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КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТЕГОАНАЛІЗУ МЕДІА ФАЙЛІВ 
 

Призначення та сфера застосування 
Комплекс призначений для проведення стегоаналізу медіа файлів універсальним 

методом стегоаналізу незалежно від стеганографічного методу, яким було приховано 
повідомлення у контейнер. Використання такого комплексу дозволить підвищити рівень 
безпеки критичної інформаційної інфраструктури України, що є стратегічно важливим 
завданням на сучасному етапі її розвитку. Потенційними користувачами такого комплексу 
є представництва військової та розвідувальної галузі, системи урядового зв’язку та інші 
сектори критичної інфраструктури держави, у яких можуть бути використані 
стеганографічні методи LACK, WLAN, DAB з метою нанесення шкоди національній безпеці 
держави 

Основні технічні характеристики 
Комплекс представляє собою комп’ютеризовану систему для оцінювання 

медіафайлів на наявність прихованої інформації. Складається з ЕОМ та встановленого на 
ньому алгоримічно-програмного забезпечення методу стегоаналізу з базою даних 
відкритих (open source) методів стеганографічного вбудовування даних. 

Основні переваги 
Комплекс дозволить підвищити продуктивність та зменшити час на визначення 

факту наявності прихованого повідомлення через наявність універсального методу 
стегоаналізу. При такому підході не потрібно буде перебирати різні стеганографічні 
методи для аналізу медіа файлу. Використання методів виявлення статистичних 
характеристик шумових сигналів на інтервалах стаціонарності дозволить змешнити 
кількість помилок першого роду. При використанні інтервалів стаціонарності шумового 
сигналу оцінка його характеристик буде проводитися на кожному інтервалі окремо. При 
такому підході буде більше шансів не пропустити приховане повідомлення у медіа файлі. 

Стан захисту інтелектуальної власності 
Отримано 1 патент на винахід. 

Затребуваність на ринку 
Затребуваність на ринку пов’язана з розвитком сучасних систем передачі медіа 

файлів та удосконалення стеганографічних методів, що створює передумови для 
алгоритмічно-програмного забезпечення універсальних методів виявлення факту 
наявності прихованого повідомлення у медіа файліах. Аналіз точних цифр ємності 
комплексів на світовому та вітчизняному ринку ще не проводився. 

Стан готовності розробки 
Ведеться робота по розробці алгоритмічно-програмного забезпечення методу 

стегоаналізу. 
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COMPLEX FOR STEGANALYSIS OF MEDIA FILES 
 

Purpose and scope 
The complex is designed to carry out steganalysis of media files using the universal 

steganalysis method, regardless of the steganographic method that hides the message in the 
container. The use of this complex will allow to increase the level of security of critical 
information infrastructure in Ukraine, which is a strategically important task at the present 
stage of its development. Potential users of this complex are representative offices of the 
military and intelligence spheres, government communications systems and other sectors of 
the state's critical infrastructure, in which steganographic LACK, WLAN, DAB methods can be 
used in order to harm the national security of the state. 

Main technical characteristics 
The complex is a computerized system for evaluating files for hidden information. 

Consists of a computer and the algorithmic software installed on it for the steganalysis method 
with a database of open source methods for steganographic data embedding. 

Main advantages 
The complex will increase productivity and reduce the time to determine the presence 

of a hidden message due to the universal method of steganalysis. With this approach, it will not 
be necessary to iterate over various steganography methods to analyze the media file. The use 
of methods for revealing the statistical characteristics of noise signals at intervals of stationarity 
will reduce the number of errors of the first kind. When using the intervals of stationarity of the 
noise signal, the assessment of its characteristics will be carried out on each interval separately. 
With this approach, there will be more chances not to miss the hidden message in the media 
file. 

State of intellectual property protection 
Received 1 patent for invention. 

Market demand 
The demand in the market is associated with the development of modern media file 

transfer systems and the improvement of steganographic methods, creates the preconditions 
for algorithmic software for universal methods of detecting the presence of a hidden message 
in media files. The analysis of the exact figures for the capacity of the complexes in the world 
and domestic markets has not yet been carried out. 

Development readiness state 
Work is underway to develop algorithmic software for the steganalysis method. 
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