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Методика виявлення наявності прихованих даних в цифрових 

зображеннях, заснована на статистиці частотних компонентів 

Методика обнаружения скрытых данных в цифровых изображениях,

основанная на статистике частотных компонент 

The method of detecting the presence of of hidden data in digital images is 

based  on the statistics of frequency components 
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Анотація: широке розповсюдження соціальних мереж з акцентом на поширення 
зображень полегшує одну з задач стеганографії, а саме – вибір найменш підозрілого 
каналу передачі даних. Так як майже 73% веб-ресурсів підтримують формат зображень 
JPEG, він є одним з цікавих з точки зору занурення даних. Крім того, так як ститснення 
передбачає проведення ДКП, формат є цікавим з точки зору занурення даних у
коефіцієнти ДКП замість безпосередньо пікселів. Не дивлячись на популярність та 
кількість алгоритмів стеганографії для JPEG зображень, багато з них, хоч і не є
вразливими до багатьох атак, що ефективні для просторового домену, залишаються 
вразливими до аналізу статистики частотних компонент. Дослідження перевіряє гіпотезу 
щодо можливості виявлення факту приховання повідомлення, доданого алгоритмом F3. 

Ключові слова: Стеганографія, диксретне косинусне перетворення, стеганоаналіз,
стистнення JPEG, аналіз частотних компонентів, функція F3. 

Аннотация: широкое распространение социальных сетей с акцентом на 
распространение изображений облегчает одну из задач стеганографии, а именно - выбор 
наименее подозрительного канала передачи данных. Так как почти 73% веб-ресурсов 
поддерживают формат изображений JPEG, он является одним из интересных с точки 
зрения погружения данных. Кроме того, так как сжатие предусматривает проведение 
ДКП, формат интересен с точки зрения погружения данных в коэффициенты ДКП вместо 
непосредственно пикселей. Несмотря на популярность и количество алгоритмов 
стеганографии для JPEG изображений, многие из них, хоть и не уязвимы ко многим 
атакам, эффективных для пространственного домена, остаются уязвимыми к анализу 
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статистики частотных компонент. Исследование проверяет гипотезу о возможности 
выявления факта сокрытия сообщения добавленного алгоритмом F3. 

Ключевые слова: Стеганография, диксретное косинусное преобразование,
стеганоанализ, сжатие JPEG, анализ частотных компонентов, функция F3 

Abstract: the spreading of social networks with an emphasis on the image sharing helps 
to solve one of the tasks of steganography, namely - the selection of the least suspicious data 
transmission channel. Since almost 73% of web resources support the JPEG image format, it is 
one of the most interesting in terms of data immersion. In addition, since compression involves a 
discrete cosine transformation (DCT), the format is interesting in terms of data immersion in the 
DCT coefficients instead of directly into pixels. Despite the popularity and number of 
steganography algorithms for JPEG images, some of them, although not vulnerable to many 
attacks that are effective for a spatial domain, remain vulnerable to the analysis of frequency 
component statistics. The research examines the hypothesis of the possibility of detecting the 
fact of hiding a message added by the algorithm F3.  

Keywords: steganography, discrete cosine transformation, steganalysis, JPEG 
compression, frequency components analysis, F3 funnction 

 
Формулювання проблеми 
Є хибним припущення, що, на відміну від стеганографічного алгоритму JSTEG[1], 

який також записує секретне повідомлення до частотних компонентів, алгоритм F3 не є
вразливим до атаки на статистику частотних компонентів. Справа у тому, що після 
занурення повідомлення за алгоритмом JSTEG, хоча він і не є вразливим до багатьох атак,
при перегляді гістограми частот він має видимі спотворення, а саме вирівнювання частот 
попарно, що нетипово для JPEG зображення. Нинішня робота розгляне імплементацію 
алгоритму F3 з подальшим аналізом на можливість детектувати факту введення 
повідомлення. Буде проведено оцінку чутливості алгоритму детекції для різного об’єму 
вставлених даних.

У досліді будуть розглянуті наступні властивості алгоритму питання:
- Алгоритм стиснення JPEG за допомогою ДКП 
- Вплив матриці квантування на якість та простір для введення даних 
- Алгоритм F3  
- Імплементація F3 на Matlab 
- Аналіз частотних гістограм оригінального зображення та зображення з

прихованим повідомленням 
Початкова пропозиція полягає в тому, що незважаючи на стійкість щодо інших 

атак, алгоритм F3[10] вразливий до атаки на статистику частоти дискретних компонентів.
Ураховуючи те, що в якості каналу передачі даних пропонується використовувати 

обмін зображеннями через відкриті профілі у соціальних мережах, атака на змінення або 
знищення повідомлення не є найбільшим ризиком, бо потенційний супротивник не 
матиме контролю над контейнером. Саме тому атаки будуть розглянуті за критеріями,
орієнтованими на детекцію вставлення повідомлення, а не на можливість передати його 
без помилок за умови інших атак.

Соціальні мережі, які беруть участь у дослідженні, використовують JPEG 
зображення як основний або один з основних видів комунікації та контенту. Загальних 
кількість повідомлень, на яких буде проведено експеримент, становить 100 зображень 
різного розміру, які були у процесі стиснуті в JPEG з інших форматів, що зберігають 
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картинку “без втрат”, таким чином ми ухиляємося можливої помилки через подвійну 
компресію чи наближення.

Гіпотези, що перевіряється у ході роботи:
Гіпотеза перша: "Алгоритм F3 є невразливим до атаки на статистику частотних 

компонент". 
Гіпотеза друга: “Навіть якщо алгоритм вразливий, для детекції знадобиться 

значний об’єм вставленого повідомлення, тобто більше 3 біт/піксель”. 
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