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В останні роки питання захисту інформації від несанкціонованого 
доступу є як ніколи актуальними, так як людство перейшло у нову фазу 
свого розвитку, якій притаманні популяризація інформаційних 
технологій та їх стрімка інтеграція у всі сфери людської діяльності. Не є 
винятком і сфера цивільного захисту населення та територій від 
надзвичайних ситуацій. Згідно з “Положенням про Державну службу 
України з надзвичайних ситуацій”, затвердженого Указом Президента 
України від 16.01.2013 р. № 20/2013, однією із функцій ДСНС України є 
сприяння створенню і впровадженню сучасних інформаційних 
технологій та комп'ютерних мереж для забезпечення ефективного 
виконання покладених на її підрозділи завдань. Саме завдячуючи 
інформаційним технологіям миттєва передача та обмін різноманітними 
видами інформації (текст, зображення, аудіо та відеодані) є доступні 
кожному користувачеві глобальних мереж.  

Для збереження конфіденційності інформації при пересиланні її 
відкритими каналами зв’язку традиційно використовують два способи 
програмного захисту. Перший з них, відомий як шифрування, полягає в 
заміні (за деяким алгоритмом) символів інформації, що передається, 
іншими символами, у результаті чого отримується шифротекст, саме 
який і може бути перехоплений зловмисником у каналі зв’язку. Наука, 
яка розв’язує проблеми збереження конфіденційності інформації таким 
чином, називається криптографією [1]. 

Другий спосіб полягає в тому, щоб замаскувати секретну 
інформацію іншою, так званою, “шумовою” інформацією і вже її у 
відкритому вигляді передавати каналами зв’язку. У цьому випадку 
символи секретного повідомлення вкраплюються у цифрові дані 
відкритої інформації (такої що не привертає уваги) шляхом заміни 
деяких з них на секретні. Така модифікована відкрита інформація, у яку 
вбудовано конфіденційне повідомлення, і спостерігається потенційним 
зловмисником у каналах зв’язку. Наука, предметом вивчення якої є 
організація і аналіз подібних процедур приховання інформації, 
називається комп’ютерною стеганографією [2]. Як зауважують автори 
[2], не варто розглядати криптографію та стеганографію як альтернативу 
одна одній, від спільного застосування їх методів ефективність захисту 
інформації від несанкціонованого доступу тільки зростатиме. 

Метою роботи є розробка програмного комплексу на основі 
одночасного використання стеганографічного методу заміни найменшого 



значущого біта та шифру Віженера для прихованого пересилання 
комп’ютерними мережами зашифрованих конфіденційних повідомлень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [2,3] показує, що 
найбільшу популярність здобули методи стеганографії, які 
використовують у ролі інформаційного контейнера зображення. 
Контейнери-зображення володіють низкою переваг, до яких належать: 
заздалегідь відомий відносно великий обсяг їх цифрового подання, 
наявність у більшості зображень областей з шумовою структурою, слабка 
чутливість людського зору до незначних змін яскравості і контрасту 
зображень. Все це дає змогу впроваджувати в такі контейнери достатньо 
великий об’єм секретних даних. 

Конфіденційну інформацію вбудовуємо у зображення формату 
BMP. Цей формат зберігає характеристики RGB-кольорів у 24-розрядах, 
що дає змогу замінювати значення молодшого біта графічного образу на 
біти приховуваного повідомлення без втрати якості зображення. 
Вбудовування таким чином секретних даних здійснюється безпосередньо 
у матрицю растрових даних (один піксель зображення міститиме 3 біти 
текстових даних) [2].  

Для додаткового захисту приховуване повідомлення попередньо 
зашифровуємо, використовуючи шифр Віженера [1]. Створений 
програмний комплекс на основі синтезу методів криптографії та 
стеганографії дає змогу захищати конфіденційну інформацію при 
передачі її мережею з принципово новою щодо можливостей та 
ефективності якістю. 

Розвиток комп’ютерних методів обробки інформації дозволив 
істотно підвищити рівень інформаційної безпеки. Спільне застосування 
стеганографічних і криптографічних методів сьогодні є тим 
перспективним підходом до розв’язання прикладних задач захисту 
інформації, темпи розвитку якого продовжуватимуть зростати і надалі, і 
у майбутньому, сподіваємось, не поступатимуться темпам розвитку 
цифрових телекомунікаційних технологій та обчислювальної техніки.  
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