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The paper presents the results of research on the use of 

wavelet transform for hiding information in digital still 

images. 

Done hiding digital watermark in smooth areas of an image 

using Daubechies wavelets and obtained high quality 

steganographic images. Also analyzed the influence of the 

level of decomposition of image container and the quality of 

the digital watermark hiding. 

In paper also defined the possibility of application different 

types of wavelet transforms in steganography. 

Subsequent research have resistance of steganographic 

images, which generated by wavelet transform, to 

steganographic attacks. 
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І Вступ 

Розвиток засобів цифрової обчислювальної техніки 

дав поштовх для розвитку комп'ютерної 

стеганографії, яка ґрунтується на вбудовуванні 

секретного повідомлення в цифрові дані, що, як 

правило, мають аналогову природу (аудіозаписи, 

зображення, відео) [1]. 

Цифрові дані, в які вбудовується секретне 

повідомлення, називаються контейнером. Часто як 

контейнер використовуються нерухомі цифрові 

зображення, а для захисту інтелектуальної власності 

контейнера використовують цифрові водяні знаки 

(ЦВЗ) – невеликий об'єм інформації, яку вбудовують в 

контейнер з можливістю її подальшого виявлення, 

зокрема для підтвердження авторства у разі 

несанкціонованого копіювання. 

Для вбудовування ЦВЗ в нерухоме зображення 

використовуються різні методи, з яких можна виділити 

дві великі групи – приховування інформації в просторовій 

та частотній області зображення. 

Найпоширенішим методом приховування 

інформації в часовій (просторовій) області є метод 

заміни найменшого значущого біта (LSB), що полягає 

в заміні надлишкової, малозначимої частини 

зображення бітами секретного повідомлення. 

Cтеганографічні методи приховування даних у 

просторовій області зображення є нестійкими до 

більшості з відомих видів спотворень. Більш стійкими 

до різноманітних спотворень, у тому числі й 

компресії, є методи, що використовують для 

приховування даних частотну область контейнера. 

Найбільше поширення серед усіх ортогональних 

перетворень у стеганографії одержали вейвлет-

перетворення і дискретно-косинусне перетворення. 

ІІ Критерії оцінки якості стегозображень 

Вейвлет-перетворення – це локалізований 

аналітичний метод часових інтервалів з фіксованим 

розміром вікна й конвертованою формою, що 

дозволяє добре локалізувати низькочастотні деталі 

сигналу в частотній області (основні гармоніки), а 

високочастотні – в часовій [2]. Основна ідея 

використання дискретного вейвлет-перетворення 

(DWT) у процесі обробки зображення полягає в 

розкладанні зображення в підзображення різних 

просторових та частотних областей. Після DWT 

перетворення, інформація аналізується в 4 частотних 

областях, одна з яких є низькочастотною (LL) і три – 

високочастотними (LH, HL, HH) (рис.1). 
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Рис.1. Схема вейвлет-перетворення. 

Ціла чверть коефіцієнтів двохвимірного 

перетворення є результатом дії високочастотного 

фільтру (Н) на рядки, а потім його дії на результуючі 

стовпці інформації. Це блок коефіцієнтів позначений 

НН1. Інша чверть коефіцієнтів двохвимірного 

перетворення є результатом дії низькочастотного 

фільтру (L) на стовпці інформації, які вже пройшли 

через високочастотний фільтр. Цей блок позначено 

LH1. Аналогічно, блок HL1 є результатом 

низькочастотної обробки рядків, з подальшою 

високочастотною обробкою стовпців. Лівий верхній 

кут схеми поділений на менші блоки, показуючи, що 

операція вейвлет-перетворення послідовно впливає на 

меншу кількість коефіцієнтів, аж до останнього 

коефіцієнту в лівому верхньому кутку, до якого 

застосовується тільки низькочастотний фільтр. 

Коефіцієнти з високочастотною складовою 

називаються деталізуючими, а тільки з 

низькочастотною (LL) – апроксимуючими. 

Загальна оцінка алгоритмів приховування ЦВЗ 

проводиться по критеріях стійкості та якості 

приховування. Якість приховування ЦВЗ в 

зображенні визначається за допомогою пікового 

відношення сигнал/шум (PSNR): 
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Також оцінити якість приховування ЦВЗ можна за 

допомогою середньоквадратичної похибки: 
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де х і у – координати зображення, M і N – розміри 

зображення, Sху – створене стегозображення; Сху – 

початкове зображення. 

ІІІ Дослідження якості приховування ЦВЗ 

Як контейнер візьмемо зображення з різною 

структурою у форматі jpeg-файлу. Візьмемо 

зображення castle.jpeg розміром 3000х3000 і 

заховаємо в нього ЦВЗ у вигляді QR- коду (рис.2). Всі 

дослідження проводилися в програмному середовищі 

Matlab [3]. 

     

Рис.2. Контейнер castle.jpeg і ЦВЗ. 

Спочатку відбувається розклад зображення на 

апроксимуючі та деталізуючі коефіцієнти за 

допомогою функції dwt2. Тип вейвлет-коефіцієнтів 

вибираємо як вейвлети Добеші 2-го порядку. 

Оскільки вбудовування ЦВЗ буде відбуватися в 

частотній області зображення, то необхідно 

застосувати вейвлет-перетворення і до ЦВЗ. 

Для даного типу зображення при вбудовуванні ЦВЗ 

в гладку область (правий верхній кут) одержано такі 

значення коефіцієнтів: PSNR=94.5183; MSE=2.3E-5, 

що свідчить про високу якість вбудовування. 

Вейвлет-перетворення дозволяє розкласти 

двохвимірне зображення на апроксимуючі та 

деталізуючі коефіцієнти, отримавши перший рівень 

розкладу. В свою чергу, апроксимуючі коефіцієнти 

першого рівня можна розкласти на апроксимуючі та 

деталізуючі коефіцієнти другого рівня і так далі. 

Основна інформація про спектр зображення 

міститься в апроксимуючих коефіцієнтах. Було 

проведемо дослідження алгоритмів, що здійснюють 

приховування ЦВЗ в апроксимуючих та деталізуючих 

коефіцієнтах різних рівнів розкладу. Результати 

досліджень зведено в таблицю 1. 

Таблиця 1. 

№ 

з/п 

Тип вейвлет-коефіцієнтів 

розкладу 

PSNR MSE 

1 Деталізуючі горизонтальні 75.8441 0.0017 

2 Деталізуючі вертикальні 75.8308 0.0017 

3 Деталізуючі діагональні 75.1354 0.002 

4 Апроксимуючі 76.5639 0.0014 

Таким чином, немає істотного значення, в які з 

коефіцієнтів вейвлет-розкладу зображення-

контейнера вбудовувати цифровий водяний знак, 

оскільки і для апроксимуючих, і для вертикальних, і 

для горизонтальних, і для діагональних деталізуючих 

коефіцієнтів відбувається помітне спотворення 

стегозображення. Цього можна уникнути, якщо при 

вбудовуванні використати поріг чутливості. 

Також було проведено дослідження впливу на 

якість стегозображення типу вейвлет-перетворення. 

Вибираємо такі вейвлет-базиси, як вейвлети Добеші, 

симлети, кофлети, дискретні вейвлети Мейєра, 

біортогональні вейвлети. Результати зводимо в 

таблицю 2. 

Таблиця 2. 

№ з/п Тип вейвлет-базису PSNR MSE 

1.  db15 71.9468 0.0042 

2.  db8 71.8329 0.0043 

3.  db1 71.5662 0.0045 

4.  coif1 71.1199 0.0050 

5.  sym2 70.1597 0.0063 

6.  sym8 72.2994 0.0038 

7.  dmey 70.5442 0.0057 

8.  bior1.1 71.5662 0.0045 

9.  bior2.8 61.7355 0.0436 

10.  bior3.1 31.2740 48.4931 

11.  bior4.4 69.9705 0.0065 

12.  bior5.5 70.1940 0.0062 

Таким чином, вейвлет-перетворення Добеші, 

кофлети, симлети і дискретні вейвлети Мейєра дають 

майже однакову якість стегозображення, а 

біортогональні вейвлети третього порядку дуже 

зменшують значення PSNR і тому спотворюють 

стегозображення 

Висновки 

Встановлено, що за рахунок існування гладких 

областей в зображенні-контейнері приховування ЦВЗ 

відбувається дуже добре навіть без використання 

порогового коефіцієнта для масштабування ЦВЗ. 

Проте, за рахунок вбудовування у визначені біти, які 

знаходяться в одному місці контейнера, стійкість 

даного методу до відомих стегоатак дуже низька. 

Встановлено, що немає істотного значення, в які з 

коефіцієнтів вейвлет-розкладу зображення-

контейнера вбудовувати ЦВЗ, оскільки і для 

апроксимуючих, і для вертикальних, і для 

горизонтальних, і для діагональних деталізуючих 

коефіцієнтів відбувається помітне спотворення 

стегозображення. Цього можна уникнути, якщо при 

вбудовуванні використати поріг чутливості. 

Майже всі типи вейвлет-базисів можуть 

використовуватися в стеганографії для приховування 

ЦВЗ в частотній області нерухомого зображення, за 

винятком біортогональних вейвлетів 3-го порядку. 
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