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Стрімке зростання кількості персональних комп’ютерів, вільний доступ до 
мережі Інтернет і швидкий розвиток комунікаційних пристроїв сприяли заміні 
традиційних способів взаємодії людей, задіяних у різних областях діяльності, на 
віртуальні. Не є винятком і сфера захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій. Засобами мережі передаються дані з одного структурного підрозділу 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в інший. Дані можуть бути 
різними, наприклад, це може бути секретна інформація, що стосується стану 
функціонування потенційно-небезпечних об’єктів або складів з небезпечними 
речовинами чи радіоактивними матеріалами. У випадку передачі конфіденційного 
повідомлення віртуальними каналами виникає небезпека його перехоплення. 
Зрозуміло, що за таких обставин особлива увага повинна приділятися створенню 
інформаційних систем, захищених від різноманітних загроз.  

Сьогодні прийнято застосовувати різні криптографічні алгоритми. Проте, 
такого роду захист інформації від несанкціонованого доступу володіє низкою 
недоліків, зокрема, при використанні криптографії уже сам факт наявності 
шифрованого повідомлення привертатиме до себе непотрібну увагу. Тому 
конфіденційні дані у такому випадкові можуть бути піддані атаці з боку хакерів, 
охочих здобути секретну інформацію і отримати за неї грошову винагороду. 
Звичайно, якщо вартість розшифрування криптографічного повідомлення буде 
вищою вартості отриманої інформації, то розшифрування проведено не буде через 
свою недоцільність. Разом з тим, враховуючи, що ми живемо в інформаційному 
суспільстві, в якому інформація вирішує все і є найдорожчим продуктом, можна 
зробити висновок: для виконання ряду завдань інформаційної безпеки 
криптографічних методів не достатньо.  

Метою даної роботи є освоєння та реалізація алгоритму приховування 
інформації у текстових файлах формату TXT стеганографічним методом зміни 
кількості пропусків у кінці рядків [1]. 

Сучасні методи стеганографії дають змогу приховати сам факт існування 
вбудованого секретного повідомлення. Стеганографування здійснюється найріз-
номанітнішими способами [2]. Водночас, характерною рисою усіх способів є те, 
що конфіденційне повідомлення вбудовується в деякий об’єкт, який не привертає 
уваги, і відкрито транспортується (пересилається) адресату. Повідомлення 
вбудовується в цифрові дані, які, як правило, мають аналогову природу. Зокрема, 
у ролі таких “носіїв” можливе використання текстових файлів.   

Розглядуваний нами стеганографічний метод дає змогу вбудовувати 
повідомлення, що має двійковий формат, до тексту шляхом додавання пропусків в 
кінець кожного текстового рядка. Типи доданих пробілів залежатимуть від бітів, 
що вбудовуються. Якщо приховується біт “0”, то до стеганограми 
дописуватиметься звичайний пробіл (ASCII-код 32), а якщо біт “1” – нерозривний 
пробіл (ASCII-код 160). Кількість доданих пропусків для кожного рядка 
визначається як різниця між кількістю символів у найдовшому рядку тексту і 
кількістю символів у поточному рядку.  



Існує щонайменше дві причини, за якими маніпулювання вільним місцем у 
тексті в певних випадках показує непогані результати. По-перше, зміна кількості 
пропусків у кінці текстового рядка не спричиняє істотних змін у значенні фрази 
або речення. По-друге, пересічний читач навряд чи помітить незначні модифікації 
вільного місця.   

До недоліків методу можна віднести те, що деякі програми можуть 
ненавмисно видаляти додатково внесені пробіли та неможливість видобування 
прихованих даних з паперової копії тексту. 

Розроблена нами засобами MathCAD комп’ютерна стегосистема дає 
змогу проводити cтеганографічне приховання будь-якого повідомлення у 
текстових файлах, при цьому зміни у форматі є досить непомітними, оскільки 
вільні місця, що використовуються, є периферійними по відношенню до 
основного тексту. Основні вимоги, що при цьому повинні виконуватися, – 
обрання TXT-файлу відповідного об’єму і апаратна спроможність 
використовуваної обчислювальної системи. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 
використання створеного програмного комплексу для замаскованої передачі 
конфіденційної інформації каналами комп’ютерної мережі. 

Результати роботи також впроваджені у навчальний курс дисципліни 
“Захист програмного забезпечення та програмні засоби захисту інформації”, який 
читається у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності для 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за 
спеціальністю “Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації”. 
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