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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Klíčovými body práce bylo především nastudování problematiky steganografie a stegoanalýzy, 

implementace několika metod stegoanalýzy a vyhodnocení funkčnosti a vlastností těchto metod.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno pouze částečně
 Bodům 3, 4 a 5 se autor v textové části práci věnuje pouze velmi stručně. Samotnou implementaci metod lze

považovat ještě za uspokojivě splněnou, nicméně vyhodnocení metod bylo provedeno nedostatečně.

Vyhodnocení bylo zúženo na 42 obrázků, (pravděpodobně) jednu ukrývanou zprávu, jedno číselné nastavení
hranice, od které je obrázek podezřelý na uchovávání tajné informace, atd. Rovněž není uvedeno vyhodnocení
pro jednotlivé metody zvlášť, pouze agregované.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce splňuje minimální požadavky. Je vysázena na cca 26 stranách. Představuje velký nepoměr mezi

teoretickou částí a vlastní realizací, přičemž vlastní práci autora jsou věnovány pouze tři strany.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Text působí v některých pasážích chaotickým dojmem (např. Úvod).

V některých částech není návaznost kapitol zřejmá - např. kapitolu 3.1 (začínající cituji "..problém, který se
využívá k popisu steganografie") bych očekával spíše v sekci věnované steganografii, nikoliv v kapitole o
stegoanalýze.
Kapitola 3.2 by mohla být pojmenována spíše "Klasifikace metod stegoanalýzy" než "Metody stegoanalýzy",
neboť samotné metody jsou popsány až v kapitole 3.3.
Kapitoly 3.4.3 a 3.4.4 měly být pravděpodobně pod kapitolou 3.4.2.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje několik jazykových prohřejšků - překlepy, chybějící/přebývající čárky ve větách, atd. Musím

vytknout používání první osoby (ich/wir forma) a české skloňování anglických slov. Po typografické stránce je
práce na standardní úrovni, oceňuji použití LaTeXu.

6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Všechny převzaté části práce jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků, v textu i v kódu. Student uvádí v

literatuře pouze jednu tištěnou publikaci. Lze navíc pochybovat, zda z ní skutečně čerpal, neboť na ni není ve
vlastní práci odkazováno. K samotnému přehledu literatury mám následující výtky:

Styl referencí není sjednocen (např. příjmení autora v [17] velkými písmeny).
Konferenční články a články z časopisů ([1], [5], [6], atd.) by měly být citovány jako články či příspěvky ve
sbornících, nikoliv jako online zdroje.
Nelze uvádět "Neznámý" autor ([19], [20]).

7. Realizační výstup 40 b. (F)
 Aplikace byla osobně předvedena. Pomocí tří statistických metod vyhodnocuje, zda-li LSB pixelů obrázku

obsahuje skrytou informaci. Implementace těchto metod byla převzata (s použitím jiného programovacího
jazyka).
Studentem implementovaná vlastní metoda pouze extrahuje z pixelů obrázku LSB, které ukládá do nového
obrázku (cca 60 řádků kódu). Vyhodnocení, zda-li obrázek ukrývá nějakou informaci je v tomto případě na
vizuálním vjemu uživatele.

Vyhodnocení funkčnosti a vlastností těchto metod je nedostatečné. Bylo zúženo na 42 obrázků, pravděpodobně
jednu (stále stejnou) ukrývanou zprávu, jedno číselné nastavení hranice, podle které se ve statistických
metodách určuje, zda-li je obrázek podezřelý nebo nikoliv. Informace o ukrývané zprávě ani použité hranici není v
textu uvedena. Není ani uvedeno vyhodnocení pro jednotlivé metody zvlášť, pouze agregované. Rovněž chybí
výsledky typu false-negative, false-positive, apod. Konstatování v kapitole Závěr, že jsou výsledky studentovi
aplikace oproti referenční aplikaci lepší, je zavádějící, neboť bylo vyhodnocení v tomto případě provedeno jen na
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10 obrázcích.
8. Využitelnost výsledků
 Práce bohužel nepřináší nic nového. Klíčové části implementace byly převzaty a pečlivé vyhodnocení použitých

metod, které by jistě přínosné bylo, nebylo provedeno.
9. Otázky k obhajobě
 1. U obrázků s rozlišením 960 x 540 uvádíte úspěšnost odhalení skryté informace do LSB 30%. Existují i

jiné metody stegoanalýzy než ty, které jste implementoval? Mohlo by jejich použití tuto úspěšnost zvýšit?
10. Souhrnné hodnocení 45 b. nevyhovující (F)
 Práce obsahuje kvalitně zpracovanou teoretickou část pojednávající o steganografii a stegoanalýze. Většina

implementovaných metod v odevzdaní aplikaci byla převzeta, což ještě nevidím jako zásadní problém. Nicméně
klíčová část práce - vyhodnocení těchto metod - byla provedena nedostatečně. Musím tedy práci hodnotit
stupněm F.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 29. května 2018
  .................................
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