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ABSTRACT

The search for new efficient ways of digital protection is a seek area based on the
most varied fields of science. The steganography is configured as one of these electronic
protection way. It includes a set of methods for private communications such as invisible inks,
micro-dots, character arrangement, digital signatures, covert channels and spread spectrum
communications. So, main objective of this work is to study the main techniques of
steganography and its applications in images and text and some methods and applications of
steganalysis.
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RESUMO

A busca por novos meios eficientes de proteção digital é um campo de pesquisa
fundamentado nos mais variados campos da ciência. A esteganografia configura-se como um
destes meios de proteção. Inclui um vasto conjunto de métodos para comunicações secretas
tais como tintas “invisíveis”, micro-pontos, arranjo de caracteres, assinaturas digitais, canais
escondidos, comunicações por espalhamento de espectro, entre outras. O principal objetivo
deste trabalho é estudar as principais técnicas de esteganografia e suas aplicações em imagens
e texto bem como alguns métodos e aplicações da esteganálise.

Palavras-Chave: Esteganografia, Criptografia, Esteganálise.
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INTRODUÇÃO

A criação de novos e eficientes meios de proteção digital é fundamentada em
diversos campos da ciência. Dentro deste campo de pesquisa, estão definidas duas divisões
bem distintas. De um lado, estão aquelas pessoas que buscam técnicas para maior proteção
digital. Do outro, estão aquelas que querem ter o acesso a essas informações, sem a devida
autorização.
Entre os diversos métodos de proteção digital, a esteganografia vem se destacando
muito no decorrer dos tempos e está ganhando popularidade com a Internet, para
comunicação em segredo e para atender a atual demanda da indústria por marca d’água digital
e impressão digital para áudio e vídeo.
Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo estudar as principais técnicas
de esteganografia e suas aplicações em imagens e texto, embasadas ou não nas técnicas
clássicas. Serão abordadas algumas aplicações da esteganálise, que é o estudo e pesquisa
relacionada às tentativas de descobrir mensagens secretas ocultadas em um objeto recipiente
gerada pelo processo de esteganografia. A esteganálise será utilizada para o estudo de caso
deste trabalho.
A presente monografia está subdividida em cinco capítulos. No primeiro, será
apresentado um histórico sobre esteganografia, dando uma introdução geral e conceitos
importantes para a compreensão deste método. No segundo capítulo, serão descritas algumas
características importantes dentro da criptografia, para serem comparadas juntamente com a
esteganografia e analisar de que maneira um pode tornar-se complemento do outro. No
terceiro capítulo, serão relatados alguns métodos aplicados no sentido de identificar a
informação ocultada pela esteganografia, que seria a aplicação da esteganálise. No quarto
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capítulo, será apresentado um estudo de caso, onde serão aplicados e demonstrados alguns
métodos e conceitos de esteganálise. E para finalizar, serão mostrados os resultados
alcançados, as dificuldades encontradas e sugestões para a continuidade deste trabalho.

1 ESTEGANOGRAFIA

Esteganografia é a arte de esconder mensagens e informações por meio de métodos,
tendo como objetivo a comunicação em segredo. A esteganografia grava uma mensagem
confidencial dentro de outra, que funciona como uma portadora, só que mais extensa. O
objetivo é alterar a mensagem portadora de tal forma que o resultado seja imperceptível.
Este capítulo tem por objetivo apresentar alguns aspectos históricos relacionados à
arte das comunicações em segredo e alguns aspectos atuais ligados à esteganografia digital.

1.1 TERMINOLOGIA BÁSICA

Segundo Popa (1998), “Esteganografia deriva do grego, onde estegano = esconder
ou mascarar e grafia = escrita”. Logo, esteganografia é a arte da escrita para comunicações
ocultadas. Dentro da esteganografia existe um conjunto de métodos para comunicações
secretas desenvolvidas ao longo da história. Como exemplo destes métodos pode destacar:
tintas “invisíveis”, micro-pontos, arranjo de caracteres (character arrangement), assinaturas
digitais, canais escondidos (covert channels), comunicações por espalhamento de espectro
(spread spectrum communications), entre outras.
A terminologia para descrever um subconjunto de informação oculta foi definida no
Information Hiding Workshop1 , que pode ser basicamente da seguinte forma: o dado
embutido (embedded data) é a informação que alguém deseja enviar em segredo. Este dado
fica escondido em uma mensagem chamada de recipiente ou objeto-cobertura (container ou
cover-object), produzindo um estego-objeto (stego-object) ou estego-recipiente (stegocarrier). Uma estego-chave (stego-key) ou chave-estego é utilizada para controlar todo o

1

Primeira Information Hiding Workshop realizado em Cambridge, Inglaterra em Abril 1996.
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processo de “esconder” e restringir a recuperação e ou detecção do dado embutido. O
processo dessa terminologia pode ser visto na Figura 1 (COELHO, 2004, p.10).

Figura 1: Terminologia de Esteganografia.
Fonte: Coelho e Bento, Laura C. M.; Ricardo J. Ferramentas de Esteganografia e seu uso na Infowar.
Evidência Digital Magazine, 2004, p.10.

A Esteganálise é um processo que visa recuperar os textos ou imagens planas
ocultadas em um recipiente. Dois aspectos utilizados no ataque a esteganografia são: detecção
e destruição da mensagem ocultada. Detalhes sobre a esteganálise serão abordados no
Capítulo 3.

1.2 CONCEITOS

De acordo com Jascone (2003, p.34), “A esteganografia é a arte de comunicar-se
secretamente, ocultando uma mensagem sigilosa dentro de outra informação sem importância,
de maneira que não exista forma de detectar que há uma mensagem escondida. Na
computação essa outra informação pode ser um arquivo de som, imagem ou texto”.
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Um exemplo de aplicação moderna da esteganografia digital é a “marca d’água”,
mensagem oculta dos direitos autorais, e a “impressão digital”, número de série ou conjunto
de caracteres que autentica uma cópia legítima. A falta da “impressão digital” aponta violação
de direito autoral e a ausência da “marca d’água” comprova o fato (DANTAS, 2002).
A esteganografia digital desperta tamanho interesse que já é objeto de workshops2
internacionais sobre “ocultação de informação” e busca por técnicas de copyright 3 eficazes.
Diante deste cenário o interesse pela ocultação da informação ou, ao inverso, que seria em
como neutralizar essa possibilidade é muito grande. O desenvolvimento da esteganografia
digital aconteceu com a necessidade de proteção da propriedade intelectual. Outras áreas de
aplicação são: o comércio eletrônico, o sigilo dos sistemas de computação, a comunicação
anônima, a detecção de informação oculta, a utilização de urnas eleitorais digitais, privacidade
e ocultação de informação, cifragem e decifragem (DANTAS, 2002).
Uma mensagem confidencial pode ser qualquer tipo de informação digital.
Geralmente, utilizam-se textos e figuras. A mensagem portadora é geralmente uma figura, que
irá conter a mensagem confidencial. Para a confecção das imagens, utiliza-se o fato de o olho
humano não ser capaz de identificar pequenas modificações em tons próximos.
A informação pode ser escondida em imagens sob várias formas. As abordagens
mais comuns em imagens são:
a) inserção no bit menos significativo;
b) máscara e filtragem;
c) algoritmos e transformações.

2

Workshops são eventos realizados para discutir ou apresentar um determinado tema, que neste caso o assunto
seria sobre esteganografia.
3
Marcação de copyright é a tentativa de manter ou provar a propriedade intelectual sobre algum tipo de mídia,
seja esta eletrônica ou impressa (ROCHA, 2003, p.8).
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Podem-se destacar outras formas de escond er a informação. Como, por exemplo, em
textos, em que as abordagens mais comuns são:
a) codificação por deslocamento de linhas verticalmente;
b) codificação por deslocamento de palavra em textos justificados;
c) codificação por deslocamento do caracter de fim de linha;

Existe a possibilidade de esconder informações em áudio. As abordagens mais
comuns são:
a) codificação do bit menos significativo;
b) ocultação de dados no eco do áudio.

Também pode ser utilizado o método de esconder informações em pacotes do
protocolo TCP/IP 4 .

1.3 HISTÓRICO

Através da história, diversos métodos foram criados para esconder informações
dentro de outros objetos, com o objetivo de buscar privacidade dentro dos seus meios de
comunicação.
Um dos primeiros registros sobre esteganografia fala sobre a utilização de uma lebre
morta, onde seria escondida uma mensagem em suas entranhas, e que seria enviado até o seu
destino (PETITCOLAS ET AL, 1999).

4

O TCP/IP ( nome derivado de seus protocolos principais Transmission Control Protocol/Internet Protocol ) é
um padrão utilizado para conectar as redes de computadores que fazem parte da Internet, permitindo a
comunicação entre aplicativos em computadores de redes distintas sem que haja necessidade de se conhecer a
topologia empregada em cada uma delas.
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Outro método seria raspar a cabeça dos mensageiros, tatuar a mensagem a ser
transmitida e após o crescimento do cabelo o mensageiro seria enviado até o seu destino, onde
novamente seria raspada a sua cabeça para revelar a mensagem (PETITCOLAS ET AL,
1999).
Uma técnica bastante utilizada e comentada por Rocha (2003, apud Kanhn, 1996,
p.11), foi o uso de tabletes de madeira cobertos de cera. Os tabletes eram utilizados como
meio de escrita para a época, na Grécia Antiga. Os textos eram escritos sobre a cera e, quando
não eram mais utilizados, a cera era derretida, e era colocada sobre a madeira uma nova
camada de cera, gerando outro tablete de cera novo e pronto para a escrita. O método
consistia em escrever a mensagem diretamente na madeira e depois cobri- las com cera,
parecendo dessa forma um tablete de cera normal, com o detalhe de estar ocultando uma
mensagem.
Outro relato interessante feita por Rocha (2003, apud Kahn, 1996, p.11) vem do
grego Enéas, o Tático, escritor de várias matérias militares. Ele inventou uma técnica
esteganográfica chamada de astrogal. O astrogal é uma madeira com vários furos, cada qual
representando uma letra. Quando alguém fosse enviar uma mensagem, este deveria passar um
barbante pelos furos correspondentes às letras da mensagem a ser transmitida. Ao receptor da
mensagem cabia em acompanhar as várias ligações de pontos feitas pelo barbante e, decifrar a
mensagem. .
Durante a Renascença, Giovanni Porta, um dos maiores pesquisadores da criptanálise
de seu tempo, utilizando à mesma idéia da lebre de Harpagus, alimentou um cachorro com a
mensagem, onde o cachorro seria enviado como seu portador. Cabia ao receptor, ao recebê- lo,
matar o cachorro e dessa forma recuperar a mensagem. Também foi descoberta uma forma de
esconder uma mensagem em ovo cozido. Escrevendo sobre a casca com uma tinta contendo
uma onça de alume (§ 29g) diluído em cerca de meio litro de vinagre, a solução penetrava a
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casca e se depositava sob esta. Para ler a mensagem bastava abrir o ovo (ROCHA, 2003, apud
SINGH, 2001, p.12).
O termo “esteganografia” só ficou conhecido no século XV, depois da publicação de
uma trilogia intitulada Steganographia. Onde nesse livro, o monge Trithemius detalha várias
técnicas para passar mensagens de forma despercebida (GOIS, 2003, p.3). No terceiro volume
desta obra, foi ocultado o Salmo 23 da Bíblia Sagrada, onde somente foram descobertos no
século XX pelos pesquisadores Thomas Ernst, da Universidade de Pittsburg, e Jim Reeds, do
AT&T Labs (ROCHA, 2003, p.12).
Na Segunda Guerra Mundial, os métodos esteganográficos se baseavam em tintas
invisíveis. De forma geral, as tintas invisíveis são químicas que, misturadas a outras químicas,
tornam o resultado visível. As primeiras tintas eram simples fluídos orgânicos que não
exigiam nenhuma técnica especial para serem reveladas. Apenas no aquecer do papel a
mensagem aparecia. Um exemplo são as tintas baseadas em fluídos de suco de limão. Durante
a primeira guerra mundial, espiões alemães colocavam pequenos “pontos” de tinta invisível
sobre letras de revistas e jornais de grande circulação. As folhas de revistas “pontuadas”,
quando aquecidas, revelavam a seqüência das letras (ROCHA, 2003, p.13).
Outro método que começou a ser utilizado na Segunda Guerra Mundial foram os
micropontos, devido ao aumento da qualidade das câmeras, lentes e filmes. Por meio deste
método uma mensagem secreta poderia ser fotografada e reduzida ao tamanho de um ponto, e
podendo este ser um ponto final “.” de sentença ou o ponto de uma letra “i” de uma outra
mensagem qualquer (JASCONES, 2003, p.33).
Outras formas de comunicação secreta comentadas por Rocha (2003, apud Kahn,
1996, p.14) são os semagramas 5 e os códigos abertos. A utilização dos semagramas também
pode ser encontrada na segunda guerra mundial. Por outro lado, códigos abertos fazem o uso

5

Semagramas são formas de comunicação secreta que não estão na forma escrita.
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da ilusão ou de palavras código. Um exemplo citado por Petitcolas et al (1999), têm-se as
ações de Vallerie Dickinson — uma espiã a serviço do Japão na segunda grande guerra —
que usava vestidos de bonecas para avisar aos japoneses sobre ações americanas. Pequenos
vestidos representavam destroyers e grandes vestidos poderiam representar couraçados ou
cruisers.
Outra forma é esconder uma mensagem dentro de outra, um exemplo típico seria
escrever uma mensagem oculta utilizando a primeira letra de cada palavra de uma outra
mensagem que não tenha um significado (JASCONES, 2003, p.33).
Girolammo Cardano, por meio de seu engenho conhecido como “grelha de cardano”,
também dá uma grande contribuição à esteganografia (ROCHA, 2003, p.15). Esta técnica
consistia em um papelão com furos em locais estratégicos. Tanto o emissor quanto o receptor,
em posse de uma grelha dessas poderia se comunicar colocando-a sobre uma grande
quantidade de textos aleatórios sendo que apenas apareceriam as palavras sob os furos da
grelha.
Finalizando, mais atual, Rocha (2003, p.16), nos mostra como exemplo que, “No
Brasil, até meados da década de 80, algumas provas de concursos públicos eram corrigidas
utilizando-se cartões perfurados semelhantes à técnica inventada por Girolammo Cardano.
Quando postas sobre os cartões-resposta dos candidatos, revelavam se o candidato havia
acertado ou errado as questões da prova”.

1.4 MOTIVAÇÕES

As motivações para a aplicação da esteganografia e para o chamado mascaramento
digital de dados vêm aumentando consideravelmente na proteção de envio de mensagens
digitais. De acordo com Rocha (2003, p.2), pode-se destacar:
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a) Técnicas de espalhamento de espectro e modulação, para comunicações
reservadas entre as agências militares e de inteligência;
b) interesse por parte da justiça e as agências de inteligência em conhecer estas
tecnologias, sua s fraquezas e formas de detecção e rastreamento de mensagens
escondidas;
c) busca de meios alternativos para comunicação anônima, diante das tentativas de
limitações na utilização da criptografia por parte de alguns governos;
d) utilização de técnicas para comunicação anônima em esquemas de eleições
digitais e dinheiro eletrônico.

1.5 APLICAÇÕES

Podemos encontrar em GOIS (2003, p.9), algumas aplicações na indústria para
mascaramento de informações, ou seja, a utilização de marcação digital para proteção de
direitos autorais (copyright), conforme será visto a seguir:

Comunicação Encoberta
O simples fato de uma pessoa usuária de computador desejar enviar uma mensagem
eletrônica de forma sigilosa para outra pessoa pode despertar o interesse de um atacante
interceptar e bloquear a mensagem. Com o uso da criptografia alertaria o atacante, entretanto
aplicando-se a esteganografia a comunicação tornaria possível sem que o atacante tomasse o
conhecimento da comunicação.
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Proteção de Direitos Autorais
É quando um autor de uma imagem, vídeo, som ou texto deseja assinar sua obra para
que nenhuma pessoa possa atribuir-se ou aproveitar-se das obras de sua autoria.

Seriação (Fingerprinting)
Consiste em colocar, escondido ou não, identificador único do usuário em objetos, da
mesma forma em que cada cópia de uma xilogravura 6 é idêntica às outras a menos do número
que a identifica dentro da série produzida (1/20, 2/20, etc.). Tudo isso para ser possível
detectar e identificar a cópia ilegal de produtos.

Certificação e Controle de Acesso
Muito utilizado em documentos oficiais, por exemplo, carteiras de identidade e
passaportes. Ela permite validar as informações contidas em um documento através da sua
vinculação. Um exemplo seria a utilização de um cartão de identificação, onde o identificador
do cartão é mostrado em forma textual e também escondido como uma marca na própria
fotografia impressa no cartão.

Legenda em Imagens e Vídeos
Neste caso as legendas seriam escondidas em imagens ou vídeos de modo que as
mesmas possam ser extraídas e apresentadas. Este método também pode ser aplicado em som
ou informações adicionais de um filme de DVD, por exemplo.

6

Xilogravura é uma técnica de impressão feita em pedaços de madeira com desenhos feitos em relevo.
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Autenticação e Verificação da Integridade
As imagens não podem ser aceitas como provas de julgamento, pois podem ser
facilment e alteradas ou manipuladas. Com o uso de marcas digitais essa situação pode ser
alterada em favor do uso deste tipo de mídia, como o uso de câmeras digitais, por exemplo.

Controle de Cópias
Muitas companhias estão trabalhando em restringir e controlar a possibilidade de
cópia de seus produtos. Um exemplo seria a fabricação de DVDs, onde um filme comercial
poderia conter uma marca digital que especificasse se e quando o filme poderia ser copiado.

1.6 ESTEGANOGRAFIA X CRIPTOGRAFIA

É definido por Rocha (2003, p.2-3) que, “[...] a esteganografia pode aumentar a
privacidade individual. Esta não vem para substituir a criptografia. Vem, em contrapartida,
para complementá- la [...]. Por quê? Imagine a dificuldade em quebrar um código ao qual não
se sabe, ao menos, de sua existência.”.
Uma diferença entre estes dois processos é que na criptografia, mesmo a mensagem
estando na forma codificada, ainda se pode notar a sua presença, enquanto na esteganografia
não. Diante deste cenário a maioria das ferramentas para esteganografia disponíveis para uso,
implementam algum tipo de criptografia.

1.7 TÉCNICAS DE ESTEGANOGRAFIA

São diversos os métodos aplicados dentro da esteganografia. Neste capítulo
mostramos uma visão geral das técnicas mais comuns e utilizadas atualmente.
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1.7.1 Esteganografia em Textos

O método apresentado a seguir, é um dos mais simples utilizados, pois não utiliza
uma ferramenta específica para utilizar desta prática, conforme será visto nos próximos
capítulos. Os métodos de esteganografia em textos referenciados neste trabalho foram
baseados segundo o artigo publicado por Bender (1996).

1.7.1.1 Codificação por deslocamento de linhas verticalmente

Por meio deste método, linhas do texto são deslocadas verticalmente para codificar
unicamente o documento. Codificar e decodificar podem ser aplicados ao formato de arquivo
de um documento ou a um bitmap7 de página de imagem. Neste caso é mais difícil remover a
codificação se o documento está em formato de papel. Cada página deverá passar pelo
processo de reescaneamento, alteração e reimpressão. Isto complica ainda mais se o
documento impresso é uma fotocópia, pois podem sofrer alterações.

1.7.1.2 Codificação por deslocamento de palavra em textos justificados

Na codificação por deslocamento de palavra, as codewords8 são codificadas em um
documento deslocando as posições horizontais das palavras dentro das linhas do texto,
mantendo a aparência de espaçamento natural. Esta codificação pode também ser aplicada a
um formato de arquivo ou a um bitmap de página de imagem. O método é somente aplicável a
documentos com espaçamento variável entre palavras adjacentes, como em documentos que
tiveram o texto justificado. Como resultado desta variação no espaçamento, é necessário ter a
7
8

Formato de um arquivo do tipo imagem. Estes arquivos possuem extensões “.bmp”.
Palavras-chave de um texto.
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imagem original, ou conhecer o espaçamento entre as palavras em um documento não
codificado.
Neste método, o deslocamento de palavras pode também ser detectado e derrotado.
Em caso de alguém conhecer o algoritmo usado pelo formatador para a justificação do texto,
o espaço real entre as palavras pode ser então medido e comparado com o espaçamento
esperado pelo formatador. As diferenças de espaçamento revelariam os dados codificados.
Outra forma é pegar dois ou mais documentos não corrompidos e distintamente codificados e
executar operações de diferenciamento de pixels, página por página nas imagens. Assim
poder-se-ia perceber o deslocamento das palavras e o tamanho do espaçamento entre elas.
Reespaçando as palavras deslocadas de volta ao espaçamento original produzido sob o
formatador, ou aplicando deslocamentos horizontais aleatórios a todas as palavras não
encontradas nas bordas das colunas do documento, poder-se- ia eliminar a codificação.
Entretanto, esses métodos poderiam consumir muito tempo.

1.7.1.3 Codificação por deslocamento do caracter de fim de linha (Codificação Característica)

Outro método de codificar dados em texto é conhecido como codificação
característica. Isto se aplica a uma imagem bitmap de um documento, ou a um arquivo de
formato. Na codificação característica, algumas características do texto são alteradas ou não,
dependendo da palavra código. A codificação característica suporta uma quantidade elevada
de codificação dos dados, devido ao número freqüentemente elevado das características nos
originais que podem ser alterados.
Esse tipo de codificação pode ser aplicado diretamente aos arquivos de imagem. A
codificação característica pode ser detectada ajustando cada comprimento de fim de linha a
um valor fixo, podendo ser feito manualmente ou automatizado.
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1.7.2 Esteganografia em Áudio

O Sistema Auditivo Humano (SAH) percebe uma faixa de freqüência muito grande,
sendo também muito sensível ao ruído. Qualquer tipo de alteração em um arquivo de áudio
pode ser detectado. Entretanto, enquanto o SAH possui uma larga faixa dinâmica, ele tem
uma pequena faixa de diferenciação para distância - sons fortes tendem a abafar sons fracos.
Para ocultar dados em áudio, é necessário explorar as fraquezas do SAH, tomando cuidado
com a alta sensibilidade humana (BENDER, 1996).

1.7.2.1 Inserção no bit menos significativo

Dados binários podem ser armazenados nos bits menos significativos dos arquivos de
áudio. A capacidade do sinal é de 1 Kb por segundo por kilohertz, então, por exemplo, em
uma seqüência de reprodução de 44 kHz a capacidade do sinal seria de 44 kbps. Infelizmente,
isto introduz ruído audível. Uma das desvantagens deste método é a pequena imunidade a
manipulações. Fatores como ruído de canal e regravação podem facilmente destruir o sinal
oculto (BENDER, 1996).

1.7.2.2 Esconder dados no eco do áudio

Nesta técnica são inseridos os dados em sinal próprio gerando um eco. Os dados são
ocultados através da variação de três parâmetros de eco: amplitude inicial, taxa de
deterioração e o atraso. Em algum ponto, a audição humana não pode distinguir entre o som
original e o eco, onde o sinal do eco é ouvido meramente como ressonância. Fatores tais como
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a qualidade da gravação original, do tipo de som, e do ouvinte, também influenciam na
transmissão (BENDER, 1996).

1.7.3 Esteganografia sobre TCP/IP

Existem métodos para ocultar informações dentro do cabeçalho de um pacote
TCP/IP. A arquitetura básica do pacote TCP/IP permite um número de opções secretas, ou
seja, a utilização dos campos não usuais ou opcionais que ficam dentro dos pacotes.
Exemplos deste método podem ser vistos em Owens (2002).

1.7.4 Esteganografia em Imagens

Nesta seção, serão mostradas técnicas de codificação dos dados em imagens digitais.
Essencialmente, na esteganografia da imagem é saber explorar os poderes limitados do
sistema visual humano (SVH). A esteganografia da imagem evoluiu muito com o
desenvolvimento de computadores gráficos rápidos e poderosos, além de que os softwares
esteganográficos estão disponíveis para usuários diários da Internet.

1.7.4.1 Inserção no bit menos significativo

Como é citado por Jascone (2003, p.38), “O método Last Significant Bit (LSB) 9 é o
mais comum utilizado para armazenar informação em imagens digitais. Consiste em utilizar o
bit menos significativo de cada pixel (ou de cada cor) da imagem, para ocultar a mensagem”.

9

Last Significant Bit – bit menos significativo.
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De acordo com Rocha (2003, apud Katzenbeisses and Petitcolas, 2000, p.24), este
método é uma grande técnica de esteganografia de imagem digital, mas infelizmente, é
extremamente vulnerável aos ataques do tipo manipulação da imagem. As técnicas de LSB
conseguem esconder os dados aos olhos humanos, mas podem ser facilmente destruídas
computacionalmente utilizando algoritmos de compressão com perdas de dados. Por exemplo,
se a mensagem for escondida em uma imagem no formato bitmap, a informação é perdida se
esta for convertida para um formato JPEG.
O exemplo realizado por Jascone (2003, p.38-39), demonstra a utilização do método
do bit menos significativo, que assim explica:

Para esconder uma informação em uma imagem de 24 bits, onde cada pixel
possui 3 bytes, utilizando o método de inserção do último bit significativo,
pode-se armazenar 3 bits em cada pixel, utilizando 1 bit de cada byte desse
pixel, ou seja, cada byte da informação a ser escondida irá ocupar 8 bytes da
imagem. Por exemplo, em uma imagem de 24 bits com resolução de 1024 x
768 (786.432 pixels), que possui um tamanho real de 2.359.296 bytes (cada
pixel ocupa 3 bytes), pode-se armazenar uma informação de 294.912 bytes
(8 bytes da imagem para armazenar 1 byte do texto).

Para armazenar a letra “A” representada na imagem da Figura 2, onde a letra “A”
possui como valor binário: 0 1 0 0 0 0 0 1. Inserindo esse valor binário, bit a bit, na imagem,
utilizando o bit menos significativo de cada byte do pixel, temos como resultado a Figura 3.
Os valores (bits) sublinhados são os sofreram alterações, causando uma imperceptível
alteração na cor do pixel, para o olho humano é impossível distinguir esta diferença. Esses
valores combinados formam o byte que representa a letra “A” (JACONE, 2003, p.39-40).
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Figura 2: Exemplo de pixels de uma mensagem.
Fonte: JASCONE, Fábio Luis Tavares. Protótipo de Software para Ocultar Texto Criptografado em
Imagens Digitais. Blumenau, 2003. Trabalho de Conclusão de Curso – Ciências da Computação,
Universidade Regional de Blumenau, p.39.

A imagem resultante seria como mostra a Figura 3.

Figura 3: Exemplo de uso do método LSB.
Fonte: JASCONE, Fábio Luis Tavares. Protótipo de Software para Ocultar Texto Criptografado em
Imagens Digitais. Blumenau, 2003. Trabalho de Conclusão de Curso – Ciências da Computação,
Universidade Regional de Blumenau, p.40.

1.7.4.2 Máscara e filtragem

De acordo com Rocha (2003, apud Johnson and Jajodia, 1998, p.24), “Técnicas de
filtragem e mascaramento são restritas a imagens em tons de cinza [...]. Estas técnicas
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escondem a informação através da marcação de uma imagem, semelhante às marcações de
copyright em papel.”.
A marca d’água é integrada na imagem, desta forma podemos destacar como uma
vantagem, a possibilidade de aplicar métodos de compressão 10 nas imagens. Outra vantagem é
que essas técnicas passam despercebidas pelo sistema visual humano que não conseguem
distinguir algumas mudanças na imagem (JASCONE, 2003, p.40).

1.7.4.3 Algoritmos de transformação

Os algoritmos de transformação trabalham com formas mais sofisticadas de
manuseio de imagens, entre elas estão: o brilho, a saturação e a compressão das imagens. As
técnicas de transformação tomam como aliado o principal inimigo da inserção LSB, a
compressão. Por isso tornam-se como as mais sofisticadas técnicas de mascaramento de
informações em imagens conhecidas (ROCHA, 2003, p.27).

1.8 CONCLUSÃO

A esteganografia pode fornecer meios eficientes para proteção digital. Os métodos de
esteganografia da atualidade estão evoluindo juntamente com as novas tecnologias, ou seja,
estão sendo aperfeiçoadas para acompanhar esta evolução tecnológica.
De todos os métodos discutidos neste capítulo, podemos destacar sua utilização em
aplicação em marcas d’água e a impressão digital, para o uso na detecção de cópia
desautorizada ou ilegal, pois vem se tornando de suma importância dentro das indústrias. À

10

As técnicas de compactação de dados, de uma forma geral, buscam se aproveitar de uma possível repetição de
informações para reduzir o tamanho do arquivo através de sua recodificação de forma otimizada (JASCONE,
2003, apud CASACURTA ET AL, 1998, p.36).
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medida que aumenta a pirataria, novos meios mais eficientes e eficazes de proteção intelectual
são estudados com o objetivo de conter as cópias não-autorizadas.

2 CRIPTOGRAFIA

A utilização da criptografia é cada vez mais constante devido à grande explosão da
Internet no Brasil e no mundo. Com ela surgiram muitas facilidades eletrônicas, entre elas
estão o comércio eletrônico, bancos eletrônicos e outros métodos que exigem a transmissão de
informações confidenciais através de redes consideradas inseguras. É fato que o ser humano
deseja manter suas informações em segredo. Principalmente quando envolvem questões de
privacidade e auto-proteção.
Técnicas de criptografia são usadas como um meio efetivo de proteção de
informações suscetíveis a ataques, estejam elas armazenadas em um computador ou sendo
transmitida pela rede. Seu principal objetivo é prover uma comunicação segura, garantindo
serviços básicos de autenticação, privacidade e integridade de dados.
Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos e aspectos históricos relacionados
à criptografia.

2.1 TERMINOLOGIA BÁSICA

Segundo Misaghi (2001, p.19), “Texto Aberto é qualquer informação legível. Cifrar
é o processo de codificar ou esconder o conteúdo de um texto aberto. Cifrador é o algoritmo
que transforma o texto aberto em um texto cifrado através de diversos métodos”.
Para Misaghi (2001, apud CARVALHO, 2000, p.19), “A palavra criptografia é a
junção das palavras gregas (kryptos - secreto) e (grapho - escrita), ou seja, escrita secreta”.
A criptanálise é a ciência que estuda as técnicas para obter o texto aberto a partir do
texto cifrado (SCHNEIER, 1996).
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A criptologia é o ramo das linguagens que estuda os métodos – especialmente os
matemáticos – de cifragem, do qual a criptografia e a criptanálise juntamente com a
esteganografia são ramificações, conforme Figura 4.

Figura 4: Organograma da Criptologia.
Fonte: MULLER, Didier et all. ALDEIA NUMABOA - Esteganografia. Disponível em:
http://www.numaboa.com.br/criptologia/intro.php. Acesso em: 23/09/2004.

2.2 CONCEITOS

Para Schneier (1996, p.01), “a criptografia pode ser definida como a arte e a ciência
de manter mensagens secretas”.
A definição de criptografia consiste, em um processo de cifragem para converter o
texto em claro em texto cifrado, e em um processo contrário que é a decifragem onde se
obtém o texto em claro original a partir do texto cifrado. O ciframento e o deciframento são
realizados de acordo com os algoritmos criptográficos, estes algoritmos são funções
matemáticas usadas para cifrar e decifrar. Estes algoritmos dependem de um pedaço adicional
de informação, chamado de chave, onde esta chave é combinada com o texto em claro para
obter o texto cifrado ou vice- versa. Uma das condições para que um algoritmo criptográfico
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seja considerado eficiente e seguro, é publicá- lo, para que seja realizada uma criptanálise
sobre o algoritmo, por isso, diz-se que a segurança não está nos detalhes dos algoritmos e sim
na manutenção do segredo da chave utilizada.
A criptografia fornece às pessoas devidamente autorizadas, serviços que asseguram
confidencialidade, autenticação, integridade e não repudiação para dados (MISAGHI, 2001,
p.20), conforme definido abaixo:

Confidencialidade
Consiste em restringir o acesso aos dados somente às pessoas autorizadas, ou seja,
manter o conteúdo da informação protegida.

Autenticação
A autenticação estabelece a autenticidade e validade da transmissão, da mensagem e
das entidades envolvidas. Assegura também que as entidades envolvidas (emissor e receptor
da mensagem) sejam autênticas.

Integridade
Tem por objetivo garantir que os dados recebidos sejam idênticos aos dados enviados
e que não sofram nenhuma alteração acidental ou não autorizada, incluindo inserção, exclusão
e modificação de conteúdo.

Não Repudiação
É a incapacidade do emissor, após ter executado um dado processo, negar a
propriedade de tal ato.
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2.3 HISTÓRICO

Desde a época da escrita hieroglífica dos egípcios é feita a utilização da criptografia,
pois existem hieróglifos egípcios escritos criptografados que datam mais de 4000 anos.
Podemos destacar o algoritmo de César “The Caesar Cipher”, imperador romano que criou
um algoritmo que usava um método de permutação e substituição de palavras no qual era
utilizado para trocar informações estratégicas militares com seus comandantes e exércitos
(OLIVEIRA, 2003).
Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, algumas nações investiram na
criptografia para a transmissão de informações secretas. Um marco importante na história da
criptografia foi o “Enigma”, a máquina criptográfica alemã utilizada na II Guerra Mundial. O
“Enigma” tinha a forma de uma máquina de escrever, onde possuía rotores e dependendo da
posição que estes eram colocados utilizavam um determinado algoritmo. A criptografia
utilizada pelo enigma foi quebrada inicialmente pelos Poloneses, mais tarde pelos Ingleses.
Após a II Guerra, a criptografia começou a crescer através de pesquisas científicas, onde
universidades e agências do governo Americano (National Security Agency - NSA) buscavam
uma forma de trocar informações de forma mais segura (OLIVEIRA, 2003).
A partir desse período, com a invenção dos computadores e o surgimento de novas
tecnologias, ocorreu uma grande mudança nos métodos empregados dentro da criptografia,
onde milhares de cálculos podiam ser realizados em questão de segundos. Esse novo modelo
de criptografia tem base na utilização de algoritmos matemáticos mais complexos. Até a
década de 70 todos os algoritmos eram secretos, principalmente os algoritmos utilizados
dentro das forças armadas. O primeiro algoritmo de criptografia de conhecimento público foi
o Data Encryption Standard (DES), algoritmo desenvolvido pela IBM por volta da década de
70 em um projeto liderado por Walter Tuchman e Carl Meyer. O algoritmo DES foi publicado
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no National Bureau of Standards (NBS) em 1977 para ser adotado como padrão nos EUA
(CHIARAMONTE, 2002).

2.4 MOTIVAÇÃO

O avanço tecnológico nos propiciou eventos como a globalização, e com a criação da
Internet surgiram várias facilidades eletrônicas como o comércio eletrônico, bancos
eletrônicos, e outros métodos que necessitam de transmissão de informações confidenciais e
que demonstram sua credibilidade através de meios de comunicação não confiáveis, ou seja,
garantir que alguém indesejável não irá interceptar o fluxo de dados para leitura ou para
modificá- lo (CHIARAMONTE, 2002).

2.5 CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA E CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA

Existem dois tipos de sistemas criptográficos: o sistema de chave simétrica e o
sistema de chave assimétrica. As principais diferenças entre eles estão na quantidade de
chaves e nos algoritmos criptográficos utilizados.

2.5.1 Criptografia Simétrica

A Criptografia Simétrica, também é conhecida por Criptografia Convencional ou
Criptografia de Chave Secreta, é um método que faz uso de uma chave secreta ou chave única
para realizar os processos de encriptação e decriptação. O termo simétrico refere-se ao fato de
uma mesma chave poder ser utilizada nas duas operações, ou seja, tem que haver um acordo
entre o emissor e o receptor para a utilização de uma mesma chave e um mesmo algoritmo,
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antes do início do envio e do recebimento das mensagens. Para prover segurança, esta chave
deve ser de conhecimento apenas das entidades que desejam trocar informações, sendo
mantida secreta de todas as demais. Algumas aplicações para este tipo de criptografia são as
proteções de dados transmitidos por um canal inseguro ou armazenados em um meio também
inseguro, a autenticação de entidades, entre outros.
O exemplo a seguir é um modelo simplificado de criptografia convencional ilustrada
na Figura 5 por Misaghi (2001, p.20), que assim coloca:
Um texto aberto pode ser um bloco de bits, um arquivo de imagem, entre
outros, e é representado por P (Plain). O texto cifrado é representado por C
(Cipher). O processo que produz o texto cifrado é representado por E
(Encryption) e o processo que decifra o texto cifrado é representado por D
(Decryption). A chave utilizada é representada por K (Key). Por exemplo, a
Figura 5 mostra que Alice para enviar um texto aberto P, para Bob, utiliza a
chave K para cifrar. Bob através da mesma chave K, que é disponível para
ambos, decifra o C e recupera o P.

Figura 5: Modelo simplificado de criptografia convencional. Alice utiliza chave
compartilhada K para cifrar o texto aberto. O Bob através da mesma chave compartilhada K,
decifra o texto cifrado e recupera o texto aberto.
Fonte: MISAGHI, Mehran. Avaliação de Modificações do Cifrador Caótico de Roskin. Florianópolis,
2001. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Centro Tecnológico, Universidade Federal
de Santa Catarina, p.24.

A vulnerabilidade de um criptosistema dependerá do nível de segurança aplicada,
que no caso da criptografia simétrica depende do tamanho da chave utilizada, de forma que

31

quanto maior for o tamanho da chave, maior será a segurança. A desvantagem é que, uma vez
descoberta a chave, qualquer um pode cifrar e decifrar as mensagens.
Precisa-se apenas de 1 chave para a comunicação entre dois usuário s. No caso de três
usuários desejarem comunicar entre si, há necessidade de 3 chaves. À medida que cresce o
número de usuários se comunicando, maior será a quantidade de chaves a serem geradas
(MISAGHI, 2001, p.22).
A seguir, têm-se alguns exemplos de algoritmos de chave privada:
a) DES (Data Encryption Standard) – é um codificador composto, que cifra blocos
de 64 bits (8 caracteres) em blocos de 64 bits, para isso se utiliza de uma chave
composta por 56 bits, com 8 bits de paridade totalizando 64 bits;
b) DES Triplo – Alternativa do DES original, com variação de três diferentes
chaves (com chave de 112 bits e bloco de 64 bits);
c) IDEA (International Data Encryption Algorithm) – Foi projetado para ser
facilmente calculado em softwares, é muito forte e é resistente a muitas formas
de criptanálise (com chave de 128 bits e bloco de 64 bits);
d) RC5 com chave e bloco de tamanho variável.

2.5.2 Criptografia Assimétrica

Segundo Misaghi (2001, p.23), “Na Criptografia Assimétrica, também chamada de
Criptografia de Chave Pública, utiliza-se de duas chaves matematicamente relacionadas. Uma
chave pública e uma outra diferente chave privada. Se é utilizada a chave pública para cifrar,
deve-se utilizar a chave privada para decifrar, e vice-versa”.
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O processo pode ser visualizado na Figura 6 que ilustra os passos de criptografia
assimétrica (STALLINGS, 1999):

a) Cada usuário gera um par de chaves que será utilizado para cifrar e decifrar;
b) Cada usuário disponibiliza a sua chave pública em um local público, para que
todos tenham acesso;
c) A chave privada do usuário deve ser mantida em um local seguro, de forma que
somente o próprio usuário tenha acesso;
d) Quando A deseja enviar uma mensagem para B, ela utiliza a chave pública do B
para cifrar a mensagem;
e) Quando B recebe esta mensagem, ele poderá decifrá- la utilizando a sua chave
privada. Ninguém poderá decifrar esta mensagem sem ter conhecimento da
chave privada de B.

Como exemplo deste processo, Misaghi (2001, p.23) assim escreve:

Imagina-se que o emissor A 11 queira enviar algo para o receptor B12 . B tem
duas chaves. Uma chave pública KUb , que é conhecida por A, e uma chave
privada KRb , que somente ele tem conhecimento. Para cifrar um texto
aberto {P = P1 , P2 ,..., Pm} para ser enviado para B, pode-se utilizar a chave
pública de B: “C = EKUb (P)”. B, ao receber o texto cifrado C, consegue
obter o texto aberto P através da sua chave privada, KRb.

11
12

A é abreviatura de Alice.
B é abreviatura de Bob.
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Figura 6: Criptografia Assimétrica. Quando Alice deseja enviar uma mensagem para Bob, ela
utiliza a chave pública do Bob, KUb , para cifrar a mensagem. Quando Bob recebe esta
mensagem, ele poderá decifrá- la utilizando a sua chave privada, KRb .
Fonte: MISAGHI, Mehran. Avaliação de Modificações do Cifrador Caótico de Roskin. Florianópolis,
2001. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Centro Tecnológico, Universidade Federal
de Santa Catarina, p.24.

Como exemplo de criptosistemas assimétricos pode-se citar:
a) Rivest, Shamir, Adleman – RSA – Sistema criptográfico proposto por Clifford
Cocks em 1973 e desenvolvido por Ron Rivest, Adi Shamir e Len Adleman em
1977. É o algoritmo de chave público mais conhecido, com facilidade de
entendimento e implementação;
b) Digital Signature Algorithm – DAS – É um algoritmo de assinatura digital, que
utiliza função de hash, não especificada no padrão;
c) Diffie-Hellman, foi o ponto de partida para a criptografia por chave pública,
através do artigo chamado "Multi-User Cryptographic Techniques", de Whitfield
Diffie e Martin Hellman;
d) Merkle-Hellman, baseava-se em um jogo matemático chamado Knapsack
(Mochila), onde dada uma coleção de itens, verifica-se as possíveis maneiras de
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armazená- la dentro de um repositório de tamanho fixo, de forma a não sobrar
espaço. Foi usado durante muitos anos, porém com a descoberta de uma falha
crucial foi inutilizado para fins práticos;
e) El Gamal e DSS, somente fazem assinaturas digitais (A assinatura digital
consiste na criação de um código, através da utilização de uma chave privada, de
modo que a pessoa ou entidade que receber uma mensagem contendo este código
possa verificar se o remetente é mesmo quem diz ser e identificar qualquer
mensagem que possa ter sido modificada).

2.6 CONCLUSÃO

A criptografia tem uma importância fundamental para as organizações, no sentido de
fornecer segurança por meio da confidencia lidade, integridade, autenticidade e não-repúdio.
A criptografia, não resolve todos os problemas de segurança, mas boa parte sim e ela
tende a estar cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, seja em um caixa eletrônico ou em
uma maquineta de débito automático, quando pagamos um abastecimento com um cheque
eletrônico ou até mesmo aquele livro que compramos via Internet.
A principal vantagem da criptografia por chave secreta está na velocidade dos
processos de cifragem/decifragem, pois estes tendem a ser mais rápidos que os de chave
pública.

3 ESTEGANÁLISE

Os estudos e pesquisas relacionadas às tentativas de descobrir mensagens secretas
ocultadas em um objeto recipiente denominam-se esteganálise, uma alusão à criptanálise, pois
este está relacionado à quebra de chaves e códigos.
Segundo Coelho (2004, apud Johnson, 1998, p.13), “a esteganálise visa descobrir e
tornar inúteis mensagens secretas ocultas em um recipiente”. Coelho (2004, apud Kurak,
1992, p.13), ainda complementa que “ao utilizar a esteganografia, a qualidade do objeto é
degradada e tal degradação pode ser perceptível aos sentidos dos seres humanos e demonstra
certas características semelhantes, o que torna possível padronizar uma espécie de assinatura,
permitindo a detecção dos métodos e dos softwares utilizados”.
As técnicas atuais utilizadas na esteganografia possuem falhas, ou podem ser
facilmente detectadas nos objetos de cobertura. Uma pessoa desautorizada que possui
interesse em descobrir indevidamente a mensagem, pode facilmente fazer um exame
detalhado destes objetos para descobrir a existência ou não de mensagens ocultas. Na opinião
de Rocha (2003, apud Wayner, 2002), “a identificação da existência de uma mensagem
escondida é suficiente para um agressor”.
Técnicas de esteganálise podem revelar a existência de uma mensagem embutida,
destruindo dessa forma, todo o conceito e objetivo da esteganografia, que é deixar
despercebida a existência de uma mensagem. Os procedimentos de ataques contra a
esteganografia são: detecção e destruição da mensagem ocultada.
Neste capítulo serão apresentadas algumas abordagens sobre esteganálise e métodos
de ataques.
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3.1 TÉCNICAS DE ATAQUES

Até o momento não existem métodos de ataques à esteganografia que seja universal,
ou que atenda a todos os tipos de formatos de arquivos e softwares de esteganografia
disponíveis no mercado. Uma importante distinção deve ser feita entre os tipos de ataques,
podendo ser estes passivos ou ativos: no primeiro, é capacidade somente de interceptar o
dado, enquanto que no segundo é possível interceptar e manipular o dado (COELHO, 2004,
p.13).
Quando ocorre a suspeita de que um arquivo possa conter algum tipo de dado
ocultado, é necessário fazer algumas pesquisas e vários testes e hipóteses. Estes testes
compreendem também a comparação dos tipos de assinaturas de esteganografia com os
programas de esteganálise, testando o seu código e a ferramenta utilizada para a esteganálise.
A Figura 7 mostra um diagrama, onde os círculos denotam onde o esteganalista pode obter
acesso ao sistema de esteganografia. No caso de obtenção de mais de uma destas marcas,
como resultado, temos diferentes tipos de ataques (COELHO, 2004, p.13).

Figura 7: Sistema de esteganografia ampliado, um círculo preenchido significa que um
atacante tem acesso suficiente para realizar um ataque ativo. Se o círculo não estiver
preenchido, somente é possível realizar ataques passivos.
Fonte: Coelho e Bento, Laura C. M.; Ricardo J. Ferramentas de Esteganografia e seu uso na Infowar. Evidência
Digital Magazine, 2004, p. 14.
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Segundo Coelho (2004, p.14), os seguintes ataques estão disponíveis neste modelo:
a) Stego-Only (apenas esteganografia): somente o estego-objeto está disponível
para análise. O dado é interceptado e analisado.
b) Stego-attack (ataque de esteganografia): O remetente utiliza um mesmo
recipiente repetidas vezes. Em cada um destes arquivos, diferentes mensagens
são embutidas.
c) Known cover (recipiente conhecido): o recipiente original e o estego-objeto estão
disponíveis. O estego-objeto é interceptado e comparado com o recipiente que
foi utilizado para criar o estego-objeto.
d) Known message (mensagem conhecida): O remetente utiliza um mesmo
recipiente várias vezes. A mensagem escondida já foi revelada anteriormente, o
que permite a análise de estego-objeto para futuros ataques.
e) Cover-emb-stego ou known-cover-message (mensagem e recipiente conhecidos):
o estego-objeto é interceptado e reconhecido, não somente qual recipiente foi
utilizado, mas também a mensagem que foi armazenada no estego-objeto.
f) Manipulação da mensagem: o esteganalista tem habilidade para manipular a
mensagem. É possível modificar ou remover a mensagem embutida.
g) Manipulação do recipiente: o esteganalista pode manipular o recipiente e
interceptar a mensagem. Isto é possível pela determinação dos locais do estegoobjeto que contêm dados embutidos.

Entre os diferentes métodos de ataques Rocha (2003, p.32-36) destaca: Ataques
Aurais ou Visuais, Ataques Estruturais e Ataques Estatísticos, que poderão ser vistos a seguir.
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3.2 ATAQUES AURAIS (VISUAIS)

De acordo com Rocha (2003, p.32), “Alguns ataques retiram as partes significativas
da imagem como um meio de facilitar aos olhos humanos a busca por anomalias na imagem”.
Desta forma a aleatoriedade dos bits menos significativos pode revelar a existência
de uma mensagem ocultada, considerando que uma imagem produzida por câmeras, scanner
ou outros meios digitalizadores sempre deixam marcas de grande estrutura nos bits menos
significativos.

3.2.1 Método de Ataque Visual

Um método bastante simples consiste em aplicar o contrário do que uma ferramenta
de esteganografia normalmente faz, ou seja, é eliminado até o sétimo nível mais alto de um bit
para cada pixel, exceto o último bit. Todos os bytes (0 e 1) possuem valores de cores que
variam até o valor de 256. Este método aplica uma acentuação no valor do pixel, onde o 0
(zero) fica em 0 (zero) e o 1 (um) torna-se o valor máximo, ou seja, 255. Isto nos trás como
resultado cores berrantes, onde os LSBs da imagem original torna-se bastante visíveis para
uma checagem visual. Desta forma podemos identificar possíveis alterações no LSB do
arquivo que contém a mensagem secreta.

3.3 ATAQUES ESTRUTURAIS

Para este método Rocha (2003, p.33) complementa dizendo, “O formato do arquivo
de dados freqüentemente muda assim que outra mensagem é inserida. Nesses casos, um
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sistema capaz de analisar padrões estruturais seria capaz de descobrir a mensagem
escondida”.

3.3.1 Método de Ataque Estrutural

Para este exemplo podemos utilizar um compactador de arquivos. Através deste meio
se for comparado a imagem original com a estego- imagem nota-se que ambos são
visualmente iguais e têm o mesmo tamanho. Somente olhando as imagens, não se pode notar
qualquer diferença, e conseqüentemente não se pode adivinhar mensagens ou informações
ocultas neles. Mas quando se aplica a compressão de arquivos, o fato de que alguma coisa
esta oculta torna-se transparente. Especialmente quando se utiliza dados aleatórios (ou uma
mensagem codificada, com dados aleatórios iguais).

Assim, a redundância é eliminada

tornando o algoritmo de compressão ineficaz.

3.4 ATAQUES ESTATÍSTICOS

Na opinião de Rocha (2003, apud Wayner, 2002), “os padrões dos pixels e seus bits
menos significativos freqüentemente revelam a existência de uma mensagem secreta nos
perfis estatísticos”. Esta técnica pode ser usada para determinar se uma imagem tem alguma
mensagem escondida, isto se deve ao fato de que na maioria das vezes, os dados escondidos
são mais aleatórios que os dados que foram substituídos no processo de mascaramento.
Para este tipo de ataque, será mostrado o método X2 (qui-quadrado) um exemplo
prático que será objeto do estudo de caso praticado no Capítulo 4 e outro, o RS-Esteganálise
(RS-Steganalysis) que envolve estudos em fórmulas e aplicações matemáticas, nas quais está
se encaminhando para tornar-se um padrão para a esteganálise.
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3.4.1 Métodos de ataques estatísticos: X2

Um dos métodos mais comuns de ataque estatístico usa um X2 , que é um teste para
determinar a probabilidade em que uma imagem possa conter uma informação ocultada. O X2
compara a distribuição de freqüência de valores de pixel da amostra de uma imagem para uma
distribuição teoricamente esperada de valores de pixel nos lugares que os dados embutidos
tomaram posição.
Rocha (2003, apud Fridrich et al., 2001, p. 34-36), define os seguintes aspectos:
Este é um dos mais simples teste estatístico relacionados à detecção de
fenômenos aleatórios. Este método consiste em somar a discrepância. Seja
{e0 , e1 ,...} o número de vezes que uma seqüência de eventos ocorre. Neste
caso, isto pode ser o número de vezes que um bit menos significativo é 1 ou
0. Os eventos podem ser classificados de acordo com x2 = ∑ (ei – E(ei ))2 /
E(ei ) [...]. Grandes valores indicam uma condição não aleatória, aque la em
que a imagem foi criada por uma câmera digital ou um scanner e está em
sua forma original. Valores muito pequenos indicam um alto grau de
aleatoriedade e, por conseguinte, isto está ligado com a presença de
mensagens criptografadas.

3.4.2 RS-Esteganálise

Este é um dos métodos de detecção mais robustos disponíveis. Para análise podem
ser utilizadas imagens coloridas ou em tons de cinza. Não existe distinção na profundidade de
cores na imagem analisada, isto pode ser válido tanto para imagens de 8 bpp (bits por pixel)
quanto para imagens de 32 bpp. Devido às dificuldades de implementação deste método, o
RS-Esteganálise, apesar de todo o seu potencial, não foi utilizado dentro do estudo de caso
neste trabalho, mas todo o seu embasamento teórico será mostrado a seguir, principalmente
para dar um início a estudos e trabalhos futuros.
As definições feitas por Rocha (2003, apud Fridrich et al., 2001, p. 34-36), se dizem
respeito aos seguintes aspectos:

41

Seja IMG a imagem testada. IMG possui MxN pixel e cada pixel tem os
seus valores dados por um conjunto P. Como exemplo, para uma imagem
de 8 bpp, tem-se P = {0,....255}. Então, divide-se IMG em grupos de pixels
em disjuntos G de n pixels adjacentes, onde G = (x 1,..., x n).
Como exemplo, pode-se escolher grupos de n = 4 pixels adjacentes. Feito
isso, define-se uma função de descriminação f responsável por atribuir um
número real f(x1 ,..., x n) para cada grupo de píxels G = (x1 ,...,x n). Quanto
mais aleatório for o grupo de pixels, maior o valor da função de
discriminação. A função f(x1 , x 2,..., x n) = n-1 ∑i=1 | xi + 1 – x i |.
Finalmente, define-se uma operação inversível F sobre P chamada flipping.
Por flipping entende-se a permutação dos níveis de cores e consiste em 2
ciclos. Assim, F tem a propriedade que F2 = Identidade ou F(F(x)) = x para
todo x ∈ P. A permutação F1 : 0 ↔ 1, 2 ↔ 3,..., 254 ↔ 255 corresponde a
flipar(negar) o LSB de cada nível de cor. Adicionalmente pode-se definir
uma função de shifting (deslocamento) F-1 : - 1 ↔ 0, 1 ↔ 2,..., 255 ↔ 256,
ou F-1 (x) = F 1 (x+1) – 1 ∀ x.
Para completar, define-se F0 como sendo a permutação de identidade F(x)
= x ∀ x ∈ P. Estas operações são utilizadas para classificar os grupos de
pixels em três categorias diferentes R, S e U: a)Grupos regulares: G ∈ R ⇔
f(F(G)) > f(G); b)Grupos singulares: G ∈ S ⇔ f(F(G)) < f(G); c) Grupos
regulares: G ∈ U ⇔ f(F(G)) = f(G).
Nestas expressões, F(G) significa que a função de flipping F foi aplicada
para os componentes do vetor G = (x 1 ,..., x n). Caso seja desejado aplicar
diferentes flippings em diferentes pixels, deve-se usar uma máscara M que
irá denotar quais os pixels deverão sofrer alterações. A máscara M é uma ntupla com valores {-1, 0, 1}. Define-se o grupo alterado GA como: GA =
(FM (1) (x 1 ), FM (2)(x2 ),..., FM(n) (x n)).
O objetivo da função F é perturbar os pixels de uma forma pouco
significativa tal como aconteceria no processo de mascaramento de uma
mensagem.

O método também proposto por Rocha (2003, apud Fridrich et al., 2001, p. 34-36),
será descrita a seguir:
Seja RM a percentagem do número de grupos regulares em relação ao total
de grupos para a máscara M. De forma similar, SM irá notar o número
relativo de grupos singulares. Tem-se que RM + SM ≤ 1 e R-M + S-M ≤ 1, para
a máscara negativa. A hipótese estatística para o método é que, em imagens
típicas, o valor esperado de RM é aproximadamente igual ao de R-M e o
mesmo é verdade para SM e S-M. A equação definida em RM ≅ R-M e SM ≅ Sfoi empiricamente comprovada (FRIDRICH et all, 2001). A
M,
randomização do plano LSB força a diferença entre RM e SM para zero à
medida que o tamanho m da mensagem escondida cresce. Depois de alterar
os LSBs de 50 por cento dos pixels (é o que acontece quando se esconde
uma mensagem aleatória em todos os pixels), obtém-se RM ≅ SM, isto é o
mesmo que dizer que a capacidade de mascaramento no plano LSB agora é
zero. O fato surpreendente é que um efeito contrário acontece com R-M e SM, sua diferença aumenta proporcionalmente ao tamanho da mensagem
escondida.
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Desta forma, ao analisar IMG (a imagem testada), esta provavelmente estará
escondendo uma mensagem se:
a) Condição 1: RM – R-M = i e i é muito grande;
b) Condição 2: RM – SM = k e k é muito grande.
Valores muito grandes para i acontecem quando i ≥ 2,5% do total de grupos. Valores
muito grandes para k acontecem quando k ≥ 25% do total de grupos. Um mascaramento
detectável ocorre toda vez que a primeira condição é verdadeira. Caso apenas a segunda
condição seja verdadeira, há apenas uma suspeita de que houve um mascaramento
(FRIDRICH et al., 2002).

3.5 CONCLUSÃO

Na Internet não se faz idéia em até que ponto é possível confiar em qualquer tipo de
informação digital, da mesma forma que uma mensagem possa ter uma aparência inocente,
esta também pode vir a estar escondendo informações ou comandos militares ou até mesmo
terrorismo. A informação pode ser utilizada tanto como defesa, quanto ataque. Todas as
formas de manter o sigilo de uma informação devem ser consideradas, pois sempre haverá
alguém com tempo e talento suficiente para conseguir transpô- las. Existe uma carência de
uma tática de defesa contra estes tipos de ataques, mas também é imprescindível estudar e
entender outras tecnologias, como a esteganografia, que durante muitos anos foi e está sendo
utilizada, mas que poucos conhecem em sua forma digital.

4 ESTUDO DE CASO: IMPLEMENTAÇÃO DAS TÉCNICAS DE ESTEGANÁLISE

No meio digital, atualmente existem inúmeros programas de esteganografia,
comerciais ou de livre distribuição, nas quais se utilizam do método LSB. A adoção de tal
método está relacionado ao poder de ocultar mensagens em imagens de 32, 24 ou 8 bits,
sendo estas imagens coloridas ou em escalas de cinza. Acredita-se que a mudança de cores
utilizando o método LSB não pode ser detectada devido ao ruído 13 que apresenta em imagens
digitais.
Alguns peritos em esteganografia recomendam utilizar imagens em escala de cinza,
como sendo os melhores recipientes de imagens. A compressão utilizada por fotografias ou
imagens obtidas com uma câmera digital contém um alto número de cores e são considerados
os melhores recipientes de mensagens para a esteganografia.
Com isso, este capítulo tem por objetivo aplicar alguns dos métodos apresentados no
Capítulo 3, onde são técnicas simples, mas importantes para a detecção ou desconfiança do
método LSB aplicado em imagens.

4.1 FERRAMENTA DE ESTEGANOGRAFIA UTILIZADA

Para atingir os objetivos deste estudo foi escolhido o software de esteganografia
S-Tools, devido a sua facilidade de uso e as características empregadas a esta ferramenta, tais
como, a possibilidade de utilizar arquivos no formato BMP, JPG, GIF, áudio, texto e a
possibilidade de aplicar criptografia.

13

Ruído aqui, não é o ruído no sentido de Processamento Digital de Imagens. Este ruído explicita apenas a
constatação de que os bits presentes não dizem nada (não possuem nenhum padrão) e estão aleatoriamente
distribuídos.
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4.1.1 S-Tools

O S-Tools, é uma ferramenta mencionada em diversos artigos e estudos realizados
voltados para a área da esteganografia. É um programa escrito e mantido por Andy Marrom.
O S-Tools atualmente é considerado uma ferramenta que abrange os maiores tipos de técnicas
envolvidas na esteganografia disponível atualmente. Como já mencionado, podem ser
utilizados arquivos do tipo WAV, de formatos BMP e GIF, como objetos para se tornarem
recipientes da mensagem secreta. É de fácil manuseio e intuitivo, pois basta arrastar os
arquivos a serem utilizados para dentro da área de trabalho da ferramenta.
O S-Tools utiliza o conceito do método bit menos significativo - LSB para ocultar as
mensagens secretas, sendo que os bits que estão disponíveis são determinados através do uso
de um gerador de números pseudo-aleatórios. Sua utilidade pode ser tanto para inserir uma
mensagem oculta em um objeto como para retirar esta mensagem do mesmo.
Os tipos de criptografia utilizados pelo software são: IDEA, DES, 3DES, MDC
Encryption Algorithms, no qual se optou pelo IDEA, para a execução dos testes, por ser um
algoritmo forte e resistente a muitas formas de criptanálise, mas este não é objetivo deste
estudo de caso.

4.2 TÉCNICAS DE ESTEGANÁLISE APLICADAS

Todo computador baseado em figuras são compostos de um conjunto de pontos,
chamados de pixels. Cada um destes pixels representa o valor de uma cor, que internamente
são quantidades separadas de vermelho, azul e verde. Dentro de um sistema operacional, cada
um deste nível de cores variam desde o valor 0 (sem cor) até o 255 (cheia de cor). Um pixel
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com um valor de RGB (Green, read, Blue) de 0 0 0 é preto, e um com o valor de 255 255 255
é branco.
Neste caso, é extremamente simples utilizar uma imagem de 24 bits, porque tais
imagens são armazenadas internamente com triplo RGB. O maior obstáculo para isto é que
imagens de 24 bits são incomuns no momento, e poderia, portanto atrair a atenção daquelas
pessoas que estamos tentando evitar. Eles também são arquivos muito grandes, pois contêm 3
bytes para cada pixel (para uma imagem 640x480 isto está em torno de 640 x 480 x 3 =
921600 bytes). As ferramentas utilizadas e aplicadas para a prática da esteganálise podem ser
encontradas em Guillermito (2002), onde é possível verificar outros exemplos e
principalmente a forma da utilização dessas ferramentas.

4.2.1 Análise 1 – Esteganografia com Imagens Dentro de Imagens

Para esta primeira análise utilizou-se a imagem de cobertura IC 1, Figura 8.

Figura 8: Rua das Palmeiras, imagem de cobertura IC 1 .
Fonte: www.trentiniinbrasile.com.br acessado em 21/08/2004.
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IC 1 é uma figura de 24 bits de tamanho 5061 kb que tem 1260 x 1371 pixels
totalizando 1727460 pixels o que resulta em 647797 bytes disponíveis para o mascaramento
utilizando a ferramenta S-Tools.
Para IC 1 foram feitos os testes utilizando a imagem alvo IA1 , Figura 9. IA1 é uma
figura de 24 bits de tamanho 344 kb que tem 293 x 400 pixels totalizando 117200 pixels, o
que resulta em 351600 bytes a serem ocultados na figura IC 1 .

Figura 9: Estação de Tratamento de Água do Piraí, imagem alvo IA1 .
Fonte: www.celesc.com.br/geracao/ usinas_joinville.php acessado em 21/08/2004.

Analisando todo o processo de mascaramento realizados com o programa S-Tools foi
obtido como resultado uma estego-imagem, que aparentemente não pode ser notado
visualmente IA1 ocultada em IC 1 . Para analisarmos a estego-imagem, será aplicado o tipo de
ataque visual de acentuação dos valores dos pixels, método apresentado no Capítulo 3.
Analisando a Figura 10 e comparando-a com a Figura 11, podemos notar que os
dados aleatórios ocultos utilizando o método LSB tornam-se muito aparente.
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Figura 10: Imagem de cobertura IC 1 .
Fonte: Resultado obtido com a esteganálise de IC1 .

Também é possível visualizar na Figura 11 esteganografada que os pixels destacados
com um círculo azul estão bem mais agrupados que os pixels da Figura 10 original.

Figura 11: Imagem de cobertura IC 1 com imagem alvo IA1 ocultada.
Fonte: Resultado obtido com a esteganálise de IC1 com imagem alvo IA1 ocultada.
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Através deste método podem ser notadas algumas diferenças visuais, isso ocorre por
causa das alterações ocorridos nos pixels que foram aplicados o método LSB na imagem,
causando desta forma um maior agrupamento dos pixels da Figura 11.

4.2.2 Análise 2 – Esteganografia de Textos dentro de Imagens

Esta análise tem por objetivo demonstrar em forma de gráficos uma análise sobre a
presença ou não de uma mensagem oculta em uma imagem, utilizando o método do X2 . A
primeira saída do programa seria uma linha em vermelho, caso esta linha estiver
acompanhando o eixo 1, a probabilidade de conter uma mensagem aleatória ocultada é muito
alta. A segunda saída é uma idéia simples, que seria em adicionar um valor médio da camada
da imagem para verificação, este valor médio seria o LBSs corrente no bloco de 128 bytes.
Assim, se existe uma mensagem aleatória embutida, esta linha verde ficará na faixa de 0.5 no
gráfico. Uma outra saída destacado no gráfico é uma linha vertical azul que representa 1 kb de
dados embutidos.
O teste será realizado tendo como imagem de cobertura IC 2 . Neste primeiro exemplo,
temos um objeto na qual podemos esconder informações de até 8 kb de dados. Isso porque na
Figura 12 possui 98 x 225 pixels. Um pixel pode ser utilizado para esconder até três bits (um
de cada cor RGB no LSB). Assim podemos esconder (98 x 225) x 3 bits. Para obter o número
de kilobytes, é divido o valor resultante por 8 e depois por 1024, resultando em
((((98x225)x3)/8)/1024). Isto nos daria cerca de 8 kilobytes.

49

Figura 12: Imagem de cobertura IC 2 .
Fonte: http://satftp.soest.hawaii.edu/space/hawaii/navnew/kahoolawe/kahoolawe.aerials.html
acessado em 01/11/2004.

Temos como primeira saída do gráfico 1, uma imagem IC 2 sem dados ocultos. No
mesmo gráfico podemos notar claramente que existem pequenos pontos, nas quais
representam bits, em todas as 8 áreas verticais. Com a análise feita juntamente com o
aplicativo que aplica o método X2 notamos que a linha em vermelho segue pelo eixo 0 (zero)
até o final do gráfico, ou seja, até o final da imagem, isso quer dizer que não existem dados
ocultos. A cor verde nos mostra que a média do LSB é muito variável, sendo às vezes muito
fechado para 1 (um), e as vezes muito fechado para 0 (zero).

Gráfico 1: Resultado da Imagem IC 2 , sem dados ocultos.
Fonte: Resultado obtido com a esteganálise de IC2 , sem dados ocultos.

Analisando o Gráfico 2. A curva em vermelho fica no máximo até o primeiro
kilobyte, que repentinamente deixa cair para zero uma vez alcançada 1 kb de dados ocultos.
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Através disso podemos concluir que existe a presença de uma mensagem ocultada de 1 kb.
Olhando a média destacado na linha verde, notamos que no primeiro kilobyte de dados ocultos
os bits estão muito mais agrupados permanecendo na linha de 0.5 do gráfico, outros bons
sinais de presença de dados ocultos.

Gráfico 2: Resultado da Imagem IC 2 , com 1 kb de dados ocultos.
Fonte: Resultado obtido com a esteganálise de IC2 , com 1 kb dados ocultos.

No Gráfico 3 a seguir, curiosamente isto muda com a inserção de cerca de 5.5
kilobytes de dados. A curva em vermelho deixa cair imediatamente depois de alcançado a
quinta área de kilobytes (marca azul na vertical). Isto nos mostra que em uma imagem não
aleatória, até mesmo um texto é considerado aleatório por comparação. Que provavelmente na
saída será capaz de detectar claramente o dado de 5 kb de informação.

Gráfico 3: Resultado da Imagem IC 2, com 5 kb de dados ocultos.
Fonte: Resultado obtido com a esteganálise de IC2 , com 5 kb dados ocultos.
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4.2.3 Análise 3 – Esteganografia de Textos dentro de Imagens utilizando os dois métodos
aplicados na Análise 1 e Análise 2

Nesta terceira análise tem por objetivo mesclar as atividade realizadas na análise 1 e
análise 2. O teste será realizado tendo como imagem de cobertura IC 3 , e será utilizado a
logotipo do Google 14 , figura 13. Neste exemplo podemos esconder informações de até 17 kb
de dados. Isso porque a Figura 13 possui 393 x 122 pixels que com o resultando obtido em
((((393x122)x3)/8)/1024).

Figura 13: Imagem de cobertura IC 3 .
Fonte: www.google.com.br acessado em 02/11/2004.

Aplicando o processo de acentuação dos bits, notamos que toda a parte branca de IC 3 ,
não existe qualquer ocorrência de modificações dos bits e visualmente não ocorrem alterações
significativas de IC 3.

Figura 14: Imagem de cobertura IC 3 , sem dados ocultos.
Fonte: Resultado obtido com a esteganálise de IC3 , sem dados ocultos.
14

Um site de busca na internet, que foi um grande auxiliar para o desenvolvimento deste trabalho
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No gráfico aplicado, também não é notado alterações em IC 3.

Gráfico 4: Gráfico aplicado sobre IC 3 , sem dados ocultos.
Fonte: Resultado obtido com a esteganálise de IC3 , sem dados ocultos.

Em seguida foram ocultados exatamente 17 kb de textos aleatórios em IC 3 , já com o
processo de acentuação dos bits. Com isso é possível notar grandes alterações em toda a área
visível de IC 3 , decorrentes da alteração de seus bits, conforme pode ser visto na figura 15.

Figura 15: Imagem de cobertura IC 3 , com 17 kb de dados ocultos.
Fonte: Resultado obtido com a esteganálise de IC3 , com 17 kb de dados ocultos.

Para finalizar foi gerado um gráfico com base em IC 3 , onde mostra um grande
agrupamento dos bits no centro do gráfico (índice 0.5) confirmando dessa forma a presença de
dados ocultos.

53

Gráfico 5: Gráfico aplicado sobre IC 3 , com 17 kb de dados ocultos.
Fonte: Resultado obtido com a esteganálise de IC3 , com 17 kb de dados ocultos.

4.3 CONCLUSÃO

Os tipos de ataques demonstrados foram formas simples de esteganografia e
aplicação de esteganálise. Existem no mercado métodos, muito mais robustos e sofisticados,
diferentes aos que foram aplicados neste estudo de caso, cada qual com suas particularidades.
Muitas fórmulas matemáticas estão surgindo com o objetivo de se tornarem um padrão na
detecção de mensagens ocultas em imagens. De acordo com os artigos lidos e trabalhos
realizados neste ramo de atividade, é impressionante a força com que vêm os novos métodos
de aplicação da Esteganálise. Isto se deve ao fato principalmente após os rumores sobre
terroristas utilizarem métodos sofisticados de esteganografia para se comunicarem entre si e
fazerem o planejamento de seus ataques.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da esteganografia pode fornecer métodos eficientes para proteção digital
quando bem aplicadas. Principalmente, associando a criptografia e esteganografia podemos
manter as identidades integras e secretas para aqueles que buscam comunicação em segredo.
Sua utilização em aplicação em marcas d’água e a impressão digital, para o uso na detecção
de cópia desautorizada ou ilegal, vem se tornando de suma importância dentro das indústrias.
A esteganografia era apenas objeto de interesse das forças armadas, que agora está
ganhando popularidade entre as massas. Logo, qualquer usuário de posse de um computador
poderá pôr sua própria marca d’água sobre suas criações artísticas.
O objetivo deste trabalho de conclusão de curso foi estudar as principais técnicas de
esteganografia da atualidade e suas aplicações em imagens e texto, abordando algumas
definições de criptografia e aplicações de esteganálise.
No Capítulo 1, foram apresentados, a história da esteganografia e seus métodos para
esconder dados em textos, imagens, e áudios, com introduções apropriadas aos ambientes de
cada meio, as forças e fraquezas. Foi dado um maior enfoque no método de esteganografia em
imagens, sendo o objeto para o estudo da esteganálise. A maioria dos sistemas de
esteganografia aproveita-se da vantagem sobre as fraquezas perceptuais humanas. Com base
nos estudos realizados é possível concluir que, atualmente, nenhum sistema de esteganografia
é totalmente imune e que assegurem total confidencialidade, autenticação, integridade e não
repudiação dos dados.
Os fundamentos e um pouco da história sobre criptografia foram apresentados no
Capítulo 2. Os fundamentos e métodos de esteganálise demonstrados no capítulo 3, são
exemplos simples, mas servem para visualizar o tamanho de oportunidades para aplicações de
estudos e pesquisas. Também foi visto no Capítulo 3, as definições feitas por Rocha (2003,
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apud Fridrich et al., 2001, p. 34-36), sobre o método RS-Esteganálise, que vem ser tornando
um padrão mundial para a detecção da esteganografia. Como o objetivo do RS-Esteganálise é
apenas dizer se há ou não uma mensagem escondida em uma imagem, uma melhor atenção na
sua aplicação a tornará uma ferramenta muito importante dentro da esteganálise.
Os objetivos propostos neste trabalho foram alcançados de forma satisfatória, pois
foi possível demonstrar e principalmente aplicar a maioria dos métodos de esteganálise
apresentados, conforme demonstrado no Capítulo 4. Devido a um erro na interpretação da
fórmula do RS-Esteganálise, não foi possível realizar testes em imagens esteganografadas.
Dessa forma, não consta neste trabalho um estudo de caso demonstrando a aplicação deste
método, somente consta as suas referências e definições.
O campo de pesquisas em esteganografia digital está em constante evolução. Novas
técnicas são inovadas a cada dia. Em virtude desta evolução, é muito importante dar
continuidade na adaptação dos novos métodos de esteganálise.
Algumas considerações que podem ser feitas é realizar um estudo mais aprofundado
sobre a proposta do RS-Esteganálise, onde poderia ser desenvolvida uma ferramenta baseada
em seus conceitos e fórmulas, para auxiliar na análise de imagens esteganografadas,
contribuindo dessa forma para a sociedade e estimulando novas pesquisas nesta área.
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