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Інформатизація суспільства веде до створення єдиного світового інформаційного 

простору, у рамках якого здійснюється обмін інформацією між різними суб’єктами. В 

останні роки спостерігаються багаточисленні спроби перехоплення конфіденційної 

інформації, особливо при пересиланні її засобами глобальних інформаційних мереж. У 

зв'язку з цим актуальною є задача прихованого обміну інформації на основі застосування 

методів комп’ютерної стеганографії [1-2].  

Стеганографічний захист інформації, наприклад, у порівнянні з криптографічним, 

дає змогу зменшити ймовірність виявлення секретного повідомлення, оскільки закрита 

інформація скрито передається одночасно з відкритою (видимою) інформацією, що не має 

конфіденційного характеру. При цьому з'являється можливість уникнути прямих атак на 

закриту інформацію, оскільки зловмиснику невідомо чи присутня вона в інформаційному 

потоці, і якщо так, то що є її цифровим носієм. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [1-4] показує, що найбільшу популярність 

здобули методи (алгоритми) комп'ютерної стеганографії, які використовують у ролі носія 

прихованого конфіденційного повідомлення зображення. Зображення володіють великою 

психо-візуальною надмірністю (збитковістю). Око людини схоже до низькочастотного 

фільтру, якому непомітні спотворення у високочастотній області зображення. Якраз на 

використанні наявної в зображеннях психо-візуальної надмірності спираються методи 

стеганографії. 

Метою даної роботи є освоєння та реалізація алгоритму стеганографічного методу 

заміни найменшого значущого біта (НЗБ) приховування конфіденційної інформації у 

нерухомих цифрових зображеннях формату BMP.  

У даний час найбільш поширеним способом кодування статичних зображень є 24-

бітове кодування. Тобто на кожен піксель зображення відводиться 3 байти: 1 байт для 



червоного каналу, 1 байт для зеленого каналу та 1 байт для синього каналу. Ідея методу 

заміни НЗБ полягає в заміні від одного до чотирьох молодших бітів в байтах кольорів 

пікселів початкового зображення бітами приховуваного повідомлення [1]. Дискретність 

сучасних методів кодування значно перевищує чутливість сприйняття людини. Якщо взяти 

24-бітний рисунок і змінити значення одного молодшого біта, то внесена похибка 

становитиме лише 0,4 %. Ця зміна буде наскільки малою, що людське око не в стані вловити 

різницю між модифікованим і оригінальним кольором: середньостатистична людина навряд 

чи відрізнить, наприклад, тон кольору з кодом 255 від тону кольору з кодом 254. Значення 

кодів в наведеному прикладі відрізняються молодшим значущим бітом. Для коду 255 він 

дорівнює 1, для коду 254 відповідно дорівнює 0. Цей молодший розряд згідно з алгоритмом 

розглянутого методу використовується для передачі бітів інформаційного повідомлення. 

Якщо ж у 24-бітному зображенні піддати модифікації два молодші біти червоного, синього і 

зеленого каналів, то в одному пікселі зображення можна зберігати 6 бітів повідомлення, що 

фактично наближується до формули “1 піксель – 1 символ”.  

Комплекс, розроблений на основі універсальної математичної системи MathCad, що 

реалізовує описаний вище алгоритм, завдяки своїй наочності та можливості швидкого 

проведення модифікацій програмних модулів, використовується у навчальних цілях для 

підготовки фахівців у галузі “Інформаційна безпека” з програмного захисту інформації. 

Одержані результати можуть бути також використаними для приховування інформації, що 

має конфіденційний характер під час пересилання її каналами глобальної мережі.  
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