bodů 

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 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 [21]. 

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 [22] 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 [31]. 

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 
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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.  

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 5.1.1. 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 5.1.2. 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 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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