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W ostatnich latach zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania stegano-
grafią1. Celem steganografii jest ukrycie wrażliwych informacji w zbiorze danych 
niewymagających ochrony w taki sposób, aby osoba postronna nie była w stanie 
wykryć ich istnienia. Nośnikami informacji są najczęściej pliki graficzne (BMP, JPEG, 
GIF itp.), dźwiękowe (MP3, WAVE), video (AVI), pliki HTML, a nawet nagłówki 
pakietów protokołów komunikacyjnych czy też ich zależności czasowe (uzyskanie 
określonych opóźnień w reakcji na ustalone zdarzenie, celowo opóźnione pakiety). 
W produktach steganograficznych jako dodatkowe zabezpieczenie ukrywanych 
informacji zaczęto stosować kryptografię, co istotnie wpłynęło na oferowany przez 
nie poziom zabezpieczenia. Aby prawidłowo odczytać ukryte informacje, należy po 
pierwsze zauważyć fakt ich zamaskowania i złamać algorytm steganograficzyny, po 
drugie dokonać dekryptażu. W dalszej części artykułu element wejściowy systemu 
steganograficznego, w którym ukrywane są dane, będzie nazywany nośnikiem lub 
plikiem nośnym, natomiast plik z ukrytymi danymi stegoplikiem lub w przypadku 
plików graficznych – stegoobrazem.

Algorytm steganograficzny można uznać za skuteczny, jeśli jest on odporny 
zarówno na ataki typu pasywnego, jak i aktywnego. Atak pasywny polega na próbie 
identyfikacji ukrytych informacji poprzez bezpośrednią obserwację danych będących 
ich nośnikiem. W przypadku obrazu, pliku HTML czy plików tekstowych najprostszy 
atak pasywny to analiza wzrokowa, wobec czego różnice między nośnikiem a stego-
obrazem nie mogą być widoczne gołym okiem. W odniesieniu do plików dźwiękowych 
zakłócenia wprowadzane podczas ukrywania informacji nie mogą być słyszalne. Nawet 
jeśli ktoś ma świadomość, że w jednym z plików zostały dokonane pewne modyfi-
kacje, nie powinien być w stanie odróżnić oryginału od stegopliku. Atak aktywny 
z kolei dopuszcza możliwość ingerencji w nośnik informacji. Tego typu ataki często 
koncentrują się nie tylko na wykrywaniu informacji, lecz także na aktywnej próbie ich 
profilaktycznego usuwania i bazują na różnego rodzaju przekształceniach przekazu. 
W przypadku obrazu i dźwięku może to być przeprowadzenie algorytmu kompresji 
(MP3 lub JPEG). Dla grafiki atakiem aktywnym są także wszelkie przekształcenia geo-
metryczne, takie jak obrót czy skalowanie, oraz filtracja obrazu stosowana powszechnie 
przy obróbce zdjęć.

Przełamanie zabezpieczeń steganograficznych wymaga znajomości przynajmniej 
części algorytmu, posiadania obrazu nośnego oraz stegoobrazu (na podstawie których 
dokonuje się ich porównania) lub znajomości treści ukrytej wiadomości. Trzeba także 
liczyć się z tym, że najnowsze programy steganograficzne mogą używać algorytmów 
kryptograficznych do rozpraszania danych po nośniku lub ich szyfrowania jeszcze 
przed ukryciem, konieczne więc staje się także złamanie hasła i znajomość algorytmu 
kryptograficznego. W momencie, gdy algorytm steganograficzny jest skomplikowany, 

1 Steganografia jest dziedziną nauki dotyczącą ochrony informacji, której celem jest ukrycie samego 
faktu prowadzenia wymiany informacji (komunikacji) – wszystkie przypisy autorki artykułu.
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a przeprowadzający atak nie ma żadnych z powyższych informacji, mówimy o łamaniu 
algorytmu „na ślepo”. W takim przypadku szansa na wyodrębnienie informacji jest 
zdeterminowana posiadaną mocą obliczeniową oraz specjalistyczną wiedzą z zakresu 
algorytmów steganograficznych, przetwarzania i kompresji danych, a także krypto-
grafii. Dlatego też coraz częściej powstają programy oferujące zarówno szyfrowanie, 
jak i ukrywanie danych. Nie trudno się również domyślić, że twórcy programów nie 
udostępniają swoich algorytmów, gdyż to one stanowią o sile i skuteczności systemu 
steganograficznego.

W artykule przedstawiono wyniki podstawowej analizy steganograficznej 
próbki bazowej z zakresu ogólnie dostępnych programów z licencją freeware. 
Kryterium wyboru aplikacji poddanych analizie była ilość pobrań plików źródło-
wych aplikacji oraz odwołania występujące w publikacjach dotyczących ukrywania 
informacji. Pliki nośne oraz stegopliki powstałe na skutek działania analizowanych 
aplikacji porównywano m.in. przy użyciu programu Matlab. Sprawdzono także 
poziom zniekształceń, który powstał podczas ukrycia dwóch testowych plików tek-
stowych o zadanych wielkościach. Następnie wykonano analizę odporności użytych 
algorytmów na ataki.

Można zauważyć, że najczęściej wykorzystywanymi plikami nośnymi są pliki 
graficzne. Wiąże się to z dużą pojemnością danych, jaką można w nich umieścić bez 
wzbudzania podejrzeń. Dodatkowo obecność plików graficznych na stronach interne-
towych czy też w przesyłanych wiadomościach e-mail nikogo nie dziwi. Można wobec 
tego ukryć dane w plikach graficznych powszechnie dostępnych na stronie internetowej, 
a i tak bez dodatkowej wiedzy na temat systemu prawdopodobieństwo, że przekaz 
zostanie zauważony, jest niewielkie. Jedną z metod pozwalających na stwierdzenie, 
oczywiście z określonym prawdopodobieństwem, że został użyty jeden z programów 
steganograficznych, są metody statystyczne (np. test χ2), które wskazują na zaburzenia 
klasyfikowalnych cech charakterystycznych dla danego rodzaju pliku i nie wymagają 
porównywania z oryginalnym plikiem nośnym. Są one najczęściej stosowane w przy-
padku obrazów oraz plików dźwiękowych.

Podstawowe techniki steganograficzne

1. Metody substytucji
Metody substytucji polegają na zmianie tych bitów nośnika, które nie przenoszą 

istotnej informacji. Dzięki temu wprowadzone zmiany są praktycznie niezauważalne. 
Metody te są nazywane również metodami ukrywania informacji w szumie. Ich pod-
stawową zaletą jest możliwość ukrycia w nośniku dużej ilości danych, wadą natomiast 
mała odporność na ataki.

Najbardziej popularną metodą substytucji jest ukrywanie informacji przez zmianę 
najmniej znaczącego bitu zapisanej cyfrowo próbki sygnału (obrazu lub dźwięku). Jest to 
tzw. metoda LSB (Least Significant Bit - najmniej znaczący bit). W przypadku gdy dane 
są ukrywane w obrazie, zmianie ulega wartość najmniej znaczącego bitu dla każdego 
z trzech kolorów opisujących dany piksel, a w przypadku dźwięku – najmniej znaczący 
bit danej próbki (np. 00010001). Dla przykładu: w obrazie RGB barwa jednego piksela 
zapisywana jest w postaci 24 bitów, po osiem na każdy z kolorów R (red), G (green) lub 
B (blue). Pozwala to na ukrycie trzech bitów w jednym pikselu, czyli po jednym bicie 
na każdy z kolorów. Przykładowo: dla R – 00101010, G – 01100101, B – 10101010 ukryte 
bity to: 0, 1, 0.
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W celach steganograficznych wykorzystuje się również nieużywane pola nagłów-
ków pakietów TCP i IP. TCP pozwala na ukrycie sześciu bitów, a IP dwóch, ponieważ 
właśnie takie ilości bitów nie są w nich wykorzystywane2.

Metody substytucji można też stosować w przypadku ukrywania poufnych danych 
w nieużywanym obszarze dysku. Muszą one być niewidoczne dla systemu i dostępne 
jedynie w przypadku użycia odpowiedniego oprogramowania, które je odczyta, stosu-
jąc bezpośrednie adresowanie.

2. Metody transformacyjne
Podstawową wadą metod substytucji jest ich wrażliwość na ataki steganograficzne. 

Znacznie odporniejsze okazują się algorytmy oparte na metodach transformacyjnych. 
Charakteryzują się one jednak złożonymi algorytmami oraz znacznie mniejszą pojemno-
ścią steganograficzną niż metody substytucji. Metody te są stosowane przy steganografii 
w obrazach, dźwiękach lub plikach multimedialnych (np. AVI). Nie używa się w nich 
reprezentacji geometrycznej obrazu czy też przebiegu sygnału dźwiękowego w funkcji 
czasu, ale reprezentacji częstotliwościowej. Najczęściej rozważane jest zastosowanie 
transformaty Fouriera, kosinusowej oraz falkowej.

Programy steganograficzne

1. Contraband
Ukrywanie danych z wykorzystaniem Contraband3 jest oparte na zmianie LSB 

wybranych pikseli. Program ukrywa dane w plikach BMP, dla których zapis kolorów 
odbywa się w trybie RGB. Chcąc opisać kolor danego piksela, należy podać trzy war-
tości (każda zapisana na ośmiu bitach), które odpowiadają zawartości każdego z trzech 
kolorów R, G i B. Podstawą działania programu jest wprowadzenie do obrazu zmiany, 
której oko ludzkie nie jest w stanie wychwycić, przez zmianę ostatniego bitu (LSB) 
określającego zawartość danej barwy. 

Program Contraband wymaga podania czterocyfrowego hasła, które rozprasza 
ukrywane dane, utrudniając ich odczytanie w przypadku wykrycia faktu niejawnej 
komunikacji. W tabelach 1 i 2 przedstawiono, jak wygląda fragment macierzy kolorów 
R przed i po ukryciu informacji.

Tab. 1. Fragment macierzy R obrazu oryginalnego.

38 57 55 47 57 69 71 74
33 46 44 43 56 65 63 68
36 34 29 41 64 66 57 64
41 34 29 48 74 73 61 68
34 40 40 51 71 74 67 72
22 43 49 49 62 71 69 71
31 45 49 61 62 57 67 64
31 45 49 61 62 57 67 64

Źródło: wszystkie tabele powstały na podstawie obliczeń własnych autorki artykułu.

2 W. Grabarczuk, P. Kopniak, Steganologia: współczesne metody ochrony informacji (przegląd), 
„PAK” 2005, nr 3, s. 23.

3 Program jest dostępny na stronie: http://come.to/us.
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Tab. 2. Fragment macierzy R stegoobrazu (z zaznaczonymi zmianami).

38 57 55 46 57 69 70 75
33 46 45 42 56 65 63 68
37 35 28 40 65 66 57 65
40 34 29 48 75 73 60 69
34 40 40 51 70 74 66 72
22 42 48 48 63 70 68 71
30 44 49 60 63 57 66 64
30 45 49 60 62 56 66 64

2. F5.jar
Program F5.jar4 jest algorytmem steganograficznym wykorzystującym jako 

nośnik informacji obrazy JPEG. Jego poprzednikami były algorytmy F3 i F4, których 
działanie można było łatwo wykryć, stosując metody statystyczne. 

Algorytm F5 ukrywa dane podczas kompresji obrazów JPEG, gdzie wprowadzane 
są zmiany współczynników DCT (dyskretnej transformaty kosinusowej). W procesie 
kompresji następuje podział obrazów na bloki 8 x 8 pikseli i wyznaczanie współczynni-
ków DCT tych bloków. Następnie każdy blok podlega kwantyzacji (zmniejszeniu liczby 
kolorów przy zachowaniu możliwie najwierniejszego ich odwzorowania) i właśnie po 
tym procesie następuje wprowadzenie ukrywanych danych do obrazu. Zmianie ulegają 
współczynniki DCT po kwantyzacji, co pokazano w tabelach 3 i 4. Modyfikacja polega 
na zmniejszeniu wartości bezwzględnej wybranego współczynnika w zależności od 
wartości ukrywanego bitu informacji.

Tab. 3. Blok współczynników DCT po kwantyzacji (obraz oryginalny).

69 -9 1 -4 -2 -1 0 0
17 0 -1 0 -3 0 -1 0
1 1 -8 -2 1 0 0 0
-4 -1 3 0 1 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

Tab. 4. Blok współczynników DCT po kwantyzacji (stegoobraz).

69 -9 1 -3 -2 -1 0 0
17 0 -1 0 -2 0 -1 0
1 1 -8 -2 0 0 0 0
-4 -1 3 0 1 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
0 -1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

4 Algorytm w postaci programu napisanego w Javie jest dostępny na stronie: http://code.google.
com/p/f5-steganography/downloads/list.
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Zmodyfikowane współczynniki są dodatkowo rozpraszane w obrazie w sposób 
zależny od klucza (hasła). Natomiast liczba wprowadzanych zmian zostaje zreduko-
wana dzięki zastosowaniu kodowania macierzy (matrix encoding)5.

3. Invisible Secrets 2.16

Program ten pozwala na ukrywanie danych w plikach BMP i JPEG z opcją ich 
szyfrowania z wykorzystaniem algorytmu Blowfish7 oraz kompresji ukrywanych 
danych. Dodatkowo umożliwia trwałe usunięcie pliku nośnego oraz pliku ukrywanego 
tak, aby niemożliwe było porównanie stegopliku z plikiem oryginalnym.

Analizując przypadek ukrywania informacji w pliku JPEG przy użyciu pro-
gramu MatLab, można zauważyć, że do samego obrazu nie są wprowadzane zmiany. 
Konieczna jest więc analiza nagłówka pliku, gdzie widoczna staje się różnica w polach 
Comment, co pokazano na rys. 1. W polu Comment w nagłówku stegopliku pojawiają się 
znaki, których nie ma w oryginalnym pliku, z czego wniosek, że właśnie tam umiesz-
czono zaszyfrowane dane. W związku z powyższym zwiększa się także rozmiar pliku 
wyjściowego. I tak na przykład z obrazu JPEG o wielkości 9,94 KB po ukryciu pliku 
tekstowego o wielkości 573 B otrzymujemy plik zajmujący 10,4 KB.

5 A. Westfeld, F5 – A Steganografic Algorithm, High Capacity Despite Better Steganalysis, Berlin 
Heidelberg 2001, Springer-Verlag, s. 297.

6 Program jest dostępny na stronie: http://www.invisiblesecrets.com/ver2/index.html.
7 B. Schneier, Description of a New Variable-Length Key, 64-Bit Block Cipher (Blowfish), Fast 

Software Encription, Cambridge Security Workshop Proceedings, London 1994, Springer-Verlag, s. 191–204.

Rys. 1. Zrzut ekranu. Porównanie nagłówków stegoobrazu i obrazu wejściowego (różnica 
w polach COM marker comment oraz Comment) przy użyciu programu jhead.exe.
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W przypadku ukrywania informacji w pliku BMP wykorzystywana jest metoda 
zmiany LSB wartości barw wybranych pikseli, podobnie jak to dzieje się w programie 
Contraband. 

4. MP3 Steno
Aplikacja MP3 Steno8 pozwala na ukrycie pliku tekstowego w pliku dźwię-

kowym. Plikiem wejściowym jest WAVE, który jest poddawany kompresji według 
standardu kodowania MPEG Audio Layer III. Aby program dokonał przekształcenia, 
plik wejściowy musi spełniać określone kryteria. Powinien to być plik mono, o często-
tliwości próbkowania równej 44 100 Hz, zapisany na 16-bitowych próbkach. W wyniku 
działania programu jest tworzony plik MP3 z osadzonymi danymi. Proces ukrywania 
danych zachodzi podczas kompresji, na etapie zwanym inner loop. Odbywa się wów-
czas proces kwantyzacji (rys. 2), a krok kwantyzacji dobiera się tak, aby słowo opisujące 
daną próbkę było jak najkrótsze. 

W procesie kompresji wykorzystuje się m.in. wiedzę na temat progu słyszalności 
ucha ludzkiego (rys. 3) oraz efektu maskowania. Analizując wykres progu słyszalności, 
można zauważyć, że częstotliwości, które słyszymy, ograniczają się do około 20 kHz. 
Z istnienia wyższych częstotliwości w odtwarzanym pliku dźwiękowym nie zdajemy 
sobie sprawy. Podobnie jest w sytuacji, gdy pojawia się wiele harmonicznych (skła-
dowych sygnału, patrz rys. 3) w niewielkiej odległości (w dziedzinie częstotliwości). 
Wówczas ta o największej amplitudzie maskuje harmoniczne o amplitudzie mniejszej. 
Krzywa, która wyznacza „zasięg” maskowania danej harmonicznej, jest nazywana pro-
giem maskowania. Zapisując dźwięk w postaci cyfrowej, można pominąć maskowane 
składowe sygnału, nie wprowadzając słyszalnych zmian. Bardzo ważnym warunkiem, 
jaki musi być spełniony podczas kompresji, jest także zapewnienie, aby szum kwanty-
zacji (zniekształcenie powstające podczas konwersji sygnału analogowego na postać 
cyfrową) znajdował się poniżej krzywej progu słyszalności9. Tylko wówczas będzie 
niezauważalny. 

8 MP3 Steno jest dostępny na stronie: http://www.petitcolas.net/fabien/steganography/mp3stego.
9  http://www.profon.pl/podstawy/publikacje/mpeg.htm [dostęp: 8.03.2012].

Rys. 2. Proces kwantyzacji.
Źródło: http://www.profon.pl/podstawy/publikacje/mpeg.htm [dostęp: 8.03.2012].
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Dodatkowo MP3 Steno wykorzystuje algorytm kryptograficzny SHA-110 do 
rozproszenia danych.

10 Por. M. Kutyłowski, W.B. Strothmann, Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów 
komputerowych., Warszawa 1999, RM.

Rys. 3. Próg słyszalności oraz efekt maskowania.
Źródło: http://www.profon.pl/podstawy/publikacje/mpeg.htm [dostęp: 8.03.2012].

Rys. 4. Efekt działania programu MP3 Steno (u góry oryginalny plik WAVE, na dole plik 
z ukrytą informacją).
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5. Securengine Professional 1.0
Program Securengine Professional 1.011 umożliwia szyfrowanie danych (algorytmy 

AES12, Blowfish13, Gost oraz Triple DES14), ukrywanie plików w plikach graficznych: 
GIF, BMP, PNG oraz plikach HTML, tworzenie samorozpakowujących się archiwów 
z zaszyfrowaną zawartością oraz permanentne usuwanie plików (wipe’owanie).

Sposób wprowadzania zmian w plikach PNG i BMP jest oparty na zmianie LSB 
i rozproszeniu bitów informacyjnych po całym obrazie.

W przypadku plików HTML po ukryciu pliku tekstowego rozmiar pliku HTML 
powiększa się, co można stwierdzić dopiero, gdy dysponuje się plikiem oryginalnym. 
Wizualnie po wyświetleniu pliku w przeglądarce nie widać zmian, natomiast w widoku 
źródła strony uwidaczniają się wyraźne różnice między plikiem nośnym a stegoplikiem. 
Przed znacznikiem <body> w stronie z ukrytymi danymi pojawia się wiele znaczników 
<type=”text/css” media=”all”>, po których następują sekwencje tekstu nieobecne 
w oryginalnym pliku HTML (rys. 5). Można więc przypuszczać, że to właśnie tam 
ukryte są zaszyfrowane dane. Zwiększa się także rozmiar pliku w analizowanym przy-
padku z 183 KB do 187 KB.

6. JPHS
Program JPHS15 ukrywa pliki w obrazach JPEG. Wielkość danych, jakie można 

zamieścić w pliku nośnym, stanowi około 10 proc. jego rozmiaru. Aplikacja wyko-
rzystuje algorytm kompresji JPEG i wprowadza modyfikację współczynników DCT 
w wybranych blokach 8 x 8 pikseli. 

Ilość wprowadzonych zmian jest tutaj znacznie większa niż w przypadku typowej 
metody LSB. Przyczynę tego zjawiska opisano w części artykułu dotyczącej zniekształ-
ceń. W celu lepszego zabezpieczenia ukrytych danych jako generatora liczb losowych 
użyto algorytmu kryptograficznego Blowfish, który służy do rozproszenia danych 
w obrazie.

11 Aplikację można pobrać ze strony: http://download.chip.eu/pl/download_pl_140429.html.
12 Specification for the Advanced Encryption Standard (AES), Processing Standards Publication 197, 

November 26, 2001.
13 B. Schneier, Description of a New Variable-Length Key, …, s. 191–204.
14 M. Kutyłowski, W.B. Strothmann, Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów…
15 Program jest dostępny na stronie: http://linux01.gwdg.de/~alatham/stego.html.

Rys. 5. Fragment strony źródłowej pliku HTML z ukrytymi danymi.
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7. S-TOOLS
Program S-Tools16 pozwala na ukrywanie informacji w plikach WAVE, GIF oraz 

BMP. Ukrywanie plików w obrazach BMP odbywa się tak jak w większości testo-
wanych programów na zasadzie zmiany LSB trzech składowych kolorów wybranych 
pikseli. Ten sposób ukrywania informacji dotyczy obrazów 24-bitowych. Ciekawy jest 
algorytm ukrywania danych dla obrazów w formacie GIF. Interpretowane są one jako 
macierz o wymiarach M x N, gdzie M i N to ilość pikseli w obu wymiarach, oraz macierz 
o wymiarach n x 3, zwana mapą kolorów, gdzie n to ilość kolorów, która typowo wynosi 
256. W tak zdefiniowanym obrazie jest stosowany algorytm redukcji kolorów, opisany 
przez Paula Heckberta17, tak aby pozyskać przestrzeń do ukrycia danych. Dodatkowo 
kolory w palecie zostają odpowiednio posegregowane. Korzystając z możliwości pro-
gramu Matlab, sprawdzono, czym się różnią poszczególne macierze obrazu nośnego 
i stegoobrazu (fragment tych macierzy pokazano na rys. 7 i 8). Można zauważyć, 
że w mapie kolorów stegoobrazu widnieją całkiem inne wartości. I analogicznie, 
w macierzy obrazu dla tych samych pikseli widnieje odwołanie do całkiem innego 
koloru z mapy kolorów. Mimo to plik graficzny wyświetlany jest prawidłowo i nie 
jesteśmy w stanie gołym okiem stwierdzić, w którym z obrazów ukryty jest przekaz. 
Sposób, w jaki interpretuje się obrazy z mapą kolorów, pokazano na rys. 6.

16  Program można znaleźć na stronie: http://dl.cdn.chip.eu/downloads/3391/s-tools4.exe?cid=41925
&platform=dcu&1321123431-1321130931-123092-B-deca0be65d1a968e3ffda5a539449404.exe.

17 P. Heckbert, Color Image Quantization for Frame Buffer Display, SIGGRAPH ‘82 Proceedings, 
New York 1982, ACM, s. 297.

Rys. 6. Interpretacja obrazów z mapą kolorów.
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Rys. 7. Fragment map kolorów dla obrazu nośnego (po lewej) oraz stegoobrazu (po prawej).

Rys. 8. Fragment macierzy obrazu nośnika (po lewej) oraz stegoobrazu (po prawej).
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W przypadku plików WAVE algorytm jest bardzo prosty i również oparty na 
zmianie LSB wybranych próbek przebiegu nośnego. Program nie wykorzystuje algo-
rytmu kompresji, jak to miało miejsce w MP3 Steno, co skutkuje większą pojemnością, 
ale jednocześnie zmniejsza odporność na ataki.

W celu rozproszenia ukrywanych bitów informacji w pliku nośnym stosuje się 
generator liczb pseudolosowych. Natomiast jeszcze przed ukryciem dane są szyfrowane 
jednym z algorytmów: IDEA, DES, Triple DES, MDC18. Hasło służy do wygenero-
wania klucza (algorytm MD5). Dodatkowo ukrywane pliki mogą być wcześniej 
skompresowane.

Zniekształcenia

W celu zobrazowania stopnia zniekształceń wprowadzanych do plików nośnych 
podczas procesu ukrywania informacji został policzony MSE (mean square error – błąd 
średniokwadratowy) oraz współczynnik PSNR (peak signal to nosie ratio – szczytowy 
stosunek sygnału do szumu). Powyższe parametry określa wzór19: 

gdzie:  M i N to wymiary obrazu (ilość pikseli)
f(i,j) – obraz oryginalny
f’(i,j) – obraz z ukrytymi danymi
1≤i≤N oraz 1≤j≤M
k – liczba kolorów obrazu minus 1

Obliczenia zostały wykonane między innymi dla obrazu nośnego o wymiarach 
300 x 225 pikseli (konwertowanego do różnych formatów) oraz dwóch plików teksto-
wych odpowiednio o rozmiarze 573 B oraz 1,68 kB, które stanowiły ukrywane treści. 
Dla programu MP3 Steno oraz S-Tools (ukrywanie w plikach WAVE) te same parametry 
policzono dla nośnika w postaci pliku WAVE o wielkości 18,4 MB i ukryto w nim te 
same dwa pliki tekstowe, co dla obrazów.

Im większy PSNR, a mniejszy MSE, tym większe podobieństwo obrazu oryginal-
nego i stegoobrazu, co wiąże się bezpośrednio z odpornością na ataki pasywne. Wyniki 
obliczeń przedstawiono w tabeli 5.

18 M. Kutyłowski, W.B. Strothmann, Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów…
19 A. Almohammad, G. Ghinea, Stego Image Quality and the Reliability of PSNR, London 2010, 

Brunel University.
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Tab. 5. Poziom zniekształceń dla plików wyjściowych omawianych programów

Aplikacja Wielkość pliku 
(.txt) PSNR [dB] MSE

Rodzaj 
testowanego 

nośnika

Wielkość 
pliku 

nośnego

Contraband
573 B 67.5234 0.0115

BMP 197 KB
1,68 KB 62.8009 0.0341

F5.jar
573 B 36.3075 15.2170

JPEG 26 KB
1,68 KB 35.3393 19.0176

InvisibleSecrets 2.1
573 B 51.3215 0.4797

BMP 197 KB
1,68 KB 51.3244 0.4793

MP3Steno
573 B 53.7881 0.2718 WAVE

(->MP3) 18,4 MB
1,68 KB 53.7874 0.2719

SecurEngine 
Proffesional 1.0

573 B 62.0596 0.0405
BMP 197 KB

1,68 KB 61.6710 0.0443

SecurEngine 
Proffesional 1.0

573 B 61.4509 0.0466
PNG 99 KB

1,68 KB 61.5591 0.0454

JPHS
232 B 53.9567 0.2615

JPEG 26 KB
573 B - -

S-Tools
573 B 80.4697 5.8359e-004

GIF 34 KB
1,68 KB 80.2937 6.0774e-004

S-Tools
573 B 175.8446 1.6929e-013

WAVE 18,4 MB
1,68 KB 175.6116 1.7862e-013

Analizując tabelę 5, można zauważyć, że programy ukrywające dane, gdzie 
nośnikiem jest obraz, najmniejsze zakłócenia wprowadzają do plików BMP. Wynika to 
z faktu, że stosuje się w nich metodę LSB. Zmieniając najmniej znaczące bity, możemy 
umieścić dużą liczbę danych, powodując bardzo niewielkie zmiany (trzy bity na jeden 
piksel). Należy jednak pamiętać, że jest to metoda najmniej odporna na ataki aktywne 
i dość łatwo wyodrębnić ukryte w ten sposób dane. Ponadto ten sam obraz w formacie 
BMP ma znacznie większy rozmiar niż pliki JPEG czy PNG. 

Tab. 6. PSNR oraz MSE dla obrazu o wymiarach 300 x 252 pikseli po kompresji JPEG 
(poziom jakości 80 proc.).

PSNR [dB] MSE Rodzaj nośnika Wielkość pliku 
wejściowego

37 6008 11 2980 JPEG 26 KB

Mniejszą pojemnością danych i mniejszym podobieństwem do obrazu oryginal-
nego charakteryzują się stegoobrazy powstałe w wyniku zmiany współczynników DCT 
podczas kompresji JPEG. Znacznie trudniej wydobyć z nich informację. Większość 
zmian powstałych w obrazie JPEG przy ukrywaniu danych podczas kompresji wynika 
z faktu, że zmieniając jeden ze współczynników bloku 8 x 8 pikseli transformaty DCT, 
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można spowodować zmianę barwy więcej niż jednego piksela w tym bloku po przejściu 
na reprezentację geometryczną.

W tabeli 6 zamieszczono dane dotyczące kompresji JPEG, przy zachowaniu 
jakości na poziomie 80 proc. Można zauważyć, że wielkość PSNR dla algorytmu F5 
różni się nieznacznie od PSNR z tabeli 5. Wobec czego dla tego algorytmu osadzenie 
danych podczas kompresji JPEG powoduje porównywalne zniekształcenie obrazu do 
wprowadzanego przez  sam proces kompresji JPEG (80 proc.).

Analiza plików powstałych przy ukrywaniu informacji w plikach MP3 przy 
użyciu programu MP3 Steno lub S-Tools, mogłaby prowadzić do konkluzji, że ich 
podobieństwo do pliku nośnego jest bardzo duże. Należy jednak pamiętać, że patrząc 
na wielkość PSNR, nie można zapominać o stosunku wielkości pliku ukrywanego do 
wielkości pliku nośnego. Jak widać w tabeli 5, plik dźwiękowy jest o wiele większy 
niż największy z plików graficznych, czyli BMP, a w przypadku MP3 Steno oferuje 
porównywalne podobieństwo (wartość współczynnika PSNR). Co by się stało, gdyby 
plik dźwiękowy był tego samego rozmiaru co plik BMP? Dane okazałyby się zbyt 
duże, aby umieścić je w pliku. Dla plików WAVE, w których dane zostały osadzone za 
pomocą programu S-Tools, widać znacznie większe podobieństwo do pliku nośnego, 
niż w przypadku umieszczenia tego samego pliku tekstowego w procesie kompresji 
przez program MP3 Steno. Jak wcześniej wspomniano związane jest to z zastosowa-
niem w S-Tools bardzo prostego algorytmu, co skutkuje większym podobieństwem 
i możliwością osadzania większych plików.

Przy próbie ukrycia plików programem JPHS pojawiły się problemy związane 
z wielkością danych, jakie można ukryć. Niestety, dla analizowanego obrazu JPEG 
o wielkości 26 KB udało się osadzić jedynie plik o wiele mniejszy niż zakładano 
(o wielkości 232 B), choć dla innych programów taki problem nie wystąpił. Świadczy 
to o tym, że im bardziej skomplikowany algorytm steganograficzny, tym mniejsza jest 
pojemność pliku nośnego.

Z uwagi na powyższe trudno się dziwić, że twórcy programów steganograficznych 
przypominają użytkownikom o jednej z podstawowych zasad, jakich trzeba przestrze-
gać, aby system pozostał skuteczny: do programów steganograficznych wprowadzamy 
tylko informacje niezbędne i uważnie dobieramy plik nośny. 

Odporność na ataki

O skuteczności algorytmu steganograficznego świadczy między innymi jego 
odporność na ataki pasywne i aktywne. W przypadku omawianych programów 
z licencją freeware najczęściej stosowaną metodą jest zmiana LSB wartości próbki, 
kolorów pikseli lub współczynników DCT. Algorytmy, których podstawą jest zmiana 
LSB, jak już wcześniej wspomniano, charakteryzują się dużą pojemnością, co jest ich 
podstawową zaletą. Odporność na ataki pasywne również jest zadowalająca, ponieważ 
nikt nie jest w stanie, czy odtwarzając plik dźwiękowy, czy oglądając dany obraz bądź 
plik HTML, stwierdzić obecności ukrytego przekazu (potwierdza to analiza rys. 4). 
Badania wykazały, jak należało oczekiwać, że po dokonaniu prostych przekształceń, 
np. filtracji, obrotu o kąt różny od wielokrotności 90º, programy nie były w stanie 
odczytać ukrytych danych. Jedynie w przypadku usunięcia wybranych fragmentów 
obrazu okazało się, że możliwe jest odczytanie części informacji, jednak zależało to od 
tego, jak w danym momencie zostały rozproszone dane po nośniku. Można by się spo-
dziewać, że w przypadku metod, których podstawą jest zmiana współczynników DCT 
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obrazu w procesie kompresji, otrzyma się większą odporność, lecz jak się okazało, już 
przy małej korekcie kontrastu czy jasności, dane były bezpowrotnie tracone. Ponadto 
dla algorytmów, w których wykorzystuje się proces kompresji, skutecznym atakiem 
jest dekompresja i ponowna kompresja. W plikach JPEG, gdzie informacja została 
ukryta w polu Comment nagłówka (Invisible Secrets), wystarczy dokonać ingerencji 
w nagłówek przy użyciu programu jhead.exe, aby usunąć z tego pola wszelkie informa-
cje. Oczywiście trzeba najpierw wiedzieć, że mogą się tam znajdować dodatkowe dane.

Przy zastosowaniu metody zmiany LSB należy też pamiętać, że powoduje ona 
pewne zaburzenia, jeśli chodzi o rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia wartości 
0 i 1 dla najmniej znaczących bitów. Dla obrazu nośnego liczba wystąpień 0 i 1 powinna 
być zbliżona. Dla stegoobrazu ich liczba zależy od ukrywanej informacji i może spo-
wodować, że jedna z wartości zacznie występować częściej, co będzie widoczne przy 
wykonywaniu testów statystycznych.

Warto zauważyć, że opisane wyżej ataki aktywne miały na celu zniszczenie 
przekazu, a nie jego odczytanie. Wydobycie ukrywanej informacji jest dość proste 
dla programu Contraband, gdzie klucz użyty jest jedynie do rozpraszania danych. 
Dysponując programem i ukrywając różne dane w jednym obrazie nośnym, można 
ten algorytm złamać. Znacznie trudniej jest już w pozostałych przypadkach, ponieważ 
algorytmy rozpraszające są oparte na algorytmach kryptograficznych, a dane są dodat-
kowo zaszyfrowane. Co więcej, dla algorytmów wykorzystujących kompresję w celu 
odczytu przekazu należy mieć wiedzę na temat działania procesów kompresji.

Podsumowując, po analizie możliwości aplikacji steganograficznych typu 
freeware, stwierdzono, że najlepszymi własnościami charakteryzują się S-Tools (dla 
plików nośnych GIF), Securengine oraz MP3 Steno. Wykorzystują one skomplikowane 
algorytmy rozpraszania, posiadają wystarczającą pojemność oraz umożliwiają szyfro-
wanie ukrywanych danych (plików), co zacznie utrudnia wyodrębnienie informacji. 
Wśród powyższych programów nie został ujęty algorytm F5, ponieważ dostępne są 
publikacje zarówno o jego działaniu20, jak i o sposobie jego łamania21, co może wpłynąć 
na możliwość pozyskania danych podczas steganoanalizy.

Aby powyższe programy zapewniły oczekiwany poziom bezpieczeństwa ukrywa-
nych danych, należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad. Po pierwsze 
należy unikać stosowania jednego pliku nośnego dla kilku procesów ukrywania danych 
(kilku wiadomości). Zawsze powinno się trwale usuwać z dysku plik nośny oraz pliki 
ukrywane. Duże znaczenie ma również wielkość danych. Im więcej chcemy ich ukryć, 
tym większe różnice zostaną wprowadzone do nośnika. W tym przypadku spośród 
porównywanych aplikacji najatrakcyjniejsza wydaje się pozycja S-Tools, ponieważ 
oferuje kompresję ukrywanych plików.

Alternatywą dla opisanych w artykule aplikacji są programy komercyjne. Oferują 
one znacznie szerszą gamę algorytmów steganograficznych i kryptograficznych. Ze 
względu na fakt, że nie są tak powszechnie używane jak aplikacje freeware, stanowią 
lepsze zabezpieczenie. Oprócz tego wydawcy programów komercyjnych z reguły nie 
udostępniają swoich algorytmów, wobec czego dostęp do ukrytej treści, nawet po 
wykryciu, że jest to stegoplik, jest znacznie trudniejszy.

20 A. Westfeld, F5 – A Steganografic Algorithm, High Capacity Despite…
21 J. Fridrich, M. Goljan, D. Hogea, Steganalysis of JPEG Images: Breaking the F5 Algorithm, Berlin 

Heidelberg 2003, Springer Verlag, s. 310–323.
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Po przeanalizowaniu wybranych aplikacji steganograficznych, dostępnych z licen-
cją freeware, oraz publikacji dotyczących steganografii można zauważyć, że algorytmy 
steganograficzne są coraz częściej stosowane do zabezpieczania cennych danych. Co 
więcej, algorytmy ukrywania danych przestają się ograniczać do metody zmiany LSB, 
a coraz częściej sięgają do algorytmów kompresji. Dodatkowo rośnie liczba publikacji22, 
w których są opisywane sposoby ukrywania danych wykorzystujące metody transfor-
macyjne (Fouriera, falkową) tak, aby przy prostych operacjach na obrazie czy dźwięku 
przekaz nie był niszczony, jak się to odbywało w przypadku analizowanych programów. 
Tego typu algorytmy połączone z algorytmami kryptograficznymi stanowią rozwojową 
formę niejawnej komunikacji.
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Streszczenie

W ostatnich latach można zauważyć dynamiczny rozwój steganografii. Okazuje 
się, że poza szyfrowaniem danych można je dodatkowo zabezpieczyć poprzez ich ukry-
cie. Połączenie tych dwóch metod jest skutecznym i coraz powszechniej stosowanym 
sposobem ochrony danych. Większość obecnych na rynku aplikacji wykorzystuje wła-
śnie takie połączenie. W artykule omówiono możliwości wykorzystania darmowych 
aplikacji steganograficznych dostępnych w Internecie do ukrywania wrażliwych danych. 
Przeanalizowano używane w nich algorytmy ukrywania informacji oraz ich odporność 
na ataki steganograficzne. Omówiono między innymi: Contraband, F5.jar, Invisible 
Secrets 2.1, MP3Steno, Securengine Professional 1.0, JPHS i S-Tools. Przedstawiono 
również wartość obliczonych współczynników MSE (mean square error – błąd śred-
niokwadratowy) i PSNR (peak signal to nosie ratio – szczytowy stosunek sygnału do 
szumu) w celu przedstawienia wprowadzonych przez programy zniekształceń.

Abstract

In recent years steganography has developed significantly. It appears that beside 
cryptography we can protect our data hiding them in images, sounds etc. Combination 
of these two methods is an effective and more and more common means of data pro-
tection. Most  applications available on the market protect our data in that way. The 
article investigates the possibility of using steganography software available online for 
hiding sensitive information. This report analyzes algorithms used in those methods 
and their resistance to steganographic attacs. The following algorithms were examined: 
Contraband, F5.jar, Invisible Secrets 2.1, MP3 Steno, Securengine Professional 1.0, 
JPHS and S-Tools. In this paper MSE (mean square error) and PSNR (peak signal to 
noise ratio) are presented for analyzed applications.
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Pojęcie kłamstwa interesowało człowieka od starożytności. Sprawujący władzę, 
zwłaszcza sądowniczą, stosowali wszelkie możliwe sposoby, aby zdemaskować kłamcę 
i ustalić prawdę. Wykorzystywane metody miały niejednokrotnie charakter barbarzyń-
ski (ordalia, tortury) i już dawno odeszły w zapomnienie. Z biegiem czasu odkryto 
związek między fizjologią człowieka a jego stanem psychicznym. Kiedy człowiek 
dopuszcza się kłamstwa, jego ciało zdradza symptomy stresu – rośnie ciśnienie krwi, 
szybciej bije serce.

Nieustanny rozwój techniki powoduje, że na nowo odkrywamy otaczający nas 
świat, lepiej pojmujemy poznane wcześniej zjawiska. Dzięki nowoczesnym rozwią-
zaniom człowiek zaczyna dostrzegać wiele szczegółów, których istnienie jeszcze 
niedawno wydawało się niemożliwe.

Termowizja (zwana też termografią – ThV) jest metodą badawczą zajmującą się 
rejestrowaniem, przetwarzaniem i obrazowaniem promieniowania podczerwonego, 
niewidocznego gołym okiem, lecz odczuwalnego jako ciepło. Należy ona do metod, 
które w ostatnich latach znacznie się rozwinęły, zyskały nowe zastosowania, a przede 
wszystkim zwiększyły swoją użyteczność. Termowizja jest oparta na obserwacji 
i zapisie rozkładu fal promieniowania podczerwonego (zwanego cieplnym lub długo-
falowym), emitowanym przez każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera 
bezwzględnego, oraz przekształceniu tego promieniowania na obraz widzialny danego 
obiektu1. Przyrządem do badania widma promieniowania podczerwonego jest kamera 
termowizyjna pozwalająca obserwować rozkład temperatury na badanej powierzchni, 
przedstawionej w postaci obrazu termalnego zwanego termogramem. Termogram to 
dwuwymiarowe odzwierciedlenie rozkładu temperatury w różnych punktach badanej 
powierzchni, prezentujące jej wizualizację w szerokim zakresie barw, tj. od ciemno-
granatowego do jasnożółtego, które odpowiadają niskim i wysokim temperaturom. 
Jasne i ciemne obszary odnoszą się do temperatury badanego obiektu i zapisywane 
są w postaci pliku komputerowego, dzięki czemu możliwa jest komputerowa analiza 
rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu2.

Dzięki użyciu zdalnie działającej kamery zastosowanie termowizji nieustannie się 
rozszerza, obejmując coraz to nowe dziedziny życia: od badań naukowych, przez dia-
gnostykę medyczną, kryminalistykę (badanie śladów), wojsko (różnego rodzaju sprzęty 
wojskowe, systemy naprowadzania rakiet średniego i dalekiego zasięgu, obserwacje 
w ciemnościach, fotografie lotnicze), energetykę i przemysł, aż po budownictwo.

Kamera termowizyjna jest urządzeniem niezbędnym przede wszystkim tam, gdzie 
istotna jest obserwacja różnic temperatur. Już Hipokrates około 400 lat p.n.e. obserwo-
wał zmiany temperatury ludzkiego ciała, uwidaczniające się szybszym wysychaniem 
pasty z mokrej glinki na ciele pacjentów. Także żyjący na przełomie XVI i XVII w. 

1 H. Kołecki, Kryminalistyczne zastosowania termografii, Warszawa 1979, PWN. s. 30–31.
2 Tamże.

Renata Dąbrowska

Zastosowanie kamery termowizyjnej jako uzupełnienie 
psychofizjologicznych badań poligraficznych 

– możliwości czy daleka przyszłość?
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Galileusz zwracał uwagę na metodę ilościowego pomiaru temperatury. Pierwsze 
kamery termowizyjne, które pojawiły się w latach 70. XX w., niemal natychmiast znala-
zły zastosowanie w medycynie. Badania termowizyjne należą do jednych z nielicznych, 
nieinwazyjnych i całkowicie bezpiecznych dla pacjentów metod diagnostycznych. 
Polegają one na obrazowaniu i analizie promieniowania podczerwonego emitowanego 
przez badany fragment powierzchni ciała pacjenta. Coraz wyższa rozdzielczość obra-
zów termowizyjnych i zastosowanie technik komputerowych do analizy termogramów 
sprzyjają szerszemu wykorzystaniu tej metody w diagnostyce klinicznej. Różnice 
temperatur ujawniają się wszędzie tam, gdzie występują zmiany ukrwienia mogące 
świadczyć o niedokrwieniu lub przekrwieniu tkanek, co może oznaczać stan zapalny. 
Na zmianę temperatury powierzchni ciała wpływ ma również aktywność samego 
układu naczyniowego. Przykładem zastosowania termowizji w medycynie może być 
monitorowanie skuteczności terapii w osteoporozie, zmian zwyrodnieniowych czy 
przewlekłych stanów pourazowych, widocznych w podczerwieni jako obszary zimne, 
co wynika z ustania procesów przebudowy kości, a co za tym idzie – mniejszego ich 
ukrwienia. Ponadto termowizja jest doskonałym narzędziem wspomagającym badania 
kliniczne i mammograficzne w wykrywaniu raka piersi. Dzięki badaniom wiadomo, 
że chore tkanki, na skutek zmian ich metabolizmu, mają temperaturę wyższą o 1–2ºC3. 
Promieniowanie podczerwone jest też wykorzystywane w termometrach elektronicz-
nych jako czujnik termoelektryczny wychwytujący każdą zmianę fali podczerwonej, 
powodując zmianę oporu elementu elektronicznego.

Obecnie wiele światowych ośrodków naukowych prowadzi badania i ekspery-
menty nad zastosowaniem termowizji podczas badań poligraficznych jako kolejnego 
komponentu zapisującego emocje człowieka, a mogącego potwierdzić ich wiarygod-
ność. W ośrodkach przygotowuje się też odpowiednie procedury.

Dużym zainteresowaniem cieszą się metody pozwalające dokładniej mierzyć 
stan emocji człowieka, dzięki którym można wnioskować o jego prawdomówno-
ści. Możliwość taką daje na przykład analizator mowy zapisujący niesłyszalne dla 
ludzkiego ucha drgania głosu, będące wynikiem napięcia związanego z kłamstwem. 
Amerykańscy uczeni prowadzili też badania nad urządzeniem pozwalającym mierzyć 
pracę serca i układu oddechowego oraz częstość mrugania powiek bez konieczności 
kontaktu z ciałem badanego.

Istnieje wiele sposobów stosowanych do oceny prawdomówności, których pod-
stawą jest obserwacja reakcji człowieka na zadawane pytania. Dzięki nim z dużym 
prawdopodobieństwem można określić, czy osoba mówi prawdę. Podczas obserwacji 
szczególną uwagę zwraca się na twarz badanego.

Ekspertem w dziedzinie komunikacji niewerbalnej jest profesor Paul Ekman, 
uznany za autora rewolucji naukowej dotyczącej rozumienia emocji i ich związku 
z wyrazem twarzy. W jednym z przeprowadzonych eksperymentów pokazał, w jaki spo-
sób twarz może zdradzić kłamcę. Do eksperymentu wytypowano grupę pielęgniarek, 
a następnie za pomocą kamery wideo nagrywano mimikę ich twarzy podczas oglądania 
dwóch filmów – pierwszego przyrodniczego o kwiatach, drugiego przedstawiającego 
krwawą scenę operacji. Następnie kobietom zadawano pytania, a ich odpowiedzi miały 
przekonać rozmówców, że obejrzane filmy były przyjemne i związane wyłącznie 
z przyrodą. Pielęgniarki starały się zachować pogodny wyraz twarzy, przeżywając 
negatywne emocje powodujące co pewien czas pojawianie na ich obliczach niekon-

3 H. Madura, Pomiary termowizyjne w praktyce, Warszawa 2004, PAK, s. 24–27.
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trolowanych mikroekspresji. Trwający ułamek sekundy grymas obrzydzenia lub lęku 
szybko był maskowany uśmiechem, ale stop-klatka, która zarejestrowała rzeczywiste 
odczucia, nie pozostawiała wątpliwości, co te osoby naprawdę czuły4. W 1978 r. Ekman 
wraz ze współpracownikami opracowali system kodowania ruchów twarzy (Facial 
Action Coding System – FACS), który wspomagany pomiarami głosu i mowy pozwalał 
na zwiększenie dokładności wykrywania kłamstwa5. Udowodniono, że mikroekspresje 
są może najbardziej widoczną, lecz nie jedyną oznaką kłamstwa odzwierciedlonego 
w mimice człowieka. Od dawna wiadomo, że mięśnie twarzy mogą być uruchamiane 
na dwa sposoby, tj. jako mimowolne wyrażenie emocji generowane przez niższe, pier-
wotne, obszary mózgu oraz świadome i dobrowolne, pozostające pod kontrolą kory 
mózgowej. Niewątpliwie wnioskowanie o kłamstwie na podstawie emocji zawsze niesie 
ryzyko błędu, analiza wyrazu twarzy (mimiki) może bowiem wspomóc inne techniki 
wykrywania kłamstwa, nie rozwiązuje jednak zasadniczego problemu, ponieważ żaden 
gest, uśmiech ani grymas sam w sobie nie świadczy o oszustwie.

Kiedy dopuszczamy się kłamstwa, nasz organizm ma za zadanie zataić prawdę, 
ale jednocześnie odczuwa dyskomfort. Kłamiącego może zdradzić przyspieszony puls, 
zaczerwieniona twarz, nadmierne pocenie się (tzw. fizjologia kłamstwa). Neurolodzy 
z uniwersytetów Pensylwanii i Harvarda dowiedli, że kiedy człowiek kłamie, metabo-
lizm jego mózgu jest inny niż kiedy mówi prawdę.

W 2001 r. grupa naukowców z Mayo Clinic w USA zwróciła uwagę na czyn-
niki, które powodują zmianę rozkładu temperatury na twarzy człowieka. Taki zapis 
obrazu twarzy można uzyskać, stosując kamerę termowizyjną. Eksperymentując 
z termowizją, uczeni dowiedli, że nagły sygnał dźwiękowy powoduje zmianę przepływu 
krwi w naczyniach krwionośnych twarzy, co skutkuje podniesieniem temperatury 
w oczodołach i obniżeniem jej na policzkach przestraszonego w ten sposób człowieka. 
Tym samym wskazano, że termiczny obraz twarzy człowieka odzwierciedla jego 
stan psychiczny. Po zastosowaniu kamery termowizyjnej o wysokiej rozdzielczości 
stwierdzono, że rozkład temperatury twarzy zależy od tego, czy badany kłamie. 
W chwili mówienia prawdy obrys twarzy badanego był cały czarny, tylko sporadycznie 
w okolicach oczu i łuków brwiowych pojawiały się kolory: czerwony, pomarańczowy 
i brązowy, natomiast w chwili, gdy nie mówił prawdy, prawie cała twarz i oczy były 
czerwone, pomarańczowe i żółte. Taki obraz świadczy o tym, że kiedy kłamiemy, 
więcej krwi dopływa do twarzy, co powoduje emitowanie większej ilości ciepła.

W 2003 r. Dean A. Pollina i Andrew H. Ryan zebrali wyniki eksperymentu 
przeprowadzonego w Departament of Defense Polygraph Institute, które przedstawili 
w opracowaniu pt. Związki pomiędzy oddziaływaniem temperatury zewnętrznej skóry 
twarzy a tradycyjnym pomiarem poligrafu stosowanym w psychofizjologicznym wykry-
waniu oszustwa. Badania przygotowawcze. Założeniem eksperymentu było uzyskanie 
zapisu ciśnienia krwi, oddechu, przewodnictwa skóry przy użyciu tradycyjnego poli-
grafu w połączeniu z wysokiej jakości obrazem temperatury zewnętrznej skóry (surface 
skin temperature – SST) zarejestrowanym kamerą termowizyjną.

Uczestnikami eksperymentu były przypadkowe osoby, które dzięki wykorzysta-
niu historii fikcyjnego przestępstwa zostały zakwalifikowane do grupy kłamców albo 

4 P. Ekman, W. Friesen, Facial Sign of Emotional Expirience, Journal of Personality and Social 
Psychology, t. 39, nr 6, Uniwersity of California, San Francisco, s. 1134–1225 – tłum. własne.

5 http://portalwiedzy.onet.pl., W. Froncisz, Jak wykryć kłamstwo, czy prawdomówność podglądając 
mózg [dostęp: 10.07.2012].
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prawdomównych. Po wykonaniu eksperymentu uzyskano dużą dokładność i zgodność 
wyników obu zapisów, tj. poligrafu oraz zmian temperatury zewnętrznej skóry twarzy. 
Rezultaty zaprezentowanych badań sugerują, że na wyniki SST mogą mieć wpływ 
emocje, lecz naturalne źródło pochodzenia temperatury nie zostało dotychczas wyja-
śnione. Do analizy SST wybrano te obszary twarzy, których mięśnie zaangażowane są 
do wyrażania ekspresji. Niejasne jest jednak, czy obserwowane zmiany temperatury 
są powiązane z aktywnością tych grup mięśniowych. Do eksperymentu wybrano dwa 
najbardziej przewidywalne obszary do wykrywania kłamstwa – okolice oczodołów 
i nosa. Badanie poligraficzne przeprowadzono wykorzystując test w formacie ZCT 
(Zone Comparison Test – test porównania stref)6.

Podobne badania przeprowadzili Rosjanie, starając się wyjaśnić kwestię dotyczącą 
stopnia podobieństwa rejestrowanych sygnałów termowizji z jednoczesnym zapisem 
na poligrafie. Doktor Borys Nikołajewicz Jepifancew (kierownik katedry bezpieczeń-
stwa informacyjnego Państwowej Syberyjskiej Akademii Komunikacyjnej w Omsku) 
i Aleksiej Nikołajewcz Mekin (adiunkt tej katedry) w artykule pt. O powiązaniach 
między zapisami poligrafu, termowizji i elektroencefalogramu7, zaprezentowali wyniki 
doświadczenia. Do przeprowadzenia eksperymentu użyto poligrafu rodzimej produkcji, 
wyposażonego w czujniki rejestrujące oddech, reakcję skórno-galwaniczną, pletysmo-
graf, ciśnienie tętnicze krwi, kamerę termowizyjną, elektroencefalometr pozwalający 
rejestrować elektryczną aktywność mózgu w wielu punktach powierzchni czaszki wraz 
z programem komputerowym, dokonujący analizy zarejestrowanych sygnałów.

Na potrzeby wspomnianego eksperymentu testowanie na poligrafie przeprowa-
dzono, stosując trzy typy pytań: 
1) neutralne, które nie powinny wywołać reakcji u osób badanych,
2) istotne, dotyczące przedmiotu badania, które powinny wywołać najsilniejszą reakcję 

u osób nieszczerych,
3) kontrolne, połączone z czynami związanymi z rozpatrywaną sprawą, ale nie doty-

czące ich bezpośrednio.
Mając na względzie przyjętą metodę badania, uznano, że do powstania obrazu 

termowizyjnego ważne jest, aby rejestrować zmiany temperatury w tych punktach 
twarzy, w których przebiegają duże naczynia krwionośne. Najbardziej odpowiednie do 
obserwacji okazały się okolice oczodołów. Po analizie reakcji zarejestrowanych na poli-
grafie przy pytaniu świadczącym o wprowadzaniu w błąd, okazało się, że temperatura 
w okolicy oczodołu wzrosła o 0,3º C. Otrzymany wynik wskazał na znaczenie mini-
malnych i maksymalnych współczynników wielu kombinacji otrzymanych sygnałów 
w chwili początkowej pracy czujników podczas udzielania nieszczerych odpowiedzi. 
Następnie porównywano zapisy każdego z czujników z zapisem kamery termowizyjnej 
oddzielnie. Po analizie wyników stwierdzono niewątpliwą przydatność wykorzystania 
informacji o wahaniach temperatury w wybranych do oceny prawdomówności obsza-
rach twarzy, a tym samym do podwyższenia wiarygodności wyników uzyskiwanych 
podczas tradycyjnego badania poligraficznego. Autorzy podkreślili jednak, że znacznie 

6 D.A. Pollina i A.H. Ryan, Związki pomiędzy oddziaływaniem temperatury zewnętrznej skóry 
twarzy, a tradycyjnym pomiarem poligrafu stosowanym w psychofizjologicznym wykrywaniu oszustwa. 
Badania przygotowawcze – tłum. własne.

7 B.N. Jepifancew, A.N. Mekin, O powiązaniach między zapisami poligrafu, termowizji 
i elektroencefalogramu, Wykłady TUSURA, nr 1(21), cz. 1, 2010, s.103–106 – tłum. własne.
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lepsze rezultaty otrzymuje się wtedy, gdy kamera termowizyjna działa poza wiedzą 
osoby badanej, co wiązałoby się ze zmianą stosowanej metody badań.

Nawiązując do obserwacji zjawisk promieniowania podczerwonego, którego 
naturalnym źródłem są wszystkie ciała ogrzane, w tym również ciało człowieka, 
należy przywołać opinię prof. Huberta Kołeckiego z Katedry Kryminalistyki Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który już 
wiele lat temu wypowiadał się na temat śladów cieplnych, nazywając je zjawiskowymi 
śladami termicznymi (ZST). Wyjaśniał, że wykrycie istnienia śladu jest zależne od 
czułości zastosowanej aparatury, co oznacza, że ślad istnieje tak długo, jak długo 
dane urządzenie może wykryć najmniejszą różnicę między temperaturą nośnika śladu 
(podłożem), a śladem zostawionym na tym podłożu. Tak więc technika przetwarzania 
podczerwonych obrazów cieplnych na obrazy widzialne, czyli termowizja, umożliwia 
szybkie poszukiwanie i zabezpieczenie ZST. Jest to niezwykle przydatne w praktyce 
kryminalistycznej8.

W pracowni badań poligraficznych należącej do Wydziału Badań 
Psychofizjologicznych Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej 
Żandarmerii Wojskowej (KGŻW) w Warszawie, przy współpracy z Zakładem 
Techniki Podczerwieni i Termowizji Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii 
Technicznej, przeprowadzono próbę wykorzystania kamery termowizyjnej w wykry-
waniu emocji towarzyszących kłamstwu. Kamerę zastosowano jako dodatkowe 
urządzenie wspierające badanie poligraficzne. Celem eksperymentu była obserwacja 
pojawiających się podczas mówienia nieprawdy zmian temperatury na powierzchni 
twarzy osób poddanych badaniom na poligrafie. Pracująca równolegle z poligrafem 
kamera termowizyjna rejestrowała poszczególne sekwencje obrazów, które następnie 
poddawano analizie. Na tej podstawie wskazano miejsca występowania najbardziej 
wyraźnych zmian temperatury na powierzchni skóry badanego oraz wyznaczono czas 
opóźnienia reakcji w odniesieniu do momentu zadania pytania, na które uzyskiwano 
nieprawdziwą odpowiedź9. Zbadano także poziom i rodzaj reakcji symptomatycznych 
zachodzących u osoby badanej w zestawieniu z pytaniami. Szczególną uwagę zwracano 
na nie przy pytaniu, na które osoba badana miała świadomie skłamać. Wyniki ekspe-
rymentu zaprezentowano podczas IV Międzyresortowego Seminarium Poligraficznego 
odbywającego się w dniach 21–23 września 2011 r. w Waplewie, zorganizowanego przez 
Wydział Badań Psychofizjologicznych Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego KGŻW. 
Wykład wzbudził szczególne zainteresowanie słuchaczy seminarium z uwagi na nowa-
torskie rozwiązania.

Powyższe przykłady pokazują możliwości pełniejszego wykorzystania współ-
czesnych osiągnięć nauki, także w odniesieniu do badań poligraficznych, w celu 
zwiększenia ich efektywności. Potwierdzeniem niech będą doniesienia mediów, że 
kamery termowizyjne miały zostać zamontowane na jednym z brytyjskich lotnisk, aby 
służyć pomocą podczas kontroli paszportowej i celnej. Wcześniej brytyjski Urząd Celny 
polecił uniwersytetowi w Bradford przeprowadzenie badania nad wykorzystaniem 
kamery termowizyjnej do wykrywania kłamstw. Prowadzący badania profesor Hassan 
Ugail zapewnił o skuteczności metody, utrzymując, że aktywność mózgu człowieka 
zmienia się w chwili uprawdopodobniania kłamstwa. Wspomniana metoda wymaga 

8 H. Kołecki. Zjawiskowe ślady cieplne, „Zeszyty Naukowe ASW”, 1974, nr 10, s.165–183.
9 H. Polakowski, M. Kastek, J. Pilski, Analysis of Facial Skin Temeperature Changes in 

Acquaintance Comparison. Question Test, „European Polygraph” 2001, t. 5, nr 3–4, s. 107–122.
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jednoczesnego wykorzystania kamery termowizyjnej oraz standardowej kamery reje-
strującej klatka po klatce mimikę twarzy (dzięki temu możliwa jest dodatkowa analiza 
gestów opracowana przez Ekmana). Zebrany materiał zostaje przesłany do komputera, 
w którym specjalne algorytmy przeliczają zebrane dane, aby móc wskazać, czy dana 
osoba mówi prawdę. Na podstawie otrzymanych wyników naukowcy twierdzą, że sys-
tem ten sprawdza się w dwóch przypadkach na trzy, a w przyszłości jego skuteczność 
miałaby wzrosnąć do 90 proc.

Eksperci wykonujący testy poligraficzne różnymi metodami próbują zwiększać 
ich wiarygodność poprzez analizę mimiki twarzy, która pozwala sprecyzować, jaką 
emocję ukrywa badany w czasie trwania testu, jak również innymi obserwacjami 
związanymi z zachowaniem osoby badanej, a świadczącymi o określonych stanach 
emocjonalnych człowieka.

Sposobem ochrony przed popełnianiem błędów jest stosowanie kilku technik 
jednocześnie oraz powtarzanie testu podczas jednego badania. Pogląd ten w pełni 
podziela kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. 
Ryszard Jaworski, który od 25 lat prowadzi badania poligraficzne10.

Przytoczone w niniejszym opracowaniu przykłady świadczą o możliwości stoso-
wania termowizji w trakcie wykonywania badań poligraficznych. Warto przekonać się 
o jej przydatności, aby móc w pełni potwierdzić wartość uzyskiwanych wyników, które 
mogą zaważyć na wydaniu trafnej opinii odnośnie prawdomówności. Ma to znaczenie 
szczególnie wtedy, kiedy waży się los człowieka, tym bardziej, że kłamstwa nie można 
zobaczyć gołym okiem.

Streszczenie

Artykuł dotyczy badań poligraficznych rozpatrywanych w kontekście zwiększenia 
ich wiarygodności dzięki zastosowaniu dodatkowych urządzeń służących wykrywaniu 
kłamstwa. Do najmniej inwazyjnych zaliczyć można analizator mowy zapisujący 
niesłyszalne dla ludzkiego ucha drgania głosu, które są wynikiem emocji związanych 
z kłamstwem. Innym urządzeniem umożliwiającym wykrywanie kłamstwa jest kamera 
termowizyjna. Użyta w połączeniu z tradycyjnym pomiarem reakcji fizjologicznych 
człowieka podczas badań poligraficznych, niewątpliwie podnosi wskaźnik wykrycia 
oszustwa.

Abstract

The paper presents definition of thermography in terms of the improvement of 
its reliability through the use of additional lie-detecting devices. The voice analyzer is 
considered the least invasive one. It records voice vibrations reflecting human emotions 
barely audible to the human ear. Another lie-detecting device is a thermovision camera. 
Used in combination with traditional examination of physiological reactions of a human 
in a polygraph test, it increases the chances of detecting a lie. 

10 R. Jaworski, Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako dowód odciążający, Wrocław 1999, Kolonia, 
s. 8–31.


