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УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЗОБРАЖЕННЯХ 
 

Одним із варіантів досягнення конфіденційності при обміні інформацією в розподілених мережах є 
застосування методів стеганографічного перетворення інформації, найбільш популярними з яких є методи 
приховування інформації в зображеннях. Запропоновано удосконалення алгоритму реалізації 
стеганографічного перетворення інформації в зображеннях за рахунок заміни величин коефіцієнтів 
дискретного косинусного перетворення (ДКП) з введенням збалансованого критерію вибору коефіцієнтів ДКП. 

Бабич И.В., Овсянников В.В., Паламарчук Н.А., Паламарчук С.А. Усовершенствование алгоритма 
реализации стеганографического преобразования информации в изображениях. Одним из вариантов 
достижения конфиденциальности при обмене информацией в распределенных сетях является применение 
методов стеганографического преобразования информации, наиболее популярными из которых являются 
методы сокрытия информации в изображениях. Предложено усовершенствование алгоритма реализации 
стеганографического преобразования информации в изображениях за счет замены величин коэффициентов 
дискретного косинусного преобразования с введением сбалансированного критерия выбора  
коэффициентов ДКП. 

I. Babich, V. Ovsyannikov, N. Palamarchuk, S. Palamarchuk Improvement of steganography algorithms 
transform information in images. One way to achieve privacy when sharing information is the use of steganography 
techniques transform information, the most popular of which are the methods of hiding information in images. An 
improvement algorithm implementation steganographic transformation of information in images by replacing the 
values of the coefficients of the discrete cosine transformation with the introduction of a balanced selection criterion 
DCT coefficients. 

Ключові слова: конфіденційність при обміні, стеганографічні методи перетворення інформації, 
алгоритм стеганографічного перетворення інформації, показники спотворення зображення, відношення 
сигнал/шум, коефіцієнт кореляції, робастність. 

Актуальність. На сьогоднішній день стеганографічні алгоритми широко 
застосовуються для вирішення наступних завдань: захисту конфіденційної (службової) 
інформації від несанкціонованого доступу; захисту авторського права на інтелектуальну 
власність; подолання систем моніторингу і управління мережевими ресурсами; 
камуфлювання програмного забезпечення; створення прихованих від законного користувача 
каналів витоку інформації [1 – 4]. Найбільшої популярності здобули методи (алгоритми) 
приховання інформації, що використовують у якості контейнера зображення. Це обумовлено 
наступними причинами: відносно великим об’ємом цифрового представлення зображень; 
відсутністю обмежень, що накладаються вимогами реального часу; наявністю в більшості 
реальних зображень областей текстур, що мають шумову структуру і відповідають 
вбудовуванню інформації; слабкою чутливістю людського зору до незначних змін кольорів 
зображення, його яскравості, контрастності, вмісту в нім шуму, спотворень поблизу 
контурів; існуванням необхідності захисту фотографій, картин, відео від незаконного 
тиражування і розповсюдження [13]. 

Аналіз літератури [3 – 5, 11] показує, що стеганографічний алгоритм повинен 
забезпечувати: можливість видобування прихованої інформації з контейнера після 
зовнішніх маніпуляцій з ним; стійкість до виявлення прихованого повідомлення шляхом 
проведення стегоаналізу; максимальне відношення об’єму секретне повідомлення/контейнер, 
яке не підвищуватиме ймовірності вдалого стегоаналізу. Згідно [2, 5, 12] визначено вимоги 
до стеганографічних методів (алгоритмів): таємності – стійкості до виявлення стегоданих та 
їх видобування з стегоконтейнера (непомітністю прихованої інформації); робастності – 
стійкістю стеганографічного контейнера до зовнішнього опрацювання (збереження 
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стегоданих після модифікації стегоконтейнера); ємності – максимальної кількості 
інформації, яка може бути вбудована в контейнер певного розміру. 

Ефективність алгоритму приховання інформації в зображеннях практично повністю 
визначається якістю вихідного контейнера, який характеризується показниками спотворення 
зображення: максимальна різність (MD), якість зображення (IF), середня абсолютна різниця 
(АD), відношення сигнал/шум (SNR), коефіцієнт кореляція (СC). 

В [13] зазначено, що жоден з розглянутих алгоритмів (Куттера-Джордана-Боссена; 
квантування зображення; найменшого значущого біта; відносної заміни величин коефіцієнтів 
дискретного косинусного перетворення (Коха і Жао); Хсу і Ву; Фрідріх та ін.) не володіє 
збалансованими характеристиками. Алгоритми стеганографічних перетворень, в основному, 
вносять малі спотворення до зображення і є вразливими до стиснення, статистичного 
стегоаналізу, внесення шуму в зображення. Або ж навпаки, стійкі до атак, але сильно 
змінюють зображення. 

Формулювання цілей статті. Удосконалення алгоритму реалізації стеганографічного 
перетворення інформації в зображеннях з метою його використання для забезпечення 
конфіденційності інформації при обміні в інформаційно-телекомунікаційних системах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для удосконалення обрано алгоритм 
приховування інформації в частотній області зображення Коха і Жао. Принцип дії алгоритму 
Коха і Жао полягає в відносній заміні величин коефіцієнтів дискретного косинусного 
перетворення (ДКП). Спочатку зображення розбивається на блоки розмірністю 8×8 пікселів. 
ДКП застосовується до кожного блоку, в результаті чого утворюються матриці 8×8 
коефіцієнтів ДКП [10, 11]. Кожний блок з яких призначений для приховання одного біту 
даних. Вибір саме цього алгоритму пояснюється можливістю рівномірного розподілу шуму 
по всьому зображенню; порівняно нескладною програмною реалізацією; заміна коефіцієнтів 
ДКП дає можливість протидії найпоширенішій пасивній атаці на контейнер – JPEG-
стисненню, що використовує ті ж принципи перетворення зображення; достатній 
перепускній спроможності; існуванню можливості модифікації декількох, на вибір, 
компонентів зображення; складністю проведення стегоаналізу даного методу. 

Удосконалення алгоритму реалізації стеганографічного перетворення інформації в 
зображеннях пропонується за рахунок заміни величин коефіцієнтів ДКП з введенням 
збалансованого критерію вибору коефіцієнтів ДКП (P). 

Робота удосконаленого алгоритму пояснюється за блок-схемою (рис. 1). 
Блок введення початкових даних. Забезпечує алгоритм наступними вихідними даними: 

зображенням в яке відбуватиметься вбудовування інформації, повідомленням, що потребує 
захисту, а також коефіцієнтом кореляції „CC” і відношенням сигнал/шум „SNR”, які 
встановлюють якість вихідного модифікованого зображення. 

Блок зчитування складових графічного файлу. Проводить розкладання і зчитування 
складових по кольоровій HLS (тон-яскравість-насиченість) моделі Оствальда, HSV (тон-
насиченість-значення) моделі Сміта чи компонентів кольору при RGB (червоний-зелений-
синій) кодуванні для форматів BMP, GIF, JPЕG або TIFF. Обирається один з компонентів, 
модифікація якого найменш помітна для системи зору людини (СЗЛ). Наприклад, компонент 
синього кольору В, так як вченими встановлено, що зір людини найменш чутливий до зміни 
інтенсивності саме цього кольору. 

Блок формування масиву, що підлягатиме перетворенню. Обраний на попередньому 
етапі масив розбивається на сегменти, для подальшого перетворення, з розмірністю  

88N  пікселів. Вибір саме такої розмірності пояснюється застосуванням аналогічних 
сегментів в JPEG-стисненні. Така розмірність дозволяє ефективніше протидіяти втраті 
інформаційної складової заповненого контейнеру при пасивних атаках на основі JPEG- 
стиснення зображень. 

Після розбиття формується новий масив з Nc елементів, кількість яких визначається як:  
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2
*

N
YXNc        (1) 

де cN  – кількість сегментів, X  – кількість пікселів по горизонталі, Y – кількість пік селів по 
вертикалі, mnN   – розмірність сегменту. В кожен з таких сегментів буде вбудований один 
біт прихованого повідомлення. 
 

 1  2 P 1  2 P

Ni Nc

 
 

Рис. 1. Блок-схема реалізації алгоритму стеганографічного перетворення 
 

Наступний блок дозволяє порівняти кількість сегментів cN  з кількістю біт прихованого 
повідомлення F. Якщо об’єм повідомлення перевищує перепускну здатність контейнера 
відбувається повернення до блоку введення початкових даних, де необхідно замінити 
контейнер на такий, що відповідатиме заданим вимогам. В іншому випадку масив надходить 
до наступного блоку. 

Блок дискретного косинусного перетворення сегментів, формування робочого масиву. 
Даний блок забезпечує перетворення обраного масиву з просторової області в частотну, 
шляхом ДКП. В результаті чого утворюється матриця коефіцієнтів ДКП, в лівому верхньому 
куті якої розміщується так званий DC-коефіцієнт. Він містить інформацію про яскравість 
всього блоку, інші коефіцієнти називають AC-коефіцієнтами. 

Також коефіцієнти розміщені по діагоналі між лівим верхнім та правим нижнім кутом 
відповідають за низькочастотну та високочастотну складову зображення відповідно. Після 
проведення ДКП всіх сегментів, формується робочий масив з матриць коефіцієнтів ДКП для 
кожного сегменту.  

Блок перетворення робочого масиву. В залежності від ключа змінюється порядок 
розташування сегментів в масиві. Дане рішення підвищує стеганографічну стійкість 
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контейнера, і не дозволить зловмиснику видобути інформацію з контейнера без знання 
ключа. Ключ забезпечує рівноймовірність розміщення будь-якого сегменту в певному 
положенні. 

Блок зміни P. Вбудовування інформації у коефіцієнти ДКП відбувається за  
наступним правилом. 
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де iM  – значення чергового біту повідомлення;  11,Ω vui  та  22 ,Ω vui  – два коефіцієнта ДКП 
i-го сегменту, які задаються координатами 11,vu  та 22 ,vu  відповідно. 

Тобто, якщо потрібно вбудувати „0”, то різниця між 1w та 2w повинна бути більшою 
певного значення Р, якщо необхідно вбудувати „1” різниця повинна бути меншою – Р. Коли 
умова вбудовування біту виконується алгоритм переходить до наступного сегменту та 
наступного біту, без внесення змін до коефіцієнтів ДКП. Значення різниці Р між двома 
коефіцієнтами визначає якість заповненого контейнера, оскільки чим більше будуть 
змінюватись коефіцієнти ДКП, тим більше буде спотворюватись зображення і навпаки. 
Використання великих значень Р > 100 призводить до помітних неозброєним оком змін 
зображення, а малих P < 10 може ускладнити процес розпізнавання і видобування 
прихованої інформації з контейнеру, через можливі втрати якості зображення при передачі їх 
по каналах зв’язку. Блоки пікселів можуть мати нерівномірну природу заповнення, тому 
зміна одного і того ж коефіцієнта, при незмінному Р, в різних блоках може призвести до 
зовсім різних наслідків. В одному випадку зображення не зміниться, а в іншому може 
прийняти кардинальних змін. Тому, розроблений алгоритм змінює значення Р для кожного 
блоку, якщо модифікований блок не відповідає вказаним на початку значенням. Після 
встановлення первинного значення Р, в блоці обробки Р, проходить зчитування першого 
біту повідомлення. 

Блок зчитування повідомлення. В межах цього блоку відбувається побітове зчитування 
повідомлення при виконанні певних умов. З надходження біту „1” перевіряється умова (4): 

 

P 21 ωω       (4) 
 

Якщо вона справджується, то відбувається заміна коефіцієнтів 1ω  та 2ω  відповідного 
блоку, з координатами  11,vu  та  22 ,vu  відповідно. Координати вибираються таким чином, 
щоб коефіцієнт лежав в полосі середніх частот рис. 2 і можуть приймати значення вказані в 
табл. 1. 

-603 203 11 45 -30 -14 -14 - 7 

-108 -93 10 49 27 6 8 2 

-42 -20 -6 16 17 9 3 3 

56 69 7 -25 -10 -5 -2 -2 

-33 -21 17 8 3 -4 -5 -3 

-16 -14 8 2 -4 -2 1 1 

0 -5 -6 -1 2 3 1 1 

9 5 -6 -9 0 3 3 2 
 

                 
                 Високі частоти 

         Низькі частоти 
                  Середні частоти 
 

Такий вибір коефіцієнта пояснюється 
тим, що (СЗЛ) здатна розпізнавати низькі 
частоти, а тому їхня зміна буде негативно 
впливати на непомітність стеганографіч-
ної модифікації зображення.  

Рис. 2. Матриця коефіцієнтів ДКП 
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З іншого боку високі частоти не так добре сприймаються оком людини, але саме з цієї 
причини відбувається їхнє обнуління при JPEG-стисненні. Тому, найкраще підходять для 
модифікації саме коефіцієнти, що відповідають середнім частотам. Після чого блок зі 
зміненими коефіцієнтами перевіряється на відповідність встановленим на початку алгоритму 
параметрам. Якщо він їм відповідає, то матриця коефіцієнтів переходить до наступного 
блоку алгоритму з одночасним зчитуванням чергового біту повідомлення. 

З іншого боку високі частоти не так добре сприймаються оком людини, але саме з цієї 
причини відбувається їхнє обнуління при JPEG-стисненні.  

Тому, найкраще підходять для модифікації саме коефіцієнти, що відповідають середнім 
частотам. Після чого блок зі зміненими коефіцієнтами перевіряється на відповідність 
встановленим на початку алгоритму параметрам. Якщо він їм відповідає, то матриця 
коефіцієнтів переходить до наступного блоку алгоритму з одночасним зчитуванням 
чергового біту повідомлення. 

Таблиця 1 
Значення координат для заміни коефіцієнтів ДКП 

 
Якщо блок не пройшов відповідності, то змінюється значення параметру Р до тих пір, 

поки не виконається умова СС' > CC і SNR' > SNR, що обчислюються за формулами (5)  
та (6). 
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де СС' – коефіцієнт кореляції, SNR' – відношення сигнал/шум, iω – значення пікселя до 
вбудовування, iω~  – значення пікселя після вбудовування. 

У випадку, коли умова (4) не виконується, блок не модифікується і відбувається 
зчитування наступного біту повідомлення. Якщо потрібно вбудовувати біт „0”, то 
перевіряється умова (7). Далі проводяться дії аналогічні вказаним вище. 

 

P 21 ωω       (7) 
 
Блок зворотного дискретного косинусного перетворення. Після модифікації матриця 

коефіцієнтів ДКП проходить процедуру зворотного перетворення. В результаті чого 
утворюється матриця інтенсивності пікселів блоку. Оскільки модифікація коефіцієнтів ДКП 
в деяких випадках призводить до виходу значень інтенсивності пікселів зображення за межі 
допустимого діапазону [0, 255], то також проводиться нормування вказаних значень. 
Наступним кроком є порівняння номеру чергового блоку з кінцевим. Якщо оброблюваний 
блок не останній, то проводиться зчитування наступного біту повідомлення. В разі, коли 
повідомлення повністю вбудоване проводиться формування вихідного масиву. 

Блок формування вихідного масиву зображення. Перш ніж формувати вихідне 
зображення потрібно правильним чином розташувати блоки всередині масиву. Для цього 
матрицю блоків слід розташувати в порядку зростання, утворений таким чином масив буде 
відповідати початковому, але вже з вбудованою в нього інформацією. Після проведених дій 

u 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 

v 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 
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модифікований масив об’єднується з іншими компонентами кольору, утворюючи R-G-BM, 
H-L-SM чи H-S-VM зображення. 

Блок виведення заповненого контейнера. На цьому етапі по кольоровим компонентам 
відтворюється зображення з вбудованим в нього повідомленням. Вихідне зображення 
зберігається у обраному місці. 

Таким чином, врахувавши вимоги до стегосистем було запропоновано вбудовувати 
інформацію лише в середньочастнотні коефіцієнти ДКП, оскільки ВЧ коефіцієнти піддаються 
сильним змінам під час стиснення, а модифікація НЧ коефіцієнтів призводить до помітного 
спотворення зображення. 

Оцінка ефективності алгоритму. Під поняттям ефективності алгоритму 
стеганографічного перетворення інформації слід розуміти імовірність успішного відновлення 
прихованого повідомлення після атак на контейнер. 

Оцінка величини спотворення зображення проводиться за допомогою відношення 
сигнал/шум SNR, яке характеризує спотворення, що вноситься до оригінального зображення. 

Проаналізувавши всі види зовнішніх опрацювань зображення, можна зробити 
висновок, що найбезпечнішим з них є JPEG-стиснення. Алгоритм JPEG реалізує стиснення з 
втратами та найчастіше застосовується у інформаційно-телекомунікаційних системах для 
зменшення об’єму зображень. Виходячи з цих міркувань, була проведена оцінка JPEG-
робастності, шляхом визначення точності відновлення прихованого повідомлення, після 
JPEG-стиснення. З цією метою проведено обчислення коефіцієнта кореляції між 
оригінальним зображенням та модифікованим. 

При оцінюванні ефективності удосконаленого алгоритму проводилось порівняння, 
обчислених показників, із аналогічними показниками для алгоритму Коха-Жао. Що дає 
змогу оцінювати ступінь удосконалення алгоритму Коха-Жао. 

Визначення величини спотворення між порожнім та заповненим контейнером 
Для проведення дослідження використовувались 5 фотографій розміром 

800×600 пікселів. В канал насиченості кожної з них було вбудовано повідомлення довжиною 
938 байт, що представляє собою текстовий файл. Досліджувані алгоритми були реалізовані в 
середовищі MathCad, де і проводились обчислення. Для алгоритму Коха-Жао і 
удосконаленого алгоритму змінювався параметр Р, що приймав значення від 5 до 200 з 
кроком 5. Також була проведена оцінка удосконаленого алгоритму із початковими 
значеннями параметрів СС – 0.997, SNR' – 30, Р – 100. Для кількісної оцінки величини 
спотворення використовувалося відношення сигнал/шум, що обчислюється за формулою (8): 
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де yx0
 − значення пікселя початкового зображення, yx0

  – значення пікселя зображення з 
вбудованим повідомленням. 

Таким чином, оптимізація алгоритму – виграш в якості зображення. 
Оцінка середнього покращення відношення сигнал/шум проводиться за формулою: 
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де cIF – середнє покращення відношення сигнал/шум, %; і  PSNR2  – відношення сигал/шум 
при різних значеннях P для алгоритму Коха-Жао та удосконаленого алгоритму відповідно. 
Згідно (9) середнє покращення відношення сигнал/шум cIF  = 11,67%. 

Розрахунок робастності алгоритму до JPEG-стиснення 
Розрахунок JPEG-робастності для алгоритму Коха-Жао та удосконаленого проводився 

наступним чином. Для досліджень було відібрано 50 фотографій розміром 800×600 пікселів. 
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У канал насиченості кожної з них було вбудоване текстове повідомлення довжиною 150 
байт. Вбудовування повідомлення проводилось із значеннями Р, отриманими в 
попередньому дослідженні (Р = 50 і Р = 75 для алгоритму Коха-Жао та його удосконалення 
відповідно). Кожне із зображень було піддано JPEG-стисненню за допомогою програми 
Advanced JPEG Compressor з різним коефіцієнтом стиснення, що змінюється від 12 до 2 з 
кроком 1. Чим менше коефіцієнт, тим більшому стисненню піддаються зображення. Зі всіх 
стислих зображень видобувалось повідомлення, утворюючи матрицю, рядок якої 
відображався у вигляді двійкового коду кожного байту. Видобуте повідомлення 
порівнювалося з оригіналом. Для оцінки збігу повідомлень обчислювався коефіцієнт 
кореляції [2]: 
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де СС – коефіціент кореляції; Ω' – значення біту видобутого повідомлення з координатами 
(x,y); Ω – значення біту вихідного повідомлення з координатами (x,y). 

Результати дослідження приведені в табл. 2. 
Для оцінки середнього покращення JPEG-робастності використано: 
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де cR  – середнє підвищення робастності, %;  iCC 1 ,  iCC 2  – значення коефіцієнта 
кореляції залежно від коефіцієнта стиснення α для алгоритму Коха-Жао та удосконаленого 
відповідно. Згідно (11) середнє підвищення робастності cR = 8.26 %. 

Таблиця 2 
Залежність коефіцієнту кореляції від стиснення 

№ 
п/п 

Коефцієнт 
стиснення α 

Коефіцієнт кореляції СС 
Коха-Жао Удосконалений алгоритм 

1 1 0.46 0.47 
2 2 0.51 0.53 
3 3 0.54 0.58 
4 4 0.57 0.6 
5 5 0.6 0.68 
6 6 0.64 0.83 
7 7 0.73 1 
8 8 1 1 
9 9 1 1 
10 10 1 1 
11 11 1 1 
12 12 1 1 

 

Висновок. Удосконалено алгоритм реалізації стеганографічного перетворення 
інформації Коха-Жао, який спрямований на підвищення якості вихідного зображення та 
JPEG-робастності, проведена оцінка його ефективності. 

Для удосконаленого алгоритму: 
 середнє покращення відношення сигнал/шум cIF  =11,67 %; 
 середнє підвищення робастності cR = 8,26 %. 
Алгоритм можливо використовувати для організації прихованого каналу передачі 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. 
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Адже стеганографічні контейнери камуфлюючись під звичайні об’єкти, забезпечують 
непомітну передачу інформації між абонентами. Загалом, при використанні 
стеганографічних алгоритмів, слід враховувати архітектуру мережі, реалізацію мережевих 
з’єднань, використання мережевих протоколів та умови застосування мережі в цілому. Також, 
стеганографічні методи приховання інформації доцільно комбінувати з криптографічними 
методами перетворення з метою створення захищеного каналу передачі критичної 
інформації. 

Перспективним дослідженням в області стеганографії для мереж військового 
призначення є використання сервісів ІР-телефонії та відеоконференцзв’язку в якості 
контейнерів інформації. 
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