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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Autor se zabýval především obrazovou steganografií, ve které se tajná zpráva ukrývá do obrázků. Z této oblasti

zvolil několik metod různého stupně složitosti, které naimplementoval, a experimentálně demonstroval a
vyhodnotil jejich vlastnosti. 

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Technická zpráva má cca 60 normostran. Závěr je vysázen na straně 42.
4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Struktura technické zprávy není úplně vhodná. Nejzdařilejší je kapitola 2, která přehledně a čtivě shrnuje

rozdělení steganografických metod dle média, vč. stručného popisu konkrétních metod. 
V kapitolách 3 a 4 se popis obrazových steganografických a stegoanalytických metod střídá s výsledky
experimentů dosažených autorem, což zhoršuje orientaci a srozumitelnost. V kapitole 3 autor diskutuje odolnost
vůči analýze chí-kvadrát testem, který je ale popsán až v následující kapitole 4. Čtenář je tak nucen přeskakovat
v textu.
Vzhledem k tomu, že autor se zaměřil na obrazovou steganografii, očekával bych v technické zprávě i ukázky
obrázků s tajnou zprávou a bez ní, zvlášť tam, kde autor uvádí, že rozdíl by mohl být snadno postřehnutelný
pouhým okem.
Popis experimentů by mohl být obšírnější. U experimentů v části 3.7 není na první pohled jasné, které
steganografické metody byly uvažovány, jaký byl cíl experimentů a chybí zde tabulky či grafy s konkrétními
dosaženými výsledky. U stegoanalýzy není uvedeno nastavení některých parametrů, např. maska pro RS
analýzu. Implementace použitá v experimentech je popsána až v závěrečné kapitole 5. V ní jsou také uvedeny
rozměry použitých obrázků, které bych spíše očekával v popisu experimentů.
Narazil jsem i na několik menších faktických chyb, např. u vzorce pro dekódování zprávy na str. 19 by zřejmě
mělo být p_n namísto p. a u vzorců na str. 28 (určující rozdělejí pixelů do skupin) by dle odkazovaného článku [8]
by měl být znak (ne)rovnosti v každém vzorci jiný, v textu je ale ve všech třech znak "menší než".

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Technická zpráva obsahuje jen málo překlepů a typografických prohřešků.

Vzorce nejsou až na čtyři výjimky číslovány. Odkazy na jiné části textu jsou mnohdy volně uvedeny v textu bez
uvedení, zda jde odkaz na tabulku, obrázek, či kapitolu. Například časté je spojení "metóda LSB 3.3", kde "3.3" je
odkaz na kapitolu 3.3 a nikoliv verze metody, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zvlášť nepřehledné to je v
tištěné verzi (bez klikacích odkazů), kde odkaz není odlišen barvou písma.
U tabulky 4.3 by doplňující poznámka pod čarou mohla být začleněna přímo do popisku tabulky.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Práce se odkazuje na 18 pramenů, z toho jeden je semestrální projekt autora. Především jde o články z časopisů

a konferencí. Chybí zdroj informací k metodám JSteg a OutGuess (v části 3.8). I když se v textu převzaté části
střídají s výsledky práce autora, jejich oddělení je poměrně zřejmé.

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Autor implementoval popisované steganografické a stegoanalytické metody v jazyce Python. Kód je přehledný, i

když by mohl být více komentovaný. Knihovny jsou použity v souladu s licenčními podmínkami. Implementaci
považuji za poměrně kvalitní. V experimentální části autor demonstroval funkčnost jednotlivých metod a poukázal
na jejich výhody i nedostatky. Dosažené výsledky jsou dobře interpretovány a srozumitelně vysvětleny.

8. Využitelnost výsledků
 Implementované metody lze použít pro demonstraci funkce a nedostatků steganografie a stegoanalýzy, například

ve výuce.
9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem jste volil masku použitou v RS analýze?

Jaká byla hraniční hodnota diskriminantu pro klasifikaci, zda jde o stegoobrázek, u experimentů s
analýzou hmotného bodu charakteristické funkce histogramu?
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10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Samotná implementace a vyhodnocení zvolených steganografických a stegoanalytických metod je poměrně

kvalitní, to se ovšem nedá říci o technické zprávě, která celkový dojem velmi kazí. Z tohoto důvodu práci
souhrnně hodnotím stupněm D - uspokojivě.

 

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

 

V Brně dne: 5. června 2018
  .................................

podpis
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