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Анотацiя
В роботi порiвнюється ефективнiсть деструкцiї стегоданих, що прихованi в цифровому зображеннi на основi
LSB-методiв, пiсля проведення медiанної, адаптивної медiанної та двомiрної вiнеровської фiльтрацiї. В результатi
отримано, що двовимiрна вiнеровська фiльтрацiя є бiльш ефективним методом деструкцiї стегоданих, нiж медiанна
та адаптивно-медiанна фiльтрацiї.
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Вступ

Для приховання стегоданих в мультимедiйнi фай-
ли, зокрема в цифровi зображення (ЦЗ), широко
використовуються LSB (Least Significant Bit) методи,
оскiльки данi методи характеризуються порiвняно
невисокими вимогами до параметрiв контейнера i
дозволяють проводити приховання стегоданих в ре-
жимi реального часу [1, 2].

Протидiя витоку iнформацiї стеганографiчними
каналами вiдбувається з використанням активних
та пасивних методiв стегоаналiзу.

Пасивнi методи стегоаналiзу дозволяють з деякою
ймовiрнiстю виявити факт передачi iнформацiї в кон-
тейнерi, а активнi методи стегоаналiзу забезпечують
деструкцiю стегоданих. Iснують багато методiв вне-
сення спотворень або деструкцiї стегоданих, такi як
фiльтрацiя, змiна масштабу ЦЗ, змiна значень яскра-
востi пiкселiв ЦЗ по деякому нелiнiйному закону та
iншi [3, 4] .

Тому важливою задачею є оцiнка спецiальних ме-
тодiв обробки стеганограм бiльш що забезпечують
ефективну деструкцiю стегоданих.

Метою роботи є порiвнянний аналiз ефективностi
деструкцiї стегоданих, прихованих в ЦЗ, на основi
методу Куттера-Джордона-Боссена (МКДБ) пiсля
проведення медiанної фiльтрацiї (МФ), адаптивної-
медiанної (АМФ) та двомiрної вiнеровської фiльтра-
цiї(ДВФ).

1. Метод Куттера-Джордона-Боссена

Метод Куттера-Джордона-Боссена є одним з най-
вiдомiших LSB (Least Significant Bit) методiв [1, 2, 4]
.

Даний метод заснований на змiнi значення яскра-
востi каналу синього кольору псевдовипадково обра-
ного пiкселя ЦЗ за формулою [2, 4, 5]:

𝜆𝑥,𝑦 = 0, 989×𝑅𝑥,𝑦 + 0, 5866×𝐺𝑥,𝑦 + 0, 1145×𝐵𝑥,𝑦,

̂︀𝐵𝑥,𝑦 =

{︃
𝐵𝑥,𝑦 − 𝜈𝜆𝑥,𝑦, 𝑚𝑖 = 0,

𝐵𝑥,𝑦 + 𝜈𝜆𝑥,𝑦, 𝑚𝑖 = 1,

де 𝑅𝑥,𝑦 та 𝐺𝑥,𝑦 – значення яскравостi пiкселя у ка-
налах червоного та зеленого кольору, вiдповiдно; 𝑚𝑖 –
𝑖-ий бiт прихованого повiдомлення; 𝜈 – константа, що
визначає енергiю бiту, що вбудовується; 𝐵𝑥,𝑦, ̂︀𝐵𝑥,𝑦

– початкове та модифiковане значення яскравостi
псевдовипадково обраного пiкселя в каналi синього
кольору.

Екстракцiя прихованого повiдомлення вiдбуває-
ться в результатi порiвняння дослiджуваного та очi-
куваного значень яскравостi кожного пiкселя стега-
нограми [2, 4]:
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,

де 𝜎 – кiлькiсть пiкселiв знизу/зверху/лiворуч/
праворуч вiд дослiджуваного бiта.

При екстракцiї окремого бiту розраховується рi-
зниця мiж поточним значенням яскравостi дослiджу-
ваного пiкселя та очiкуваним значенням яскравостi
пiкселя у каналi синього кольору [2]:

𝛿 = 𝐵*
𝑥,𝑦 − ̂︀𝐵*

𝑥,𝑦,{︃
𝑚𝑖 = 1, 𝛿 > 0,

𝑚𝑖 = 0, 𝛿 < 0,

де 𝐵*
𝑥,𝑦,

̂︀𝐵*
𝑥,𝑦 – поточне та очiкуване значення

яскравостi обраного пiкселя в каналi синього кольо-
ру.

2. Активний стегоаналiз ЦЗ
Метою активного стегоаналiзу є внесення спотво-

рень або деструкцiї стегоданих, прихованих в кон-
тейнерi.

Приховання iнформацiї на основi МКДБ вiдбува-
ється в молодших бiтах псевдовипадково обраних
пiкселiв, тобто приховання iнформацiї вiдбувається



Рис. 1. Блок-схема алгоритму АМФ: 𝑧𝑚𝑖𝑛, 𝑧𝑚𝑎𝑥, 𝑧𝑚𝑒𝑑 –
мiнiмальне, максимальне та медiанне значення
яскравостi пiкселя в околi 𝑆𝑥𝑦; 𝑧𝑥𝑦 – значення

яскравостi пiкселя в точцi (𝑥, 𝑦); 𝑆𝑚𝑎𝑥 – максимальний
допустимий розмiр околу 𝑆𝑥𝑦.

на рiвнi шумiв. Тому представляє iнтерес очистки
стеганограм вiд шумiв.

Одним з методiв очистки ЦЗ вiд шумiв є МФ [3].
При МФ значення яскравостi пiкселя замiнюється
на медiанне значення яскравостi пiкселiв в деякому
околi ЦЗ [3].

Значення яскравостi в деякому околi ранжуються
по зростанню i з цього ряду вибирається медiанне
значення. В околi, центральне значення яскравостi
пiкселя замiнюється на медiанне значення. Внаслi-
док такої фiльтрацiї змiнюються значення молодших
бiтiв пiкселiв, де прихованi стегоданi. Тому i вiдбу-
вається деструкцiя стегоданих.

Адаптивний медiанний фiльтр – це МФ, розмiри
якого змiнюються (збiльшуються) в залежностi вiд
статистичних властивостей зображення всерединi
областi дiї фiльтра [3]. Перевагою АМФ у порiвняннi
з МФ є те що, значення яскравостi пiкселiв змiнюю-
ться на медiану згiдно адаптивного алгоритму. Як i
в МФ, вiдгуком фiльтру є число, яке потiм замiнює
значення яскравостi центрального елемента заданого
околу в точцi (𝑥, 𝑦).

На рис. 1 приведена блок-схема алгоритму АМФ
[3].

На вiдмiну вiд медiанної та адаптивної-медiанної,
двомiрна вiнеровська фiльтрацiя спрямована на мiнi-
мiзацiю середньоквадратичної похибки мiж вихiдним
сигналом та опорним. Вихiдний сигнал формується
з врахуванням вагових коефiцiєнтiв, що змiнюються
згiдно адаптивного алгоритму. В якостi опорного си-
гналу використовується оцiнений сигнал, на основi
статистичних даних, одержаних пiсля аналiзу пара-
метрiв шумiв [5, 6, 7, 8].

На рис. 2, для одновимiрного випадку, представ-
лена блок схема адаптивного фiльтра, що мiнiмiзує
середньоквадратичну помилку [5].

3. Отриманi результати
У роботi дослiдження були проведенi на тестовому

пакетi, що складався з 50 цифрових зображень роз-

Рис. 2. Блок схема пристрою адаптивного фiльтра.

мiром 3264×2448 пiкселiв, представлених у системi
кольорiв RGB. Контейнери заповнювалися вiд 5% до
25%, з кроком 5% та вiд 25% до 95% з кроком 10%. В
якостi стегоданих використано аксонометричний вид
двигуна на зображенi розмiром 567×463 пiкселiв, в
системi кольорiв RGB.

Для екстракцiї повiдомлення, прихованого на осно-
вi МКДБ, використовувався параметр 𝜎 = 3 вiдносно
центрального пiкселя.

Порiвняння ефективностi деструкцiї стегоданих
пiсля проведення МФ, АМФ та ДВФ вiдбувалося за
критерiєм оцiнки кiлькiстi незмiнених бiт стегоданих
пiсля проведення обробки стеганограми. Залежностi
кiлькостi незмiнених бiт стегоданих прихованих на
основi МКДБ пiсля проведення МФ, АМФ та ДВФ
представленi на рис. 3.

(a)

(b)

(c)

Рис. 3. Залежнiсть кiлькостi незмiнених бiт стегоданих
прихованих на основi МКДБ пiсля обробки

стеганограми з використанням: (a) – медiанного
фiльтру; (b) – адаптивного медiанного фiльтру; (c) –

двомiрного вiнеровського фiльтру.

При збiльшенi розмiрiв фiльтру ефективнiсть де-
струкцiї зростає, оскiльки вiдбувається збiльшення



спотворень стеганограм, а отже збiльшення спотворе-
ння стегоданих, що прихованi в ЦЗ (рис. 3). Зазначи-
мо, що при МФ досягаються максимальна кiлькiсть
змiнених бiт стегоданих в порiвняннi з АМФ та ДВФ.

АМФ виявився менш ефективним, оскiльки кiль-
кiсть незмiнених бiт бiльше, при однакових розмiрах
фiльтра та ступенях заповнення контейнеру (рис. 3),
хоч i вiзуальнi спотворення при АМФ меншi в порiв-
няннi з МФ та ДВФ. Ще одним недолiком АМФ в
порiвняннi з МФ та ДВФ, є бiльша тривалiсть розра-
хункiв (для розмiру фiльтру 41×41, час розрахунку
МФ становить 3.36 сек, ДВФ – 1.58 сек, а АМФ –
150.15 сек).

ДВФ є бiльш ефективним методом деструкцiї сте-
годаних, нiж МФ та АМФ, оскiлькиу цьому випадку
досягається високий рiвень деструкцiї стегоданих
при мiнiмумi спотворень стеганограми.

Висновки
В результатi проведеного порiвняного аналiзу ефе-

ктивностi деструкцiї стегоданих, прихованих в ЦЗ,
на основi методу Куттера-Джордона-Боссена пiсля
медiанної, адаптивної-медiанної та двомiрної вiне-
ровської фiльтрацiї виявлено, що:
∙ МФ забезпечує максимальну кiлькiсть змiнених

бiт стегоданих, але при значних розмiрах фiль-
тра границi контурiв на стеганограмах сильно
розмиваються;

∙ АМФ призводить до найменших вiзуальних спо-
творень, але ефективнiсть деструкцiї стегоданих
менша нiж при МФ та ДВФ;

∙ ДВФ забезпечуює високий рiвень деструкцiї сте-
годаних при мiнiмiзацiї вiзуальних спотворень
стеганограм.
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