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ABSTRAKT 
 
 
 

Sammanhang. Genom att använda steganografi i bilder är det möjligt att lagra en stor mängd data utan 
att påverka bilden som information lagras i. En vanlig metod som används inom steganografi är LSB 
(Least Significant Bit), som ofta anses vara en av de första metoderna som användes inom steganografi. 
Förutom valet av metod har personen ett val att göra när hen ska välja en bild som ska representera 
bärare av information. Vad man ofta försöker åstadkomma är att skapa en komplex metod men glömmer 
bort bilden som ska användas som bärare. I slutändan är det bilden som kommer att användas och testas 
vid olika mätningar.  
Mål. Den här studien kommer att undersöka om olika typer av bildformat, BMP, PNG, JPEG och TIFF, 
har någon påverkan när jämförelse görs av originalbilden och den modifierade, givet att en 
steganografisk metod används för att lagra informationen. Studien kommer även att undersöka om 
bildrepresentationen har någon påverkan på mätningarna.  
Metod. En utbyggd metod av Least Significant Bit metoden kommer att implementeras och användas 
för att lagra information i olika typer av bilder med olika bildformat. Ett experiment sätts upp för att 
undersöka formaten med hjälp av mätningsverktygen MSE (Mean Squared Error), PSNR (Peek Signal-
to-Noise Ratio) och SSIM (Structural Similarity).  
Resultat. Vid jämförelse av de grafer och tabeller som togs fram, sågs JPEG ha ett bättre resultat genom 
att ha ett lägre differentiellt värde mellan varje test. BMP, PNG och TIFF hade minimala skillnader 
mellan varandra för varje test. För bildrepresentationen visade två bilder högre differentiellt värde än 
de resterande tre.  
Sammanfattning. Resultaten från experimentet visade att vilken komprimeringsmetod som ett 
bildformat använder kommer ha påverkan på mätningsvärdena. Resultaten visade också att 
bildrepresentation kan ha en påverkan på mätningarna av en bild men mer data behövs för att dra en 
slutsats.  

 
Keywords: Steganografi, LSB, bildformat. 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 

Context. By using image steganography it is possible to hide a large amount of data without making 
big differences to the initial picture. One commonly used method is Least Significant Bit (LSB), which 
often is considered one of the first method implemented and used in Image Steganography. Apart from 
the method, the user also have a choice when deciding what picture he or she should use as the carrier 
of information. What people often try to accomplish is to have a very complex method that hides the 
data in an efficient way, but forgets about the picture used as a carrier. In the end, all measurements will 
be done on the picture.  
Objectives. This study will investigate if different image formats, BMP, PNG, JPEG and TIFF, have 
an impact on the differences when comparing the original picture with the modified, given that data is 
stored with a steganographic method and is gradually increased. The study will also investigate if what 
the picture visually represent will have an effect on the measurements. 
Methods. An extended method of the Least Significant Bit method will be implemented and used to 
create different pictures with different kinds of image format. An experiment will investigate these 
formats by taking measurements with MSE (Mean Squared Error), PSNR (Peek Signal-to-Noise Ratio) 
and SSIM (Structural Similarity). 
Results. When comparing different formats one could say that JPEG showed better performance by 
having a lower differential value between each test, by looking at the graphs and tables. BMP, PNG and 
TIFF had minimal changes between each other for each test. As for the visual representation of the 
picture, two pictures showed a higher differential value after each test than the remaining three. 
Conclusions. The results from the experiment showed that which compression method a format uses 
will have an impact on the measurement. The results also showed that the pictures’ visual representation 
could have some impact on the measurement of a picture but more data is needed to conclude this 
theory.  

 
Keywords: Steganography, LSB, Image format. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

iii 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

ABSTRAKT ...........................................................................................................................................I 

ABSTRACT ......................................................................................................................................... II 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ........................................................................................................ III 

1 INTRODUKTION ....................................................................................................................... 7 

1.1 STEGANOGRAFI I BILDER ........................................................................................................ 8 
1.2 LEAST SIGNIFICANT BIT (LSB) .............................................................................................. 9 
1.3 SYFTE OCH MÅL ..................................................................................................................... 9 
1.4 FORSKNINGSFRÅGOR ........................................................................................................... 10 
1.5 MOTIVERING ........................................................................................................................ 10 

2 TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................................ 11 

3 METOD ...................................................................................................................................... 12 

3.1 LITERATURSTUDIE ............................................................................................................... 12 
3.2 IMPLEMENTATION ................................................................................................................ 13 

3.2.1 Utökad LSB ..................................................................................................................... 13 
3.3 EXPERIMENT ........................................................................................................................ 13 

4 IMPLEMENTATION ............................................................................................................... 14 

4.1 UTÖKAD LSB IMPLEMENTATION ......................................................................................... 14 
4.1.1 LSB Algoritm för att lagra information .......................................................................... 14 
4.1.2 LSB Algoritm för att hämta information ......................................................................... 14 

4.2 ANVÄNDARGRÄNSSNITT ...................................................................................................... 14 
4.3 BEGRÄNSNINGAR ................................................................................................................. 15 

5 EXPERIMENT .......................................................................................................................... 16 

5.1 BILDFORMAT ....................................................................................................................... 16 
5.1.1 JPEG och dess begränsningar ........................................................................................ 16 

5.2 MÄTNINGSVERKTYG ............................................................................................................ 16 
5.2.1 MSE ................................................................................................................................ 16 
5.2.2 PSNR ............................................................................................................................... 17 
5.2.3 SSIM................................................................................................................................ 17 

5.3 UTFÖRANDE ......................................................................................................................... 17 

6 RESULTAT ................................................................................................................................ 18 

6.1 MSE .................................................................................................................................... 18 
6.2 PSNR ................................................................................................................................... 20 
6.3 SSIM ................................................................................................................................... 21 
6.4 JÄMFÖRELSE AV BILDER ...................................................................................................... 22 

7 ANALYS OCH DISKUSSION ................................................................................................. 23 

7.1 KOMPRIMERINGSSKILLNADER ............................................................................................. 23 
7.2 BILDFORMAT ....................................................................................................................... 23 
7.3 BILDREPRESENTATION ......................................................................................................... 24 

8 SAMMANFATTNING OCH FORTSATT STUDIE .............................................................. 25 

8.1 SAMMANFATTNING .............................................................................................................. 25 
8.2 FORTSATT STUDIE ................................................................................................................ 25 



 

iv 
 

REFERENSER ................................................................................................................................... 27 

9 APPENDIX A ............................................................................................................................. 29 

9.1 TABELLER FÖR MSE ............................................................................................................ 29 
9.2 TABELLER FÖR PSNR .......................................................................................................... 30 
9.3 TABELLER FÖR SSIM ........................................................................................................... 31 

 
 
 
 

  



 

v 
 

LISTA AV FIGURER 
 
 
Figur 1.1: (a) Original bilden av "Girl". (b) Modifierad bild med information lagrad upp till 

5LSB, vilket motsvarar 384KB av data. ............................................................................ 8 
Figur 4.1: Användargränssnitt av programmet. 294 897 Byte lagras till vänster och hämtas 

sedan ut till text till höger. Informationen som visas om Barack Obama är hämtad från 
Wikipedia [15]. ............................................................................................................... 15 

Figur 5.1: Bilderna som används i förminskad storlek. Från vänster till höger: "Baboon", 
"Girl", "F16", "Peppers", "Bandon". ............................................................................. 17 

Figur 6.1: Bilden ”Girl”:s visuella representation efter lagring av viss andel information 
per bild. ........................................................................................................................... 18 

Figur 6.2: MSE Medelvärde för varje bildformat, per test. JPEG ses ha ett lägre värde vid 
test fyra och framåt. ........................................................................................................ 18 

Figur 6.3: MSE Medelvärde för varje bildformat, för test 1-4. JPEG ses ha ett högre värde 
för test 1-3 för att sedan endast få ett högre värde än BMP vid test fyra. ...................... 19 

Figur 6.4: PSNR Medelvärde för varje bildformat, per test. JPEG ses erhålla ett lägre värde 
fram till test tre. JPEG har även en mindre differentiell ökning per test. ...................... 20 

Figur 6.5: SSIM Medelvärde för varje bildformat, per test. JPEG ses ha en lägre minskning 
per test och erhålla ett högre värde vid test fyra och framåt. ......................................... 21 

Figur 6.6: SSIM värden för PNG bilder, per test ................................................................... 22 
Figur 6.7: SSIM värden för BMP bilder, per test. .................................................................. 22 
Figur 6.8: SSIM värden för TIFF bilder, per test. .................................................................. 22 
Figur 6.9: SSIM värden för JPEG bilder, per test.................................................................. 22 
Figur 7.1: (a) "F16" (b) "Bandon" (c) "Baboon" ................................................................... 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329563
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329563
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329563
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329565
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329565
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329566
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329566
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329567
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329567
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329568
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329568
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329569
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329569
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329570
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329571
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329572
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329573
file:///C:/Users/Isak/Documents/Skola/Kandidat/Rapport/Thesis_IsakStensmar_v3r.docx%23_Toc451329574


 

vi 
 

LISTA AV TABELLER 
 
Tabell 6.1: Tabell innehållande medelvärde för MSE per bildformat, avrundat till fyra 

decimaler. PNG och TIFF ses ha identiska värden för varje test. ................................. 19 
Tabell 6.2: Tabell innehållande PSNR medelvärde per bildformat, avrundat till fyra 

decimaler. ....................................................................................................................... 20 
Tabell 6.3: Tabell innehållande medelvärde för SSIM, per bildformat, avrundat till fyra 

decimaler. PNG och TIFF ses erhålla identiska värden förutom vid test sex, där PNG 
erhåller ett högre värde. ................................................................................................. 21 

 
 



 

7 
 

1 INTRODUKTION 
 
Idag finns det en ofantlig mängd bilder som har laddats upp på internet som finns 

tillgängliga för vem som helst. Bilder används för att visuellt stimulera våra ögon och 
ge oss en uppfattning om vad som har pågått vi det tillfälle då bilden togs, men är det 
verkligen allt som bilden innehåller och visar. 

 
Sedan en lång tid tillbaka har man använt olika metoder för att dölja information 

som man inte vill att någon annan än själva mottagaren ska ha tillgång till. Informationen 
döljs genom att använda ett annat medium som fasad för att vilseleda någon som har 
lyckats få tag på objektet. Informationen finns alltså mitt framför ögonen hela tiden utan 
att det märks av. Den här typen av metod för att lagra information i ett annat objekt 
kallas för steganografi och har funnits sedan lång tid tillbaka och används fortfarande 
idag. Eftersom tekniken har utvecklats har även steganografin tagit sig in på nya 
områden. Det är idag möjligt att lagra information i bilder, filmer, dokument samt 
nätverkstrafiken och bibehålla sekretess av den information som har lagrats [1]. 

 
Steganografi jämförs ofta med kryptering, men det finns en betydande skillnad 

mellan de två olika begreppen. Kryptering gör det möjligt att göra en text oläsbar för de 
personer som inte har de krypteringsnycklar som har använts. Det betyder att andra 
personer fortfarande kan se meddelandet men inte förstå vad meddelandet innehåller. 
Steganografin försöker i stället dölja meddelandet så att personer som inte ska ha 
tillgång, inte vet om att det existerar ett meddelande. Det betyder dock att meddelandet 
går att läsa när det väl är funnet eftersom det skickas i klartext. För att öka säkerheten 
vid båda fallen, kan de arbeta tillsammans genom att göra meddelandet oläsbart och 
sedan dölja det. Om meddelandet skulle hittas går det ej att läsa innehållet. 

 
Med hjälp av steganografi kan man lagra en stor andel information, men det ökar 

chansen till att det upptäcks. Även om det går att lagra mycket information i ett objekt 
kommer det att påverkas, och påverkningen blir allt större ju mer information som lagras 
i objektet. Oftast berör det storleken på objektet som används som bärare, men det kan 
till exempel även vara nyansskiftning i bilder som sker vid lagring av information [2].  

 
Idag är bilder ett vanligt objekt vid användning av steganografi, som används för att 

lagra information i. Under åren har det tagits fram olika metoder inom steganografi för 
att lagra informationen på bästa sätt och det fortsätter att tillkomma nya förbättrade och 
avancerade versioner [2][10][11]. Något som tillkommer när man använder steganografi 
för bilder är att användaren får göra ett val av den bild som ska representera bäraren av 
informationen. Även om man har använt en effektiv metod för att lagra informationen, 
kommer bilden att påverkas och blir en faktor till att steganalytiska metoder lättare kan 
hitta skillnader. Det kan därför vara av intresse att undersöka hur bildformat, och vad 
bilden visuellt representerar, påverkar bilden och om mätningar visar på att ett 
bildformat eller bild borde väljas för att få lägre chans att upptäckas. 

 
Den här rapporten tar upp hur steganografi kan användas för att dölja information i 

ett annat medium. Den steganografiska metoden LSB, (Least Significant Bit), kommer 
att introduceras och en utökad metod av LSB kommer implementeras för att kunna lagra 
information i de olika bilderna. En jämförelse görs av olika bildformat för att undersöka 
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om ett bildformat kan påverka hur mycket bilden ändras visuellt, beroende på hur 
mycket information som lagras. En annan jämförelse görs också på de bilder som 
används i experimentet, för att undersöka om bildens visuella representation kan påverka 
resultatet. Därefter presenteras resultatet av experimentet följt av en analys och 
diskussion. Slutligen presenteras framtida forskning och arbeten inom området. 

 
 

 
Figur 1.1: (a) Original bilden av "Girl". (b) Modifierad bild med information lagrad upp 
till 5LSB, vilket motsvarar 384KB av data. 
 

1.1 Steganografi i bilder 
 
Det är i dag vanligt att bilder är skapade med 24-bitars färgschema men i 

steganografiska sammanhang förkommer även 8-bitar eller gråskalade bilder. Det som 
utgör den stora skillnaden är hur många olika färgnyanser som kan användas i en bild. 
Medan gråskalade bilder endast använder olika nyanser av svart till vitt, kan 8-bitar 
hantera ett färgschema på 256 stycken olika nyanser och 24-bitar uppnår 16 777 216 
stycken.  

 
Vad 24-bitar och 8-bitar har gemensamt är att en pixel består av ett RGB-värde. 

Olika värden i varje färgkanal skapar en ny färgnyans som blir pixelns värde. För 8-bitar 
tilldelas röd tre bitar, grön tre bitar och blå två bitar. För 24-bitar tilldelas i stället varje 
färgkanal åtta bitar, vilket medför att valet av färger ökar enormt. Det gör även att 
andelen information som kan lagras ökar och därför lämpar sig 24-bitar bättre som val 
av färgschema vid steganografisk användning. 

 
När steganografi används i bilder sker lagringen och modifieringen i de olika bitarna 

i varje färgkanal. De åtta bitar som en färgkanal består av, påverkar det slutliga värdet 
olika mycket. Det är därför vanligt att de bitar som påverkar värdet minst används för 
att lagra information. 
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1.2 Least Significant Bit (LSB) 
 
För att kunna lagra information i en bild behövs en metod som kan bibehålla bildens 

utseende samtidigt som information lagras i bilden. En vanlig metod som har funnits 
med länge är LSB. Av namnet framkommer det att metoden använder den biten i en 
färgkanal som förändrar det totala värdet minst. Det betyder att det totala värdet på 
pixeln kommer att förändras väldigt lite och gör det väldigt svårt för det mänskliga ögat 
att upptäcka någon skillnad. 

Vid användning av 24-bitars färgschema är det med den här metoden möjligt att 
lagra 3 bitar av information i en pixel, genom att ändra en bit i varje färgkanal. Iaktta 
exemplet nedan. Tre pixlar har tagits ut från en bild som innehåller olika värden i varje 
färgkanal, där den blåmarkerade biten är den bit som gör minst förändring på pixelns 
värde. 

             R               G               B 
Pixel 1: (10000010 00001010 00011110) 
Pixel 2: (00110011 00011010 01110101) 
Pixel 3: (11110010 11100011 01001011) 

 
När bokstaven G, vilket representerar 01000111 binärt, ska läggas in i den minst 

signifikanta biten blir färgkanalernas representation i stället 
 

             R               G               B 
Pixel 1: (10000010 00001011 00011110) 
Pixel 2: (00110010 00011010 01110101) 
Pixel 3: (11110011 11100011 01001011) 

 
 

#829A1E 
(130,10,30) 

#331A75 
(51,26,117) 

#F2E34B 
(242,227,75) 

#829B1E 
(130,11,30) 

#321A75 
(50,26,117) 

#F3E34B 
(243,227,75) 

 
Tabell 1.1: De binära bitsekvenserna jämförs och presenteras i färg, HEX- och RGB-värden. 

 
Man kan se att de tre första bitarna av G:et nu representeras i den första pixeln. I det 

här fallet behövdes totalt 3 av 8 bitar ändras för att representera ett G, markerat med röd 
färg. Det här beror på att de bitar som representerar ett G redan finns i de bitarna som 
ska användas i pixlarna. Den genomsnittliga modifieringen som sker i en bild när 
metoden utförs sägs vara runt 50%, vilket ger hög visuell sekretess även om maximal 
information lagras [3][7]. 

 

1.3 Syfte och mål 
 
Syftet med rapporten är att implementera en steganografisk metod för att kunna 

lagra information, i form av textdokument, i bilder för att få mer förståelse för hur 
steganografi med bilder fungerar. Syftet är också att undersöka om bildformat har 
betydelse för hur mycket information som kan lagras och om det finns någon skillnad 
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vid jämförelse mellan olika bildformat. Rapporten kommer att fokusera på fyra olika 
bildformat, JPEG, PNG, BMP och TIFF.  

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

RQ1: Har bildformatet någon betydelse för variation av mätningsvärden som tas 
ut då ett dolt meddelande lagts in i en modifierad version av bilden via steganografi, 
och givet att man successivt ökar mängden dold information i bilden? 

 
RQ2: Har bildens visuella representation och färgnyans betydelse för variation av 

mätningsvärden som tas ut då ett dolt meddelande lagts in i en modifierad version av 
bilden via steganografi, och givet att man succesivt ökar mängden information i bilden?  

 

1.5 Motivering 
 
För att kunna implementera en steganografisk metod behövs mer kunskap om hur 

metoden fungerar. En litteraturstudie där tidigare forskning inom området och 
steganografiska metoder som har LSB metoden som grund tas fram. En utökad version 
av den steganografiska metoden LSB, kommer att implementeras i ett C# program och 
utvecklas i Visual Studio 2015 [16]. Ett experiment kommer sedan att utföras där olika 
bildformat samt bilder kommer att testas och jämföras. Med hjälp av experimentet 
hoppas resultatet som fås besvara forskningsfrågorna som har tagits fram. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 
Kapitel 2 kommer presentera tidigare forskning kring den steganografiska metoden 

LSB samt studier som har jämfört och analyserat olika bildformat och bilder. 
 
I tidigare forskning presenterar Sutaone och Khandare [6] en översikt av LSB 

metoden, samt hur den fungerar och kan användas för att lagra information i en bild. De 
påpekar att LSB metoden är en av många metoder som kan användas för att lagra 
information i en bild, men att använda metoden för att lagra information i mer än en bit 
i varje färgkanal kommer ge större visuella påverkningar av bilden. En liknande rapport 
ges av Chandramouli och Memon [9], som också påvisar att beroende på hur mycket 
information som lagras kan personen som utför steganalysen lättare upptäcka att 
information har lagrats i bilden. 

 
Neeta och Snehal [3] har tagit fram en rapport som grundligt går i genom hur den 

steganografiska metoden LSB fungerar. De gör sedan en studie på tillägg av LSB 
metoden, så som 2LSB, 3LSB och 4LSB. Det framgår av rapporten att bilder påverkas 
mer av i de fall då 2LSB, 3LSB och 4LSB används, där mer information läggs till, vilket 
beror på att bilder måste modifieras mer. De gör även en jämförelse av tre olika 
bildformat, BMP, PNG och GIF, när LSB metoden används. De hävdar att formaten 
som testats har bra lagringsmöjligheter vid användning av LSB metoden. 

 
 Johnson och Jajodia [7] tar upp och diskuterar två olika typer av bildformat, JPEG 

och BMP. De hävdar att JPEG har mindre användningsområden inom steganografi, då 
formatet använder sig utav en komprimering som skapar begränsningar på hur mycket 
information som kan lagras. Dock hävdar de att JPEG är mer robust till 
komprimeringsattacker, som kan användas vid steganalys av en bild. Det gör att formatet 
upprätthåller sekretess men får lägre lagringsmöjligheter än vad andra format kan ha. 

 
Sun och Liu [12] presenterar en studie som undersöker hur en viss bild kan passa 

bättre till en specifik steganografisk metod, beroende på hur och vad bilden 
representerar. De går igenom än mängd bilder och undersöker hur bra bilden är som 
bärare, om SISS (Spread Spectrum Image Steganography) eller LSB används som 
steganografisk metod. Deras resultat visar att bilder som har mindre sammanhängande 
områden av färger anses vara bättre bärare av information. Kharazzi, Sencar och Memon 
[5] gjorde en liknande studie som undersökte hur valet av bild kan ha betydelse vid 
steganografi. De presenterade tre olika tester, där personen som skulle lagra information 
antingen hade ingen kunskap, lite kunskap eller mycket kunskap om vilket verktyg som 
användes vid steganalys, som skulle användas på den modifierade bilden. Resultaten 
visade att med mer kunskap fås ett bättre värde och det blir svårare för ett steganalytiskt 
verktyg att upptäcka förändringar. Av bilderna som användes togs mätningsvärden fram 
som visade att MSE (Mean Squared Error) gav mer effektiva värden för att välja ut en 
bra bild som bärare. Dock hävdar de att det endast tillför bättre resultat då mätningar 
görs statistiskt, utan någon visuell perception. 
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3 METOD 
 
Kapitel 3 tar upp en litteraturstudie om tidigare arbeten som har använt LSB som 

utgångspunkt för att sedan ta fram en utökad och mer avancerad version. I sektion 3.2 
beskrivs en utökad version av LSB och hur algoritmen för implementationen går 
tillväga.  

3.1 Literaturstudie 
 
Eftersom den steganografiska metoden som används vid implementationen är 

baserad på LSB, söktes forskning på tidigare arbeten där LSB metoden ligger som 
grund. För att utföra en litteraturstudie användes Snowball tekniken för att ta fram 
relevanta artiklar baserat på ett utvalt startset [17]. Relevanta artiklar togs ut, genom 
referenser och citationer, baserat på iterationer framåt och bakåt av det startset som togs 
fram. 

 
Zeki och Manaf [2] presenterar en steganografisk metod ISB, Intermediate 

Significant Bit, som lagrar information i de bitar som ligger mellan den lägsta och högsta 
biten i en pixel, vilket resulterar i ett antal olika lagringsmöjligheter. Studien tar fram 
resultat då olika antal bitar används och jämför metoden med LSB. Olika typer av 
attacker mot metoden utförs med resultatet att deras metod fortfarande upprätthåller 
robusthet och sekretess av information. 

 
Pharah, Sheikh och Bhat [10] presenterar en förbättrad version av ISB metoden som 

Zeki och Manaf [2] har tagit fram. Deras studie påverkar hur informationen lagras 
genom att lagra mindre information ju mer betydelse biten har för påverkning av pixeln. 
Deras studie visar på en högre säkerhet än tidigare metod av Zeki.  

 
Rai och Dubey [11] presenterar en steganografisk metod CLSB, Conventional Least 

Significant Bit, som, baserat på senaste pixeln som information har lagrats i, bestämmer 
i vilken pixel som nästa del av information ska lagras i, vilket gör det svårt att förutspå 
vart information finns gömd. Deras studie visar att metoden har en signifikant 
förbättring i jämförelse med LSB metoden. 

 
Khalind och Aziz [8] presenterar en förbättrad version av 2LSB, där de använder 

den tredje biten i färgkanalen för att bestämma om information kommer att lagras i den 
första och andra biten. Enligt deras studie visar deras metod på en bättre sekretess och 
lagring av information. 

 
Baserat på tidigare studier framkommer LSB metoden som en enkel metod där det 

finns stora lagringsmöjligheter för information, men kan uppnå bättre sekretess genom 
att ta fram förbättrade versioner av metoden [2][3][8][10][11]. Implementation kommer 
därför att ha LSB som grund för att sedan bygga ut funktionaliteten så att lagring kan 
göras i alla bitar. 
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3.2 Implementation 
 
För projektet kommer ett program tas fram där en utökad LSB metod används som 

steganografisk metod. Valet av programmeringsspråk stod mellan C# och C++, där C# 
valdes som det slutliga språk som kommer att användas, med anledningen att de 
bibliotek som fanns tillgängliga och användargränssnittet har använts sen tidigare. 
Implementationen kommer hantera lagring och uthämtning av information för att kunna 
efterlikna den steganografiska metoden så mycket som möjligt. 

 

3.2.1 Utökad LSB 
 
Eftersom LSB endast lagrar information i en bit i varje färgkanal uppstår en 

begränsning eftersom experimentet avser att sammanställa data då information kan 
lagras i alla bitar. Implementationen kommer därför att utöka antalet bitar som kan 
användas. En liknande studie har gjorts där upp till fyra bitar testades [3]. 

Funktionaliteten är likadant som vid LSB, men har i stället ett val av hur många bitar 
som kan användas för att lagra information. Principen för att utöka är väldigt simpel, då 
lagringen av information fortsätter när den har nått sista pixeln och börjar om från 
början, men använder i stället andra biten i varje färgkanal för att lagra information. Ett 
mer beskrivande avsnitt om algoritmen för att lagra och hämta information finns 
tillgängligt i kapitel 4. 

 

3.3 Experiment 
 
Vid användning av steganografi ligger valet av metod ofta i stort fokus, för att uppnå 

hög sekretess av informationen som är gömd, men valet av bild glöms bort. I slutändan 
är det bilden som kommer att påverkas. Projektet vill därför undersöka om bildformat 
kan påverka nivån av sekretess på den information som lagras i en bild, samt om vad en 
bild representerar visuellt kan ha någon betydelse för sekretessen. Två experiment 
kommer att sättas upp som tar fram mätningar med tre olika mätningsverktyg. En mer 
beskriven detalj av mätningsverktygen och experimentets utförande presenteras i kapitel 
5. 
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4 IMPLEMENTATION 
 
Kapitel 4 går igenom en teknisk beskrivning av utökad LSB. I sektion 4.1 förklaras 

algoritmen för att lagra och hämta information vid användning av utökad LSB. I sektion 
4.2 presenteras användargränssnittet av det program som har tagits fram. Slutligen tas 
de begränsningar som programmet har upp i sektion 4.3. 

4.1 Utökad LSB Implementation 
 
För att implementationen ska fungera måste programmet gå igenom ett antal steg 

för att kunna lagra och hämta information. Nedan följer processen för att lagra och hämta 
information. 

 

4.1.1 LSB Algoritm för att lagra information 
 

1. Efter val av bild och textdokument som ska lagras har valts ut, räknas antal 
bitar ut som kommer att användas vid lagring. 

2. Textdokumentet bryts ner till bit-värden och görs redo för att lagras i bilden.  
3. Programmet lägger till en slutändelse vilket representeras av nio nollor. 
4. Information börjar lagras i den första biten i alla färgkanaler.  
5. När programmet har gått igenom alla pixlar görs en kontroll om det finns 

mer information att lagra. Om det existerar mer information, lagras det i 
nästa bit som inte har använts och programmet loopar igenom alla pixlar 
igen. 

6. För att få programmet att sluta när all information har lagrats används en 
egendefinierad kontroll, som säger åt programmet att sluta när en viss 
sekvens har hittats. Sekvensen som programmet letar efter är den sekvens 
som definierades i steg 3. 

 

4.1.2 LSB Algoritm för att hämta information 
 

1. Programmet går igenom varje pixel och hämtar ut värdet från den första 
biten i varje färgkanal. 

2. Programmet fortsätter att gå igenom bit för bit i varje pixel tills 
slutmeddelandet har hittats, vilket definieras i steg 3 i algoritmen för att 
hämta information. 

3. Alla bitar delas sedan upp i sektioner om åtta bitar, då åtta bitar representerar 
en bokstav.  

4. Sektionerna konverteras till klartext. 
 

 

4.2 Användargränssnitt 
 
I programmet finns möjligheten att lägga in eller ta ut information. Funktionaliteten 

ligger intill varandra men påverkas inte av att den andre körs. Vid lagring av information 
görs ett val av en bild som kommer vara bärare av information. Bilden representeras i 
en box för att kontrollera att rätt bild valdes. Filändelsen presenteras också för att lättare 
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komma ihåg vilket format som används. Vid val av textfil kan antingen (.txt) eller 
(.docx) filer väljas och kommer att presenteras i en textbox som innehåller hela 
sökvägen. När informationen har lagrats sparas bilden till vald destination och 
representeras sedan i en box bredvid originalet. Det gör att en visuell jämförelse kan 
göras direkt efter lagring av information. 

 
Vid uthämtning av information genomgår programmet samma procedur men får i 

stället valet att spara informationen som har hittats till ett textdokument, vilket sedan 
kommer att representeras i en textbox där informationen kan läsas direkt. 

 
 

 

4.3 Begränsningar 
 
Under programmets uppbyggnad uppstod problem som begränsade hur 

slutversionen fungerade. 
 

 Programmet kan endast hantera ASCII värden. För att lagra text med 
UNICODE eller andra format måste lagringsmetodiken omkonstrueras. 

 Programmet kan endast använda bilder av BMP, PNG, JPEG eller TIFF 
format, vilka är de format som projektet vill undersöka. 

 Programmet kan endast spara ner information i .txt och .docx format. För 
att konstruera och skapa dokument av andra format behövs mer kunskap 
och tid. Därför valdes två vanligt förekommande format ut för att 
representera textformat. 

 

Figur 4.1: Användargränssnitt av programmet. 294 897 Byte lagras till vänster och hämtas sedan ut till text till 
höger. Informationen som visas om Barack Obama är hämtad från Wikipedia [15]. 
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5 EXPERIMENT 
 
Kapitel 5 presenterar de bildformat som kommer att användas i experimentet samt 

dess begränsningar. Sektion 5.2 beskriver de mätningsverktyg som kommer att 
användas för att ta fram resultatet. Slutligen presenteras utförandet av experimentet i 
sektion 5.3. 

5.1 Bildformat 
 
I början av projektet valdes tre bildformat ut som skulle representera bildformat som 

används i dag. De format som valdes var BMP, PNG och JPEG. PNG och JPEG är två 
av de vanligaste formaten som användas i dag och valdes därhän, då den som har för 
avsikt att använda steganografi troligtvis vill undvika att andra personer reagerar på det 
bildformat som man använder. Då BMP inte är lika vanligt tillför den stora 
lagringsmöjligheter, då formatet använder en ”lossless” komprimering vilket bibehåller 
all information som finns i bilden [7]. 

 

5.1.1 JPEG och dess begränsningar 
 
Ett bildformat som valdes visades sig ha begränsningar till hur mycket information 

som kan lagras i en bild. När en JPEG bild sparas används en ”lossy” komprimering 
vilket medför att storleken av bilden minskar men samma kvalité upprätthålls [7]. Det 
gör att vid lagring av information som överskrider den gräns JPEG formatet har satt, går 
informationen förlorad när LSB metoden används som steganografisk metod. Det är 
även svårt att veta vilken gräns JPEG kommer att sätta, då gränsen även påverkas av vad 
bilden representerar visuellt.  

 
För att få ett mer intressant resultat, där information faktiskt går att hämta efter att 

den har lagrats, valdes ett till format som i stället använder ”lossless” komprimering, 
nämligen TIFF. Vid användning av TIFF kommer informationen att lagras och kunna 
hämtas igen, oberoende på hur mycket som har lagrats. 

 
JPEG kommer fortfarande att inkluderas i experimentet. Då undersökningen 

fokuserar på hur mycket bildformaten ändras, kan de resultat som fås av JPEG vara 
intressanta att ta fram och diskutera. Dock påpekas det att med den steganografiska 
metod som har implementerats kan JPEG inte användas fullt ut då information som 
lagras ej kan hämtas om storleken överskrider formatets gränser.  

5.2 Mätningsverktyg 
 
För att ta fram data används MSE, PSNR och SSIM som mätningsverktyg. MSE 

och PSNR används ofta i liknande studier men även SSIM förekommer när man vill få 
ut resultat som hanterar visuell perception [3][5][8]. 

5.2.1 MSE 
 
Mätningsverktyget MSE (Mean Squared Error) används ofta för att undersöka hur 

stor skillnad det är mellan originalobjektet och det modifierade objektet. Ett lägre MSE 
värde betyder att skillnaden mellan de två objekten är liten [13]. 
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5.2.2 PSNR 
 
För mätningsverktyget PSNR (Peek Signal-to-Noise Ratio) mäts kvalitén mellan två 

bilder som har använt ”lossy” eller ”lossless” komprimering. Här ger i stället ett högt 
mätningsvärde en låg skillnad mellan de två bilderna, där MSE skulle ha visat ett lågt 
värde för en låg skillnad [1]. PSNR mäts i decibel (dB) och sägs undvika att det 
mänskliga ögat kan utgöra skillnad på två bilder när värdet överstiger 38dB [4][8]. 

 

5.2.3 SSIM 
 
Det sista mätningsverktyget som kommer att användas är SSIM (Structural 

Similarity). Värdet som tas ut baseras på liknelser som kan hittas i de två bilderna som 
jämförs. Mätningsverktyget sägs ge bättre resultat än MSE och PSNR då det tar hänsyn 
till visuell perception av bilden [1][13].  

5.3 Utförande 
 
Åtta tester kommer att utföras på de fyra bildformaten. Testerna varierar i andelen 

information som lagras i bilden. Hur mycket information som kan lagras i en bild framtas 
av ekvationen 

(𝑥 ∗ 𝑦)  ∗ (3 ∗ 𝑛)

8
 

 
, där x, y = bildens höjd, bred och n ∈ {1,2,3,4,5,6,7,8}.  
 
Siffran tre markerar antalet bitar som kan användas för lagring vid varje kolumn av 

bitar. Bokstaven n representerar antalet kolumner som ska användas. 
För varje bildformat används fem bilder, där fyra bilder har storleken 512*512 pixlar 

och en bild med storleken 610*403 pixlar. Bilderna är hämtade från USC-SIPI bild 
databas [14]. Anledningen till att en bild skiljer sig i storlek från resterande är att den 
valdes mer på grund av vad bilden representerade visuellt. Åtta versioner av 
originalbilden skapas med olika mängd information, baserat på antal bitar, för att senare 
användas av mätningsverktygen. För att undersöka om vad bilden visuellt representerar 
kan ha en betydelse för resultatet, valdes bilder ut som var färgrika eller innehöll stora 
områden av en viss färg, och kan ses i Figur 5.1. 

Resultatet som fås av mätningsverktygen presenteras i en tabell som innehåller de 
åtta resultaten för varje bild för ett bildformat. När all information har lagrats och 
genomgått mätningar för varje verktyg, görs två jämförelser. En jämförelse undersöker 
differensen mellan bilderna för ett bildformat, medan den andra jämförelsen undersöker 
differens mellan olika bildformat genom att jämföra det medelvärde som tas ut av de 
fem bilderna för varje specifikt test. 

  

 
Figur 5.1: Bilderna som används i förminskad storlek. Från vänster till höger: "Baboon", "Girl", 
"F16", "Peppers", "Bandon". 
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6 RESULTAT 
 
Resultaten som presenteras har tagits fram med hjälp av de mätningsverktyg som 

beskrevs i förra kapitlet. Totalt sammanställdes 12 tabeller, där tre tabeller innefattar 
varje mätningsverktyg för ett format. För varje mätning gjordes åtta tester, där andelen 
information ökade för varje test. Bildens visuella representation för ”Girl” kan ses i 
Figur 6.1, där första bilden har modifierats med en bit i varje färgkanal och sista bilden 
med åtta bitar i varje färgkanal. Varje tabell innehåller andelen information som kan 
lagras och den faktiska andelen som lagrades. Tabellen presenterar sedan de valda 
bilderna och deras resultat för ett specifikt test. Alla tabeller finns tillgängliga i 
rapportens appendix A. 

 

6.1 MSE 
 
Av resultatet för MSE kan skillnad ses beroende på hur mycket information som har 

lagrats, där värdet blir som störst då max antal bitar används. I Figur 6.2 presenteras 
medelvärden för varje test, baserat på de fem bilderna, och jämförs mellan bildformaten. 
I figuren är det väldigt svårt att urskilja resultatet från de första testerna, då de sista 
testerna uppgav väldigt höga värden. Därför togs även en till graf fram, sett i figur 6.3, 
där de första testerna presenteras. Det framgår av Tabell 6.1 att bildformaten PNG och 
TIFF erhåller identiska värden för alla tester. I Figur 6.3 kan resultatet för test 1-4 ses 
där BMP erhåller lägre värden än PNG och TIFF vid test två och framåt. Differensen 
mellan BMP och PNG eller TIFF ökar sedan efter varje test. En intressant iakttagelse 
kan göras på JPEG, då värdet för det första testet är mycket större än de andra formaten, 
sett i Figur 6.3 och Tabell 6.1. Resultaten visar också att JPEG har en mindre ökning per 
test, vilket gör att JPEG har lägre värde vid test fem och framåt. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1 2 3 4 5 6 7 8

M
SE

 V
är

d
ee

n
h

et
er

Antal bitar
BMP PNG TIFF JPEG

Figur 6.1: Bilden ”Girl”:s visuella representation efter lagring av viss andel information per bild. 

Figur 6.2: MSE Medelvärde för varje bildformat med dess standardavvikelse, per test. JPEG ses ha ett 
lägre värde vid test fyra och framåt. 
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    Tabell 6.1: Tabell innehållande medelvärde för MSE per bildformat, avrundat till fyra decimaler. 
PNG och TIFF ses ha identiska värden för varje test. 
  

Medelvärde MSE 

Antal Bitar BMP PNG TIFF JPEG 

1 0.4941 0.4930 0.4930 32.7607 

2 2.7140 2.7258 2.7258 33.3421 

3 12.4331 12.5564 12.5564 36.3997 

4 52.4846 53.0286 53.0286 52.7849 

5 209.9770 211.7404 211.7404 137.1214 

6 861.5115 866.9768 866.9768 551.6979 

7 3247.0107 3246.2462 3246.2462 2132.7454 

8 12982.0177 13014.0021 13014.0021 8987.6785 
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Figur 6.3: MSE Medelvärde för varje bildformat med dess standardavvikelse, för test 1-4. JPEG ses ha 
ett högre värde för test 1-3 för att sedan endast få ett högre värde än BMP vid test fyra. 
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6.2 PSNR 
 
Resultatet från PSNR visar ett lägre värde vid högre andel information som lagras, 

vilket kan ses i Figur 6.4. För BMP, PNG och TIFF är differensen minimal. Enligt 
resultaten från Tabell 6.2 visar sex av åtta tester att BMP har det högsta värdet av de tre 
formaten. För JPEG visar resultaten större differens vid jämförelse med de andra 
formaten redan vid första test, som sedan minskar gradvis ju fler test som avverkas. Vid 
test fyra erhåller JPEG ett högre PSNR värde än de andra formaten och fortsätter att ha 
ett högre värde vid efterkommande tester. 

 
 

 
 

 
Medelvärde PSNR 

Antal Bitar BMP PNG TIFF JPEG 

1 51.1873 51.2063 51.2029 33.8364 

2 43.7990 43.7711 43.7793 33.7376 

3 37.1925 37.1308 37.1456 33.2280 

4 30.9385 30.8785 30.8893 31.2302 

5 24.9147 24.8824 24.8758 26.7969 

6 18.7837 18.7481 18.7548 20.7196 

7 13.0264 13.0816 13.0270 14.8670 

8 7.0118 6.9243 7.0008 8.6456 
    Tabell 6.2: Tabell innehållande PSNR medelvärde per bildformat, avrundat till fyra decimaler. 
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Figur 6.4: PSNR Medelvärde för varje bildformat med dess standardavvikelse, per test. JPEG ses 
erhålla ett lägre värde fram till test tre. JPEG har även en mindre differentiell ökning per test. 
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6.3 SSIM 
 
Resultaten från SSIM efterliknar PSNR, då SSIM påstås vara en förbättrad mätning 

av MSE och PSNR. Tabell 6.3 visar att PNG och TIFF ligger mycket när varandra, där 
endast PNG erhåller ett högre medelvärde vid test sex. I Figur 6.5 presenteras 
medelvärdet för varje test för ett bildformat. Resultaten visar att JPEG har en lägre 
minskning per test och erhåller högsta värdet från fjärde testet. För de resterande erhåller 
BMP det högsta värdet fram till test fem, där både PNG och TIFF får ett högre värde. 

 

 
 

Medelvärde SSIM 

Antal Bitar BMP PNG TIFF JPEG 

1 0.9980 0.9977 0.9977 0.9737 

2 0.9870 0.9857 0.9857 0.9679 

3 0.9539 0.9517 0.9517 0.9462 

4 0.8925 0.8911 0.8911 0.9099 

5 0.7883 0.7924 0.7924 0.8395 

6 0.6252 0.6325 0.6271 0.6973 

7 0.3750 0.3790 0.3790 0.4537 

8 0.0094 0.0094 0.0094 0.0148 
Tabell 6.3: Tabell innehållande medelvärde för SSIM, per bildformat, avrundat till fyra decimaler. PNG 
och TIFF ses erhålla identiska värden förutom vid test sex, där PNG erhåller ett högre värde.  
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Figur 6.5: SSIM Medelvärde för varje bildformat med dess standardavvikelse, per test. JPEG ses ha en 
lägre minskning per test och erhålla ett högre värde vid test fyra och framåt. 
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6.4 Jämförelse av bilder 
 
Figur 6.6-9 visar resultaten då fem bilder har jämförts med varandra, en figur för 

varje bildformat, då SSIM har använts som mätningsverktyg. Resultaten visar att två 
bilder, ”F16” och ”Bandon”, sjunker snabbare i värde i jämförelse med de tre resterande 
bilderna. Av figurerna som framtagits är JPEG det format som får högst värden vid varje 
test.     
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Figur 6.6: SSIM värden för PNG bilder, per test Figur 6.7: SSIM värden för BMP bilder, per test. 

Figur 6.8: SSIM värden för TIFF bilder, per test. Figur 6.9: SSIM värden för JPEG bilder, per test. 
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I kapitel 7 görs en analys och diskussion kring de olika bildformaten och hur 

komprimeringsmetoden kan ha en betydelse för resultatet. Sektion 7.3 går sedan igenom 
och diskuterar resultatet av de bilder som har använts. 

7.1 Komprimeringsskillnader 
 
Vid mätningen för MSE får resultatet stora skillnader mellan olika test, vilket gör 

det svårt att visualisera som ett diagram. Vid en närmare undersökning av de fyra första 
testen, sett i figur 6.3, framkommer det att JPEG erhåller ett högre värde än de resterande 
formaten. Resultatet som tas fram kan bero på att JPEG använder en annan 
komprimering än resterande format.  

Vid användning av ”lossy” komprimering minskas storleken men upprätthåller bra 
kvalité av bilden. Det gör att information som lagras i de JPEG bilder som används i 
experimentet komprimerar den nya versionen av bilden när den sparas. När sedan 
bilderna jämförs med varandra, med hjälp av mätningsverktygen, kommer skillnaden 
redan ses vid första testet. Enligt resultaten för MSE har JPEG bilderna redan ändrats 
med över 30 värdeenheter vid första testet, men att det sedan inte fortsätter att öka i 
samma takt, sett i tabell 6.1 och figur 6.2-3. Om man inspekterar bilderna från test ett 
till fyra med originalet, är det svårt för det mänskliga ögat att upptäcka någon skillnad. 
Det MSE reagerar på är hur bildens information har lagrats och inte hur bilden har 
förändrats visuellt, vilket resulterar i att JPEG får ett högre värde vid de första testerna. 
Däremot ger ”lossy” komprimering ett lägre skillnadsvärde från ett test till ett annat, då 
komprimeringen försöker att minska på förändringar av information som finns inuti 
bilden. Det gör att vid jämförelse med andra format som använder en ”lossless” 
komprimering, kommer bildformatet JPEG att ha ett lägre värde efter fyra tester. 

Även om ”lossy” komprimering ger mindre skillnad och upprätthåller högre eller 
lägre värden, beroende på mätningsverktyg, i jämförelse med ”lossless” ju fler tester 
som körs, återkommer problemet med att använda ”lossy” komprimering vid 
steganografi. Tidigare kapitel nämnde att användning av ”lossy” komprimering vid 
steganografi kan ge en begränsning till hur mycket information som kan lagras utan att 
den går förlorad. En övervägning får tas till hand där beslutet ligger antingen på 
lagringskapaciteten eller kvalitén av de modifierade bilden. 

 

7.2 Bildformat 
 
Av första jämförelsen kan resultatet tolkas på olika sätt. Som nämnts tidigare finns 

det en komprimeringsskillnad som påverkar hur resultatet faktiskt kommer att se ut. Om 
alla bildformat jämförs ger resultaten upphov till att JPEG har högre eller lägre värde, 
beroende på mätningsverktyg, i de första testerna och utgör inte stora förändringar för 
varje nytt test, vilket gör att de andra bildformaten går över eller under värdena för JPEG. 
Om JPEG i stället bortses, med argumentet att JPEG inte kan lagra lika mycket 
information och gör texten oläsbar vid en lägre gräns än de andra formaten, visar 
resultaten att BMP, PNG och TIFF förhåller sig lika till varandra, med minimala 
skillnader i jämförelse med varandra.  

En annan iakttagelse kan göras av resultaten från tabeller som tagits fram. 
Bilden ”Girl” och ”Peppers” erhåller båda individuellt exakt samma resultat i de tre 
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formaten med ”lossless” komprimering. Då värdena varierar minimalt för de andra 
bilderna kan man ställa frågan om varför just de här två bildernas värden inte förändras 
beroende bildformat.  

7.3 Bildrepresentation 
 
I den andra jämförelsen användes SSIM värdet av de fem bilderna för varje test. Av 

resultaten framgick det att olika typer av bildrepresentationer har olika högsta eller 
lägsta värde. De två bilder som utmärkte sig mest var ”F16” och ”Bandon” som både 
fick ett lägre värde i testerna jämfört med de andra tre bilderna. En sak som bilderna har 
gemensamt är att bilden antingen representerar väldigt vita eller svarta färgnyanser och 
områden, till skillnad från bilden ”Baboon”, sett i Figur 7.1, som är väldigt färgrik. En 
teori skulle vara att mätningsverktygen har lättare att se när värden förändras vid ljusa 
eller mörka nyanser. Resultaten skulle i sådant fall ge upphov till att av vad bilden 
representerar och hur vita eller svarta färgnyanser eller områden bilden innehåller, kan 
skillnader upptäckas tidigare, oavsett vilket bildformat som används. Denna teori tas 
även upp i en tidigare studie, där man undersöker om valet av bild kan ha en betydelse 
för hur mycket bilden kommer påverkas och visas i resultateten [12]. 

 
 

  

Figur 7.1: (a) "F16" (b) "Bandon" (c) "Baboon" 
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8 SAMMANFATTNING OCH FORTSATT STUDIE 
 
I kapitel 8 görs en sammanfattning av experimentet och forskningsfrågorna 

besvaras. Förslag till fortsatt studie tas sedan upp i sektion 8.2. 

8.1 Sammanfattning 
 
Rapporten tar upp hur en utbyggd version av LSB metoden kan användas som 

steganografisk metod för att lagra information i bilder. Av resultatet som tas fram från 
experimentet framgår det att bildformaten upprätthåller höga respektive låga värden, 
beroende på mätningsverktyg, vid första hälften av testerna. Även om inget visuellt 
experiment utfördes för att mäta den visuella perceptionen, kunde skillnad ses vid test 
fem för alla bilder. För fortsatt forskning kan det vara något att experimentera vidare i. 

 
I rapporten togs två forskningsfrågor fram. 
 
RQ1: Har bildformatet någon betydelse för variation av mätningsvärden som tas 

ut då ett dolt meddelande lagts in i en modifierad version av bilden via steganografi, 
och givet att man successivt ökar mängden dold information i bilden? 

 
RQ2: Har bildens visuella representation och färgnyans betydelse för variation av 

mätningsvärden som tas ut då ett dolt meddelande lagts in i en modifierad version av 
bilden via steganografi, och givet att man succesivt ökar mängden information i bilden?  

 
Baserat på de resultat som tagits fram kan bildformatet ses som en betydande faktor 

för hur mycket mätningsvärden kommer att skifta. Det man också måste ta med är valet 
mellan lagringskapacitet kontra kvalité. Enligt resultaten visar bildformat 
med ”lossless” komprimering att mycket information kan lagras men även upprätthålla 
en hög kvalité, vilket gör det användbart vid steganografi. Det betyder i sådant fall att 
BMP, PNG och TIFF kan vara användbara vid användning av steganografi i bilder. 

Även den andra forskningsfrågan kan besvaras av de resultat som togs fram. Av 
andra jämförelsen syns det att två bilder har lägre värden än vad resterande bilder har, 
vilket i det här fallet tros bero på att bilderna representerar vita eller svarta färgnyanser 
och områden. Enligt resultaten har i sådant fall valet av bild betydelse för hur mycket 
värdet kommer att ändras när den modifierade bilden jämförs med originalet. Eftersom 
endast fem bilder används kan urvalet ses som litet och därför hänvisar rapporten till en 
tidigare studie, som har ett bättre urval och uppnår liknande resultat som har tagits fram 
i den här rapporten [12]. 

 

8.2 Fortsatt studie 
 
Det finns mycket forskning som kan göras inom området. Enligt rapporten syns en 

skillnad på vilken typ av bild som används men har svårt för att tillhandahålla kunskap 
om vad orsaken är. Därför skulle en studie kunna tas fram där man undersöker vad det 
är som orsakar att vissa bilder får ett lägre värde än andra. För att få ett bättre statistiskt 
resultat kan fler bilder väljas och jämföras.  
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En liknande studie skulle kunna göras där andra mätningsverktyg används. Det finns 
i dag många olika mätningsverktyg som även tar med hur bilden påverkas visuellt, vilket 
SSIM gjorde i detta fall. Man får då ett mer realistiskt resultat vid jämförelse med 
mänsklig visuell perception än om man använder MSE eller PSNR. 

Något som skulle vara intressant är att undersöka är hur väl robotar eller liknande 
elektronik kan uppfatta visuell perception, då man har använt steganografi för att lagra 
informationen. Man kan i så fall låta en robot lära sig hur mätningsverktygen fungerar 
för att sedan räkna ut om bilden har blivit modifierad.  

Ett sista val till fortsatt studie är att sätta upp ett experiment som låter deltagare 
försöka se skillnad på olika modifierade bilder med originalet. Resultaten som tas fram 
av studien och mätningsresultaten, från ett mätningsverktyg, kan användas som grund 
för att sedan försöka påvisa att visuell skillnad kan göras då ett visst värde överstigs.  
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9 APPENDIX A 
 
I appendix A presenteras de tabeller med de resultat som har tagits fram för varje 

mätningsverktyg.  

9.1 Tabeller för MSE 
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9.2 Tabeller för PSNR 
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9.3 Tabeller för SSIM 
 

 
 




