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АЛГОРИТМ ПРОТИДІЇ КІБЕРАТАКАМ НА ОСНОВІ  

СТЕГАНОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ ТЕХНОЛОГІЇ SOFT TEMPEST 

 
З розвитком інформаційних технологій та впровадженням їх у всі сфери життя суспільства одним з 

найбільш пріоритетних напрямків наукових досліджень у галузі забезпечення інформаційної та кібернетичної 

безпеки є створення нових та дієвих методів, засобів виявлення кібератак (КбА) для захисту комп’ютерних 

систем та мереж (КСМ) державного та приватного секторів національної економіки. На сьогодні системи 

виявлення вторгнень і кібератак зазвичай являють собою програмні або апаратно-програмні рішення, які 

автоматизують процес контролю подій, що відбуваються в інформаційній системі або мережі, а також 

самостійно аналізують ці події в пошуках ознак проблем безпеки. Оскільки кількість різних типів і способів 

організації несанкціонованих проникнень в чужі мережі за останні роки значно збільшилася, системи виявлення 

вторгнень і кібератак стали необхідним компонентом інфраструктури безпеки інформаційних систем та 

мереж.  

Кібератаки із використанням методів стеганографії надзвичайно небезпечні, оскільки ефективно 

приховують як факт проведення самої кібератаки, так і канал виведення інформації з системи. Таке 

приховання даних дозволяє успішно пройти сигнатурні системи виявлення вторгнень та деяке антивірусне 

програмне забезпечення. Особлива небезпека таких кібератак полягає, в першу чергу, у прихованні каналу, яким 

здійснюється кібератака. Практична потреба в механізмах захисту від таких кібератак полягає в їх 

специфічному характері, а саме використанні методів стеганографії, які класично розглядаються у якості 

засобів захисту, а не навпаки. Враховуючи сказане, для дослідження було обрано технологію, яка базується на 

методах стеганографії, що використовуються не тільки для захисту інформації, а і для організації кібератак 

на системи, а саме технологію Soft Tempest. Запропонована технологія дозволяє, не припиняючи роботу 

оператора, гнучко провести «зашумлення» сигналу витоку та унеможливити отримання секретної 

інформації. Результати даного дослідження можуть бути корисними для організації захисту інформації в 

інформаційно-комунікаційних системах, оскільки кібератаки, що є об’єктом вивчення, можуть 

застосовуватися у різних сферах. 

Ключові слова: стеганографія, стеганоаналіз, дізеринг, кібератака. 

 

Толюпа С.В., Наконечный В.С., Штаненко С.С., Костриця В.А. Системы обнаружения и 

противодействия кибератак на основе стеганографических методов технологии Soft Tempest.  

С развитием информационных технологий и внедрением их во все сферы жизни общества одним из 

наиболее приоритетных направлений научных исследований в области обеспечения информационной и 

кибернетической безопасности является создание новых и дееспособных методов, средств обнаружения 

кибератак (КбА) для защиты компьютерных систем и сетей (КСС) государственного и частного секторов 

национальной экономики. На сегодня системы обнаружения вторжений и кибератак обычно представляют 

собой программные или аппаратно-программные решения, которые автоматизируют процесс контроля 

событий происходящих в информационной системе или сети, а также самостоятельно анализируют эти 

события в поисках признаков проблем безопасности. Поскольку количество различных типов и способов 

организации несанкционированных проникновений в чужие сети за последние годы значительно увеличилась, 

системы обнаружения вторжений и кибератак стали необходимым компонентом инфраструктуры 

безопасности информационных систем и сетей. 

Кибератаки с использованием методов стеганографии чрезвычайно опасны, поскольку эффективно 

скрывают как факт проведения самой кибератаки, так и канал вывода информации из системы. Такое 

сокрытие данных позволяет успешно пройти сигнатурные системы обнаружения вторжений и некоторые 

антивирусные программные обеспечения. Особая опасность таких атак заключается, в первую очередь, в 

сокрытии канала, по которому осуществляется кибератака. Практическая потребность в механизмах 

защиты от таких атак заключается в их специфическом характере, а именно использовании методов 

стеганографии, которые классически рассматриваются в качестве средств защиты, а не наоборот. 

Учитывая сказанное, для исследования были выбрана технология, которая базируется на методах 

стеганографии, что используются не только для защиты информации, но и для организации кибератак на 

системы, а именно технологию Soft Tempest. Предложенная технология позволяет, не прекращая работу 
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оператора, гибко провести «зашумления» сигнала утечки и сделать невозможным получение секретной 

информации. Результаты данного исследования могут быть полезными для организации защиты информации 

в информационно-коммуникационных системах, поскольку кибератаки, которые является объектом изучения, 

могут применяться в различных сферах. 

Ключевые слова: стеганография, стеганоанализ, дизеринг, кибератака. 

 

S. Tolupa, V. Nakonechny, S. Shtanenko, V.Kostritsya Systems for detecting and counteracting cyber attacks 

based on the steganographic methods of Soft Tempest technology. 

With the development of information technologies and their implementation in all spheres of society, one of the 

most priority areas of scientific research in the field of ensuring information and cyber security is the creation of new 

and capable methods of detecting cyber attacks (СA) to protect computer systems and networks (KSS) of state and 

private sectors of the national economy. Today, intrusion detection systems and cyber attacks are usually software or 

hardware-software solutions that automate the process of monitoring events occurring in an information system or 

network, and also independently analyze these events in search of signs of security problems. As the number of different 

types and methods of organizing unauthorized intrusions into foreign networks has increased significantly in recent 

years, intrusion detection systems and cyber attacks have become a necessary component of the security infrastructure 

of information systems and networks. 

Cyberattacks using steganography methods are extremely dangerous because they effectively hide both the fact 

of the cyberattack itself and the channel for outputting information from the system. Such data hiding allows you to 

successfully pass signature intrusion detection systems and some anti-virus software. A particular danger of such 

attacks is, first of all, in hiding the channel through which a cyber attack is carried out. The practical need for defense 

mechanisms against such attacks lies in their specific nature, namely, the use of steganography methods, which are 

classically considered as defenses, and not vice versa. Based on the foregoing, a technology was selected for the study, 

which is based on steganography methods, which are used not only to protect information, but also to organize cyber 

attacks on systems, namely Soft Tempest technology. The proposed technology allows, without stopping the operator’s 

work, to flexibly carry out “noise” of the leak signal and make it impossible to obtain secret information. The results of 

this study can be useful for organizing the protection of information in information and communication systems, since 

cyber attacks, which are the object of study, can be used in various fields. 

Key words: steganography, steganoanalysis, dithering, cyberattack. 

 

Постановка завдання. Людство на протязі свого існування інтенсивно розвиває засоби 

як передавання, так і приховування інформації. Найбільш розповсюдженим на сьогоднішній 

час механізмом захисту є використання криптографічних методів, однак їхнє застосування 

при транспортуванні носіїв інформації або передаванні в локальних мережах та Інтернет не 

завжди можливе та доцільне. До того ж, такий захист не вирішує проблему приховання 

повністю, оскільки наявність шифрованого повідомлення привертає увагу, і зловмисник, 

заволодівши криптографічно захищеним файлом, відразу дізнається про розміщення у ньому 

секретної інформації і переводить всю сумарну міць своєї комп’ютерної мережі на 

дешифрування даних. У таких ситуаціях досить актуальними стають стеганографічні методи 

приховування інформації.  

За останні роки комп’ютерна стеганографія остаточно перетворилася з технічного 

мистецтва у наукову область дослідження і набула статусу самостійної прикладної науки, що 

вивчає способи і методи приховування секретних повідомлень, а також методи розкриття 

стеганографічних систем. Стеганографія, наразі, займає свою нішу в забезпеченні безпеки: 

вона не замінює, а доповнює криптографію. При цьому обидва способи можуть бути 

об’єднані та використані для підвищення ефективності захисту інформації (наприклад, для 

передачі криптографічних ключів). Також дуже перспективним є використання стеганографії 

у тих країнах, де існують закони, що обмежують застосування криптографії, як ще одного 

способу обмеження доступу до даних [1]. 

Аналіз останніх досліджень. На сьогоднішній день існує багато наукових робіт, 

присвячених окремим стеганографічним та стеганоаналітичним рішенням. Зокрема, робота 

[2] присвячена стеганографічному аналізу із використанням спеціальних методик видобутку 

даних (Data Mining).  

У [3] наведено приклад програмної реалізації стеганосистеми із широкосмуговим 

вбудовуванням у зображення (SSIS), а також алгоритм взлому 5F -стеганографічних систем. 

Додатково, метод 5F  детально описаний в [4].  
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Робота [5] присвячена методу стеганографії, який значною мірою враховує особливості 

зорової системи людини (ЗСЛ).  

У роботі [6] запропоновано адаптивну пакетну стеганографію на основі правил RABS 

(Rulebased Adaptive Batch Steganography,), яка є покращеною версією статичної пакетної 

стеганографії. Робота [7] присвячена демаскуючим ознакам стеганографічних систем, з 

розробленою математичною моделлю їх виявлення та оцінки.  

У роботі [8, 9] проведено оцінку стійкості стеганосистем, основаних на використанні 

методу модифікації гістограм зображень, які за cвоєю природою є стійкими до геометричних 

атак, а експерименти, проведені над тестовими зображеннями, показали високу стійкість до 

статистичних атак. У [10] запропоновано програмну реалізацію ( С ) алгоритм 

вбудовування в аудіо файл, який не спотворює просторову область та зберігає статистичні 

показники пустого контейнера. Робота [11] присвячено файловій системі Steg FS для ОС 

Linux, яка дозволяє стеганографічно приховувати файли та папки у користувальницькому 

просторі, при цьому система виключає секретні об’єкти з центральної директорії файлової 

системи, замість цього прописуючи метадані у заголовках самих об’єктів. 

Мета статті. В статті авторами на відмінність від попередніх робіт пропонується не 

створення та удосконалення існуючих методів і алгоритмів кодування інформації за 

допомогою стеганографії, а представлений алгоритм обробки зображення на маніторі ПЕОМ 

таким чином, що прийом інформації за допомогою кібератаки із використанням технологію 

Soft Tempest стане неможливим. 

Виклад основного матеріалу. Протягом усього ХХ століття активно розвивалася як 

стеганографія, так і наука про визначення факту впровадженої інформації в контейнер – 

стеганоаналіз (по суті – кібератаки на стеганосистему), але сьогодні ми спостерігаємо новий і 

небезпечний підхід: все більше і більше розробників шкідливого програмного забезпечення 

(ПЗ) за основу використовують стеганографію. Більшість антивірусних рішень на 

сьогоднішній день не захищають від стеганографії або захищають слабо, між тим, потрібно 

розуміти, що кожен заповнений контейнер небезпечний. У ньому можуть бути приховані 

дані, які ексфільтруються шпигунським ПЗ, або комунікація шкідливого ПЗ з командним 

центром, або нові модулі шкідливого ПЗ. 

Основними причинами використання кібератак або шкідливого ПЗ в стеганографії на 

сьогоднішній день є можливість скрити факт прихованого завантаження/вивантаження 

даних, а не тільки самі дані; можливість обійти DPI-системи, що актуально в локальних 

мережах; а також  можливість обійти перевірку в AntiAPT-продуктах, оскільки останні не 

можуть обробляти всі графічні файли. 

Як видно, кібератаки або шкідливе ПЗ із використанням методів стеганографії 

надзвичайно небезпечні, оскільки ефективно приховують як факт проведення самої 

кібератаки, так і канал виведення інформації із системи. Таке приховання даних дозволяє 

успішно пройти сигнатурні системи виявлення вторгнень та деяке антивірусне ПЗ. Особлива 

небезпека таких кібератак полягає, в першу чергу, у прихованні каналу, яким здійснюється 

кібератака. Як відомо, з точки зору витоку інформації, особливу небезпеку становлять 

побічні електромагнітні випромінювання і наведення (ПЕМВН) засобів обчислювальної 

техніки (ЗОТ), що беруть участь в процесі передачі, обробки та зберігання конфіденційної 

інформації. Серед таких ЗОТ можна назвати монітори ПЕОМ, клавіатури, принтери, 

проводові лінії зв’язку, тощо. 

Враховуючи сказане, для дослідження в статті було обрано технологію, яка базується 

на методах стеганографії, що використовуються не тільки для захисту інформації, а і для 

організації кібератак на системи, а саме технологію Soft Tempest. 

На рис. 1 представлено блок-схему, яка представляє основні компоненти 

стеганосистеми та їх взаємодію між собою, яка складається з джерела інформації-контейнера 

(ДІК), аналізатора форматів (АФ), кодера контейнера у системі попередньої обробки (СПО) і 

джерела інформації-повідомлення (ДІП), принцип дії якої розглянутий в публікаціях [13, 14].  
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Рис. 1. Компоненти типової стеганосистеми та їх взаємодія 

 

У процесі функціонування будь-який електронний пристрій, у тому числі елементи 

комп’ютерів, випромінюють електромагнітні коливання, за допомогою яких після 

демодуляції та спеціальної обробки можна отримати не лише інформацію, яка власне і 

обробляється на пристрої, а також з’ясувати самі процеси, які у ньому відбуваються. 

Загальна назва для таких коливань в нормативній документації – побічні електромагнітні 

випромінювання та наведення (ПЕМВН), а в зарубіжній – TEMPEST (Telecommunications 

Electronics Material Protected From Emanating Spurious Transmissions), за першим 

американським стандартом, присвяченим цьому питанню, або “compromising emanations” 

[15].  

Сучасні досягнення в області технології виробництва радіоприймальних пристроїв 

дозволили створити дуже мініатюрні чутливі приймачі, в яких успішно впроваджується 

багатоканальний прийом сигналів (як з різних напрямків, так і на різних частотах), з 

подальшою їх кореляційною обробкою, що дає можливість значно збільшити дальність 

перехоплення інформації, а як наслідок – отримати інформацію, не залишивши жодних 

слідів у системі. 

Якщо спочатку розвиток питання про ПЕМВН розпочинався із суто військового 

застосування (у тому числі спецслужбами), то наразі конкуруючі комерційні організації і 

кримінальні структури проводять такі кібератаки задля отримання необхідної інформації. 

Крім того, застосування при передачі інформації стійких алгоритмів шифрування на даному 

етапі розвитку криптографії часто не залишають шансів дешифрувати перехоплене 

повідомлення. У цих умовах TEMPEST-атака може бути єдиним способом отримання хоча б 

частини інформації до того, як вона буде зашифрована, оскільки випромінювання 

модулюються інформативним сигналом ще до початку шифрування та випромінюються у 

простір.  На сьогоднішній день розроблено чимало способів та засобів захисту від подібних 

кібератак [16, 17, 18], організаційних (контроль доступу), а також технічних – фільтрація із 

більшим затуханням у широкій полосі частот, інженерне та технічне екранування, зонування, 

зашумлення тощо.  

Технологію Soft Tempest було запропоновано вченими Markus Kuhn та Rosso Anderson у 

відповідній роботі [17]. Власне кажучи, під технологією Soft Tempest можна розуміти кілька 

варіацій застосувань. Найпростіше програмне управління побічними випромінюваннями 

можна уявити як роботу програмної закладки, що для передачі „1 ˮ буде використовувати 

збільшення сигналу, для передачі „0ˮ – зниження рівня випромінювань. Ускладнити цей 

алгоритм можна, змінюючи яскравість у деяких точках монітора та передаючи інформацію 

на заздалегідь відомих частотах [19]. Ще одним відносно простим варіантом застосування є 

використання амплітудної модуляції (рис. 2) зображення на екрані та звичайний АМ-

приймач. Недоліком такого підходу є те, що на екрані з’являється характерне зображення, 

зумовлене частотою амплітудної модуляції. 
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Подібне спотворення інформації, яке відображається на екрані, важко не помітити, що 

робить прихованість кібератаки неможливою (принаймні, під час безпосередньої роботи 

оператора). Таким чином, усе зводиться до необхідності рішення задачі стеганографії у 

класичному її формулюванні („проблема в’язнівˮ), а саме, необхідно вбудувати секретну 

інформацію у випромінювання таким чином, що законний користувач не виявить канал 

передавання. 

 
Рис. 2. Зображення на моніторі при використанні амплітудної  

модуляції тоном різної частоти 

 

Суть запропонованого підходу полягає у контролі та модифікації моделей дізерингу на 

моніторі [17], тобто, з одного боку, пікселі двох кольорів, розміщені у шаховому порядку, 

сприймаються як єдиний колір, з іншого боку, вони створюють високочастотний сигнал, а до 

таких сигналів TEMPEST-обладнання найбільш чутливе. Єдиним етапом обробки, що 

залишається після модифікації паттернів дізерингу, що перетворюють монітор на 

стеганосистему, є гамма корекція. Текст, який бачить перехоплювач – це гамма скоригована 

амплітудна модуляція партерна (зразок, шаблон) фону, а власне повідомлення для 

користувача – просто низькочастотний сигнал. 

У кожному конкретному випадку параметри дізерингу повинні вручну калібруватися 

під конкретний монітор, причому  зміни налаштувань залежать не тільки від типу монітора, 

але і від яскравості, контрастності та інших параметрів, які користувач може змінювати. З 

точки зору стеганографії, оптимальним рішенням буде приховування секретного тексту не в 

рівномірно забарвлених областях, а в структурно-багатому екранному вмісті, як фонові 

фотографії або анімація.  

Слід зазначити, що складність варіантів алгоритму кібератаки полягає в оптимізації 

частини зображення для цілей вбудовування інформації, а у разі професійної кібератаки, для 

подолання глушіння сигналу, можна використовувати техніку «розсіяного спектра». 

Програма-закладка за допомогою дізерингу розкладатиме один або кілька кольорів у 

декількох рядках екранної картинки, при цьому використовуючи псевдовипадкову бітову 

послідовність (ПВБП). Якщо ж ПВБП, що кодується рядом чорних і білих пікселів, занадто 

відрізняється від зазвичай сірої (або іншого кольору, від цього залежатиме і паттерн 

дізерингу) інструментальної лінійки меню, звичної користувачеві, то замість цього можна 

використовувати фазову модуляцію. Амплітуду партерна дізерингу можна змінювати 

поступово для декількох пікселів поблизу фазових стрибків, аби уникнути видимих змін 

яскравості на лінійці меню. При цьому змінювати параметри, необхідні для такої кібератаки, 

можна у файлах конфігурації,  залежно від ОС, типу монітора, яскравості, освітленості, 

контрастності тощо. Наприклад, для більшості Linux-систем можна модифікувати файл 

/usr/lib/X11/XF86Config [18].  

Особливістю технології Soft Tempest є використання для передачі даних каналу 

ПЕМВН, що значно ускладнює виявлення самого факту несанкціонованої передачі в 

порівнянні з традиційною комп’ютерною стеганографією. Дійсно, якщо для запобігання 

несанкціонованої передачі даних локальною мережею або мережею Інтернет існують 

апаратні та програмні засоби (Fire Wall, Proxy, VPN тощо), то інструментів для виявлення 

прихованої передачі даних по ПЕМВН немає, а виявити таке випромінювання в загальному 

широкосмуговому спектрі (більше 1000 МГц) паразитних випромінювань без знання 

параметрів корисного сигналу дуже проблематично [20]. 
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Основна небезпека технології Soft Tempest полягає у прихованості роботи програми-

вірусу. Така програма, на відміну від більшості вірусів, не псує дані, не порушує роботу ПК, 

не створює несанкціоновану розсилку мережею, і як наслідок, довгий час залишається 

непомітною для користувача та адміністратора мережі.  

Оскільки основа кібератаки носить програмний характер, то і «слабкі місця» варто 

розглядати такі, які притаманні більшості програмних реалізацій кібератак на системи. Для 

проведення кібератаки необхідним є модифікація певних файлів конфігурації за певними 

значеннями, як було зазначено раніше. Таким чином, у якості засобу виявлення 

пропонується алгоритм пошуку ПЗ, у коді якого міститься звертання до переліку файлів із 

подальшою зміною відповідного переліку параметрів у заданих діапазонах, а також 

перевірка вищезазначених файлів вже на наявність таких змін. Щодо протидії, 

розповсюдженим методом протидії витоку через ПЕМВН є зашумлення. За аналогією для 

«програмного» ПЕМВН пропонується програмне зашумлення. При факті виявлення 

кібератаки, запускається модуль, який модифікує параметри дізерингу тим самим шляхом, 

що і проводиться кібератака, але змінює параметри так, що окремі знаки стають 

нерозрізнюваними та непридатними для приймання. Виходячи з сказаного в статті 

представлений алгоритм протидії кібератакам на основі стеганографічних методів технології 

Soft Tempest.  

Загальна ідея пропонованого алгоритму, природньо, витікає з принципів самої 

кібератаки. Як було зазначено, технологія Soft Tempest полягає у стеганографічному 

вбудовуванні секретної інформації у зображення на екрані шляхом модифікації паттернів 

дізерингу таким чином, що для оператора зображення не зміниться, а чутливості 

середньостатистичного приймача та іншої відповідної апаратури вистачить для отримання і 

відповідної обробки зовсім іншого сигналу, що випромінюється в ефір. Можливість 

виведення різних зображень існує через різницю чутливості сприйняття у людей та 

приймачів випромінювання: люди нечутливі у високочастотній смузі, та навпаки, як 

експериментально доведено у [17], достатній для сприйняття немодифікованим приймачем 

сигнал отримується лише з верхніх 30% спектра (Фур’є-сигналу).  

З цього випливає два висновки, необхідні для атакуючої сторони: 

для людського ока не дуже важливо, чи буде масив пікселів виставлений однотонним 

кольором певного значення у доступній палітрі, чи чергуванням двох кольорів відповідних 

характеристик, що дадуть ідентичний колір у сумі; 

чим більший контраст кольорів, що чергуються, тим краще сприймається сигнал 

приймачем. 

Істинність другого твердження доведено експериментально в [18], при чому, 

наприклад, чергування чорного та червоного, чорного та синього і чорного та зеленого 

давали близькі за відтінками «темні» значення на приймачі, а чергування жовтого та 

зеленого – значно світліші (менш придатні для сприймання). 

Розглядатимемо алгоритм дізерингу зображення будемо шляхом чергування двох 

кольорів у шаховому порядку без розподілу помилки кодування на сусідні пікселі.  

Для подальшої роботи введемо позначення параметрів, причому деякі значення 

отримуються із зображення та можуть незалежно змінюватись, в той час як інші від них 

залежать або мають постійні величини: 

параметри, що стосуються людського ока, позначатимемо з індексом A  ; 

параметри, що стосуються приймача, позначатимемо з індексом B  ; 

1p та 2p  – пікселі, що формують шаховий паттерн; 

),,( 111 bgr  та ),,( 222 bgr  – значення колірних компонент пікселів 1p  та 2p  відповідно; 

1ch  та 2ch  – хроматичність для 1p  та 2p  відповідно; 

1l  та 2l  – світність для 1p  та 2p  відповідно; 

C  – значення контрасту між 1p  та 2p ; визначення формули Michelson (l нормалізоване 

значення, тому знаходимо значення від 0,7 та нижче); 
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111 ,, bgr   та 
222 ,, bgr   – значення колірних компонент після, які є метою модифікації, 

тобто такі, які необхідно отримати. 

Для простішого досягнення наочності, оперуватимемо за припущення, що атакуючою 

стороною зображення розбивається на блоки 22  пікселі та маніпулюється відповідно. 

Алгоритм, необхідний для розрахунку та модифікації зображення монітору, що пропонується 

має наступний вигляд: 

1. Отримати зображення, виведене у певний момент часу на екран. 

2. Отримати значення колірних компонент, для чого: 

a) розбити зображення на блоки 2х2 пікселі; 

b) оскільки вважаємо, що застосовано найпростіший шаховий паттерн дізерингу, 

вирізнити перший та другий пікселі першого рядка; 

c) отримати значення ),,( 111 bgr  та ),,( 222 bgr . 

3. Вирахувати 
1l , та 

2l , нормовані в діапазоні 0…100: 

a) 1111 0722,07152,02126,0 bgrl  ; 

b) 
2221 0722,07152,02126,0 bgrl  . 

4. Вирахувати загальну хроматичність, яку дає змішування кольорів 

),,(),,( BBBAAA bgrbgr  : 

a) 
2

21 rr
rA


 ;    b) 

2

21 gg
gA


 ;    c) 

2

21 bb
bA


 ; 

5. Вирахувати загальну світність, що отримується 
BA ll  : 

a) AAAA bgrl  0722,07152,02126,0 . 

6. За даних значень пунктів 4 та 5, знайти таку комбінацію ),,( 111 bgr  та ),,( 222 bgr , що 

значення відповідних колірних компонент попарно дають найменший контраст: 

a) ),,( AAA bgr  – цілі значення; 

b) якщо так, то 111 ,, bgr   та 222 ,, bgr   приймають значення ),,( AAA bgr ; 

c) якщо ні, то )5,05,05,0(),,( 111 
AAA bgrbgr ; 

)5,05,05,0(),,( 222 
AAA bgrbgr . 

7. Контраст становить 0 у разі виконання умови 6. a), b) 
21

0

ll 
 та 

21

1

ll 
 у разі виконання 

умови 6. c). 

Звичайно, досягнення нульового контрасту не є абсолютно необхідною умовою, 

достатнім є перехід порогового значення. У [18] експериментально визначено, що 

безпечними є 0,7 спектра сигналу, і можна було б розрахувати поріг контрасту та знижувати і 

підвищувати світність пікселів зі збереженням пропорцій, аж допоки не буде отримано 

необхідне значення, тим не менше, існує ряд моментів, які роблять такий підхід 

неприйнятним. По-перше, це не є ефективним з точки зору обчислень (запропонований вище 

алгоритм вимагає значно менше математичних операцій). По-друге, сучасніше та просто 

потужніше обладнання може дозволити отримати сигнал і поза заданими межами. 

Запропонований же алгоритм дозволяє не зважати на можливості приймача, оскільки 

контраст освітлення результуючих пікселів дорівнює нулю або прямує до нього.  

Звичайно, оскільки атакуючий працює із якнайвищими контрастами пікселів, що 

чергуються, значно найпростішим рішенням проблеми витоку було б не опрацьовувати кожен 

піксель зображення, а усереднити їх до розрахованих значень, що гарантовано знизять 

контраст. Тобто, йдеться мова про такий алгоритм: 

розбити спектр напівосвітлення – )0;( L , );0( L ; 

за допомогою одного знімку зображення на моніторі можна визначити, яку 

послідовність вбудовування використовує атакуючий – темний/світлий чи світлий/темний 
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пікселі (навряд чи буде змінюватись, оскільки ускладнить автоматизацію процесу для 

атакуючого); 

для темних пікселів обирається величина 









2

L
, для світлих 









2

L
. 

Просто виконати примусову „заливкуˮ екрана одним кольором не буде ефективним 

рішенням через те, що атакуючий все одно зможе подолати бар’єр контрасту, принаймні із 

деякими кольорами. 

Тим не менше, такий алгоритм хоч і максимально усереднить усі можливі значення 

світностей, його результатом буде повне спотворення зображення на екрані комп’ютера. 

Завданням дослідження було розробити такий алгоритм, що залишиться у рамках класичної 

постановки задачі стеганографії та дозволить законному користувачу продовжувати роботу, 

навіть одночасно із роботою модуля „зашумленняˮ [21]. 

Висновок. Отже, запропонований алгоритм дозволяє, не припиняючи роботу оператора, 

гнучко провести „зашумленняˮ сигналу витоку та унеможливити отримання секретної 

інформації. 

Таким чином, виявлення полягає, в першу чергу, у пошуку програмного засобу, код 

якого містить звертання до визначеного переліку файлів конфігурації, а в них зміну відомих 

параметрів у заданих діапазонах. З цієї точки зору, „слабке місцеˮ кібератаки є результатом її 

програмного характеру та за природою характерне для програмних засобів у принципі. 

По-друге, необхідно враховувати, що атакуюча сторона може використовувати 

складніші алгоритми дізерингу зображення. У такому випадку, необхідно додати функції, що 

відповідають за відповідну обробку у разі використання найбільш ймовірних технік 

(природньо, провести необхідні перерахунки для параметрів) та модуль, який визначатиме 

алгоритм і запускатиме однойменну функцію. З математичної точки зору, необхідним буде 

врахувати частоту появи пікселів з окремими значеннями, їх вагові коефіцієнти, а також 

додаткові коефіцієнти, що враховують їх світності. У найкращому випадку, необхідно 

експериментально перевірити корректуючі коефіцієнти для різних пат тернів дізерингу, аби 

отримати наочне представлення видимого виводу та виключити несподівані результати. 

По-третє, необхідно розрахувати оптимальну дискретність роботи програми. Для цього 

необхідно буде врахувати такі параметри, як дискретність роботи, власне, комп’ютера, 

обладнання на приймаючій стороні, а також обчислювальні потужності комп’ютера-жертви. 

Алгоритм достатньо ресурсоємний, отже, необхідно знайти оптимум між достатньою для 

введення в оману приймача частотою оновлення зображення та найменшою можливою 

затримкою під час оновлення зображення користувача. Результати даного дослідження 

можуть бути корисними для організації захисту інформації в інформаційно-комунікаційних 

системах, оскільки кібератаки, що є об’єктом вивчення, можуть застосовуватися у різних 

сферах. Подальші дослідження в даній сфері повинні бути направлені на розробку 

ймовірнісно-статистичних методів розпізнавання, застосування елементів штучного 

інтелекту та методів інтелектуального аналізу для оцінки надійності стеганографічних 

перетворень та розробки детекторів (фільтрів) для аналізу інформаційних потоків з метою 

виявлення та знищення прихованих каналів зв'язку. Рішення, розроблені для даної мети, 

повинні не тільки забезпечувати низький рівень помилок у розпізнаванні вхідних 

повідомлень (особливо при використанні шифрування даних), але й мати можливість 

виявляти повідомлення, вбудовані з використанням різних стеганографічних методів. 
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