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FRAKTAL ÇOXLUQLARDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ İNFORMASİYANIN 

STEQANOQRAFIK GİZLƏDİLMƏSİ ÜSULU 

 
İnformasiyanın Bitmap Picture (BMP) formatlı qrafik təsvirlərin ən az əhəmiyyətli bitlərində gizlədilməsi 

məsələsinə baxılmışdır. Steqanoanalizə qarşı davamlılığı artırmaq üçün qrafik təsvirlərin bütün piksellərinin deyil, 

onların yalnız bir qisminin istifadə olunması nəzərdən keçirilmişdir. İnformasiyanın bu cür gizlədiləcək piksellərin 

mövqelərinin təyin olunması üçün Mandelbrot və Juliya fraktallarının sərhəd nöqtələrində istifadə təklif edilmişdir. Təklif 

olunan alqoritmin effektivliyi vizual və statistik analiz üsulları ilə yoxlanılmışdır. 

Açar sözlər: steqanoqrafiya, fraktal çoxluqlar, Mandelbrot çoxluğu, Juliya çoxluğu, kompleks ədəd, şifrləmə 

açarı, steqanoanaliz 
 

1. Giriş. Kompüter texnologiyasının yüksək inkişafı informasiya təhlükəsizliyinin təmin 

olunması səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilməsinə imkan vermişdir. Müasir kriptoqrafik 

üsullardan istifadə etməklə bu sahədə daha böyük uğurlar əldə edilmişdir. Lakin informasiyanın 

kriptoqrafik qorunması üsulunun bir mənfi cəhəti vardır ki, informasiya şifrlənərək icazəsi olmayan 

şəxslərə qapalı olsa da, o, daim rəqibin diqqət mərkəzində olur, deşifrə edilməsi üçün çoxlu (bəzi 

hallarda uğurlu) çevrilmələrə məruz qalır və ya ümumiyyətlə silinir. Bu problem informasiyanın 

mövcudluğu və ötürülməsi faktının gizlədilməsi ilə, başqa sözlə, informasiya mühafizəsinin 

steqanoqrafik üsullarından istifadə etməklə həll edilir.  

Hal-hazırda informasiyanın steqanoqrafik gizlədilməsinin ən geniş yayılmış üsullarından biri 

konteynerlərdə ən az əhəmiyyətli bitlərin əvəz edilməsi üsuludur. Bu üsulun ideyası konteyneri – 

təsvir, səs və s. fayllarını təşkil edən diskret kəmiyyətlərin ikilik kodlarının ən az əhəmiyyətli bir və 

ya bir neçə bitlərinin gizlədilən informasiyanın bitləri ilə əvəz edilməsindən ibarətdir. Qeyd 

edilməlidir ki, ən az əhəmiyyətli bitlərin əvəz edilməsi üsulu o halda səmərə verir ki, istifadə edilən 

konteynerlərdə struktur artıqlığı mövcud olsun. BMP-təsvirlərin sadə formatı, yüksək keyfiyyəti və 

kifayət qədər struktur artıqlığına malik olması onların konteyner kimi geniş istifadə olunmasını 

şərtləndirir. Lakin BMP formatlı böyük həcmli təsvirlərin Internet və ya başqa əlaqə vasitələri ilə 

ötürülməsi rəqibin diqqətini cəlb edir. İstifadə olunan bu cür təsvirlərin bütün piksellərinin ən az 

əhəmiyyətli bitlərinin gizlədilən informasiyanın bitləri ilə əvəz olunması steqanoanaliz işini 

asanlaşdırır.  

2. Məsələnin qoyuluşu. İnformasiyanın gizlədilməsi faktının aşkar edilməsinin qarşısının 

alınması üçün mümkün variantlardan biri konteyner-təsvirin bütün piksellərinin deyil, müəyyən 

seçmə yolu ilə onların yalnız bir qisminin istifadə olunmasıdır. Bu məqalədə BMP formatlı təsvirlərdə 

yerləşdirilməsi zamanı informasiyanın gizlədiləcəyi piksellərin mövqelərinin müəyyən edilməsi üçün 

fraktal çoxluqlar əsasında qurulan təsvirlərdə fraktalların sərhəd nöqtələrinin mövqelərindən açar 

kimi istifadə edilməsi təklif olunur. Təklif edilən üsul ona əsaslanır ki, fraktal fiqurun bu fiqura daxil 

olmayan sahələrlə sərhədi çox mürəkkəb bir mexanizm əsasında qurulur və fraktalın qurulması üçün 

başlanğıc şərtlərin cüzi dəyişməsi sərhədi təşkil edən çoxluğun əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi ilə 

nəticələnir. Bu amil gizlədilmiş informasiyanın steqanoanaliz yolu ilə aşkar edilməsini əhəmiyyətli 

dərəcədə çətinləşdirir.  

Mandelbrot və Juliya çoxluqlarının yaradılması alqoritmlərinin sadə struktura malik olması, 

qeyri-xəttiliyi, eləcə də mürəkkəb sərhədləri olan fraktal fiqurların asanlıqla generasiya edilə bilməsi 

imkanı həmin alqoritmlərin informasiyanın steqanoqrafik gizlədilməsi məsələlərində tətbiqini 

əlverişli edir. Ona görə də məqalədə LSB (ən az əhəmiyyətli bitlər) üsulu vasitəsilə informasiyanın 

BMP formatlı təsvirlərdə gizlədilməsi zamanı verilmiş təsvirin piksellərinin mövqelərinin müəyyən 

edilməsi üçün Mandelbrot və Juliya fraktallarından istifadə olunmuşdur. Başqa sözlə, informasiyanın 
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gizlədilməsi üçün qrafik təsvirlərin bütün piksellərinin deyil, qeyd edilən fraktalların sərhəd 

qiymətlərinə uyğun olaraq yalnız bir qisminin istifadəsi nəzərdə tutulur ki, bu da steqanoanalizə qarşı 

davamlılığı əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltməyə imkan verəcəkdir.  

3. Mandelbrot və Juliya fraktal çoxluqları. Fransız riyaziyyatçıları Qaston Juliya və Pyer Fatu 

tərəfindən kəşf olunan çoxluqları tədqiq edən B.Mandelbrpot 1979-cu ildə kompleks müstəvidə elə 

bir təsvir əldə edib ki, bu təsvir sonradan Juliya çoxluğu adılandırılan bütöv bir formalar sinfinin 

əsasına çevrilib [1]. Juliya çoxluğu 𝑥𝑛 → 𝑥𝑛−1
2 + 𝐶 kvadratik çevirmənin iterasiyalaşması ilə alınan 

çoxluqdur. Burada x-in hər bir növbəti qiyməti onun cari qiymətindən alınır, C isə idarəedici 

parametrdir. Ardıcıllığı təşkil edən ədədlərin hansı qiymətlər alması C parametrindən və 𝑥0 başlanğıc 

nöqtəsindən asılıdır. Kompleks ədədlər müstəvisində C-ni sabit saxlayıb 𝑥0-ı dəyişdikdə Juliya 

çoxluğu və 𝑥0 = 0 sabit qiymətində C-ni dəyişdikdə isə Mandelbrot çoxluğu (M) alınır. Hər bir C 

kompleks ədədi Mandelbrot çoxluğuna aid ola (şək.1a-da qara rənglə göstərilib) və olmaya da bilər. 

C nöqtəsi M-ə yalnız və yalnız o halda aid olur ki, 𝑥0 = 0-la başlayan iterasiyanın nəticəsi sonsuzluğa 

yaxınlaşmır. M çoxluğu əlaqəli Juliya çoxluğu (şək.1b) ilə assosiasiya yaradan bütün C nöqtələrindən 

ibarətdir və əgər C nöqtəsi M çoxluğuna daxil deyilsə, onunla assosiasiya yaratmış Juliya çoxluğu 

əlaqəli deyil (şək.1c). C parametri M-i tərk etdikdə Juliya çoxluğu sanki partlayır və toza çevrilir. M-

in sərhədində baş verən kəskin keyfiyyət dəyişikliyi sərhədə yaxın sahələrə də təsir göstərir. 

Mandelbrot çoxluğu özündə nizamlılıqdan xaosa keçid prosesini əks etdirir. Məhz konteyner-

təsvirlərdə piksellərin mövqelərini təyin edərkən bu xaotiklikliyə əsaslanmaqla, informasiya 

bitlərinin gizlədilməsinin səmərəliliyini artırmaq olur. 

Qeyd edək ki, xarici ədəbiyyatda steqanoqrafik sistemlərin qurulması üçün Mandelbrot və 

Juliya fraktallarından istifadə nümunələri vardır [2-7]. Bu sahədə aparılan tədqiqat işlərinin birində 

[4] məxfi informasiyanın (təsvir, mətn, səs və s.) cəbri fraktal olan Juliya fraktalında gizlədilməsi 

təklif olunur. Burada Juliya fraktalının forma və gözəl rəngləri, həmçinin onun ilkin verilənlərdən (bu 

C parametridir və onun dəqiq qiymətləri məlum olmadan fraktalın təkrar edilməsi qeyri-mümkündür) 

dəqiq asılı olması kimi xüsusiyyətlərindən istifadə olunur. Təklif olunan üsula görə, məxfi 

informasiyanı göndərən tərəf, əvvəlcə, C parametri (C kompleks ədəddir) əsasında RGB formatında 

Juliya fraktalı təsvirini generasiya edir. Sonra gizlədilməli olan informasiyanı üç yerə bölür (əgər 

gizlədilən informasiya eyni tipli təsvirdirsə, onu RGB hissələrinə ayırır) və hər bir hissəni generasiya 

olunmuş fraktalın R, G və B hissələrinin ikilik kodunda bitlərinin qiyməti “1” olan mövqeyə daxil 

edir. İnformasiyanı (steqotəsviri) alan tərəf əvvəlcədən razılaşdırılmış şərtlərlə (C parametrinin eyni 

qiymətində) Juliya fraktal təsvirini generasiya edir və təsvirdə olan “1”-lərin mövqeyinə uyğun malik 

olduğu steqotəsvirdən gizlədilmiş informasiyanı bərpa edir (çıxarır). Müəlliflərin gəldiyi qənaətə 

görə, geniş açar diapazonunun olması, həmçinin kifayət qədər böyük həcmli informasiyanın gizlədilə 

bilməsi bu alqoritmin üstün cəhətlərindəndir. Lakin, alqoritmin vizual analizə kifayət qədər davamlı 

olmadığı nəzəri cəlb edir. Belə ki, Juliya fraktalı generasiya edilərkən onun rəngləri əsasən 

iterasiyaların sayına görə müəyyən olunur və bu zaman fraktalın gözəlliyi onun tərkibində olan 

rənglərin müəyyən qayda ilə düzülməsi hesabına əldə edilir. Baxılan alqoritmlə informasiyanın 

fraktalda “1”-lərin yerinə yeridilməsi zamanı isə rənglərdə qarışıqlıq alınacaqdır ki, bu da fraktalda 

informasiyanın gizlədilməsi faktının olması şübhəsini artıracaqdır. 
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a) b) c) 

Şəkil 1. Juliya çoxluqları: a) Mandelbrot fraktalı, b) əlaqəli Juliya fraktalı, c) əlaqəsiz Juliya 

fraktalı 
 

Digər tədqiqat işində [5] də konteyner kimi asan generasiya olunan və parametrləri asanlıqla 

dəyişdirilə bilən fraktal təsvirlərdən istifadə olunması təklif olunur. Burada gizlədilmə prosesi üçün 

Juliya fraktalı konstruksiya edilərkən onun piksellərinin qiymətləri gizlədilən informasiya bitlərinin 

məzmunundan asılı olaraq müəyyən edilir. Məxfiliyin artırılması məqsədi ilə təklif olunan üsulda 

gizlədilən informasiya əvvəlcədən RSA alqoritmi əsasında şifrlənmiş olur. İnformasiyanı alan tərəf 

gizlədilmiş informasiyanın çıxarılması üçün iki fayla malik olur. Birinci fayl göndərən tərəflə 

əvvəlcədən razılaşdırılmış ilkin parametrlər (açarlar) əsasında generasiya olunmuş boş konteyner, 

ikinci fayl isə fraktal stegotəsvir faylıdır. Alan tərəf bu iki faylı müqayisə edərək, məlum şərtlər 

əsasında gizlədilmiş informasiyanı əldə edir və RSA alqoritminə uyğun olaraq onu deşifrə edir. 

Məqalədə nümunələr əsasında baxılan üsul vasitəsilə informasiyanın qorunması səviyyəsinin kifayət 

qədər yüksək olması göstərilir. Lakin burada bir fakt diqqəti özünə cəlb edir. Belə ki, göstərilən 

nümunələrin birində steqotəsvirin arxa fonu ilə sərhədində boş konteynerin uyğun sahələrinə nisbətən 

rənglərin yayıldığı bildirilir və təbii ki, bu, vizual steqanoanalizin müsbət nəticələnməsini xeyli 

asanlaşdırır. 

İnformasiyanın steqanoqrafik gizlədilməsi üçün Mandelbrot fraktalından istifadənin nəticələri 

[6-7]-də verilmişdir. Burada konteyner kimi hər hansı bir BMP formatlı təsvir istifadə olunur və bu 

təsvirdə informasiyanın gizlədilməsi üçün piksellərin mövqeyinin müəyyən edilməsi məqsədilə digər 

təsvirdən – Mandelbrot fraktalından istifadə edilir. Bu fraktal vasitəsilə konteyner təsvirdə müəyyən 

edilmiş hissə dörd yerə bölünür. Gizlədilməli olan informasiyanın ikilik kodları müəyyən edilmiş 

təsvir hissəsində ardıcıllıqla deyil, informasiya bitləri saat əqrəbinin əksi istiqamətdə növbə ilə dörd 

hissənin hər birindən keçməklə cüt-cüt yerləşdirilir. Gizlədilən informasiyanın ardıcıl bitlərinin 

konteyner-təsvirin ayrı-ayrı hissələrinə yazılması onun steqanoanaliz prosesində aşkar edilməsini 

çətinləşdirir. Gizlədilmiş informasiyanın oxunması oxşar qaydada həyata keçirilir, yəni, 

steqotəsvirdən informasiyanın yerləşdiyi mövqeyi müəyyən etmək üçün əvvəlcədən razılaşdırılmış 

ilkin parametrlərlə Mandelbrot fraktalı generasiya olunur, steqotəsvir dörd yerə bölünür və müvafiq 

mövqelərdən cüt-cüt informasiya bitləri oxunaraq baytlarda birləşdirilir. Bütün informasiya 

oxunduqdan sonra əməliyyat başa çatdırılmış hesab edilir. Məqalədə göstərilir ki, informasiyanın 

gizlədilməsi prosesinin analizi baxılan üsulun müxtəlif hücumlara dayanıqlı olduğunu sübut etmişdir. 

Lakin Mandelbrot fraktalının məlum struktura malik olması və informasiyanın gizlədilməsində 

fiqurunun əsas hissəsinin istifadəsi steqanoanaliz üçün kifayət qədər ilkin məlumatlar verə bilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, aparılan tədqiqat işlərinin əksəriyyətində informasiyanın gizlədilməsi 

üçün fraktalın bütün sahəsi istifadə olunur. Lakin çoxlu eyniqiymətli sahələrin istifadəsi 

steqanoanalizin müsbət nəticələnməsinə təkan verən amildir. Bu məqalədə informasiyanın 

gizlədilməsi üçün fraktalın bütöv sahəsinin deyil, yalnız sərhəd nöqtələrinin istifadə olunması 

məsələsinə baxılır. Burada, fraktalın sərhəd nöqtəsi dedikdə, fraktala aid olan elə ijz nöqtəsi nəzərdə 
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tutulur ki, onunla qonşu olan 1,1,11,11,1,1,1,11,1 ,,,,,,,  jijijijijijijiji zzzzzzzz nöqtələrindən heç 

olmasa biri həmin fraktala aid olmasın. 

4. Fraktallardan istifadə etməklə informasiyanın steqanoqrafik gizlədilməsinin təklif edilən 

üsulu. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, fraktal fiqurların sərhəd nöqtələri çox mürəkkəb struktura 

malikdir və başlanğıc şərtlərin cüzi dəyişməsi sərhəd nöqtələrinin mövqelərinin xaotik qaydada 

dəyişməsinə səbəb olur. Bu xüsusiyyət Mandelbrot və Juliya fraktallarının (şəkil 2, 3) hər ikisinə 

xasdır və o, imkan verir ki, başlanğıc şərtləri ilkin açar kimi qəbul etməklə yaradılan fraktalların 

sərhəd nöqtələrinin mövqeləri başqa bir qrafik faylda informasiya gizlədiləcək piksellərin 

mövqelərinin təyin olunması üçün səmərəli şəkildə istifadə edilsin. Təklif edilən üsula görə, 

gizlədilən informasiya əvvəlcədən hər hansı bir üsulla şifrlənir və BMP formatlı konteynerin 

müəyyən edilmiş piksellərinin ən az əhəmiyyətli bitlərinin yerinə yazılır. Konteynerin piksellərinin 

müəyyən edilməsi isə digər bir BMP formatlı təsvirlə – fraktal fiqurun əks olunduğu təsvirlə həyata 

keçirilir. Bu təsvir, informasiyanı göndərən və qəbul edən tərəf arasında əvvəlcədən razılaşdırılmış 

ilkin verilənlərlə qurulan fraktaldan ibarət olur. Fraktal təsvirin sərhədini təşkil edən nöqtələrin 

mövqeləri konteynerin informasiya gizlədiləcək piksellərinin mövqelərini müəyyən edir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ümumiyyətlə, informasiyanın steqanoqrafik gizlədilməsi üçün təklif edilən alqoritm aşağıdakı 

kimi olacaqdır: 

Ümumiyyətlə, informasiyanın steqanoqrafik gizlədilməsi üçün təklif edilən alqoritm aşağıdakı 

kimi olacaqdır: 

1) gizlədilən informasiya K2 açarı ilə şifrlənir və ikilik formata çevrilir, Q – bitlərinin sayıdır; 

2) m x n ölçülü BMP formatlı konteyner seçilir; 

3) K1 açarı əsasında m x n ölçülü BMP formatlı fraktal təsvir qurulur; 

4) i=1, j=1, q=1 qəbul edilir; 

5) təsvirin (i,j) mövqeli nöqtəsinin fraktala aid olması yoxlanılır: bunun üçün onunla üfüqi, 

şaquli və diaqonal istiqamətdə qonşu olan nöqtələrin - (i-1,j-1); (i-1,j); (i-1,j+1); (i,j-1); (i,j+1); 

(i+1,j); (i+1,j-1); (i+1,j+1) mövqeli nöqtələrinin fraktala aid olması yoxlanılır; 

6) əgər bu qonşu nöqtələrdən heç olmasa biri fraktala aid deyilsə, onda (i,j) mövqeyində olan 

nöqtə sərhəd nöqtəsi hesab olunur, əks halda 9-cu bəndə keçilir; 

7) konteynerin (i,j) mövqeyində (fraktal təsvirin sərhəd elementinin mövqeyinə uyğun) olan 

pikselin ən az əhəmiyyətli biti gizlədilən informasiyanın q-ci biti ilə əvəz olunur; 

8) əgər q<Q olarsa, q=q+1, əks halda 11-ci bəndə keçilir (informasiya tamamilə konteynerdə 

gizlədildi və proses başa çatdı); 

9) əgər j<m olarsa, onda j=j+1 qəbul edilir və 5-ci bəndə keçilir; 

10) əgər i<n olarsa i=i+1, j=1 qəbul edilir və 5-ci bəndə keçilir, əks halda 11-ci bəndə keçilir 

(informasiya konteynerə yerləşmədi və proses yarımçıq kəsildi); 

 
Şəkil 2. Sərhədi 

böyüdülmüş Mandelbrot 

fraktalı 

  
a) b) 

Şəkil 3. Juliya fraktalları: a) C=-0.44797+0.30505i; 

b) C=-0.447222+0.300001i 
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11) SON. 

Qəbul edən tərəfdə gizlədilmiş informasiyanın çıxarılması prosesi də oxşar qayda ilə həyata 

keçirilir. 

Alqoritmin baxılan variantında ən az əhəmiyyətli bir bitin əvəz olunması göstərilsə də, praktiki 

olaraq, iki və üç bitin əvəz olunması da mümkündür ki, bununla da gizlədilən informasiya həcmi 2-3 

dəfə artırıla bilər.  

Qeyd edək ki, fraktalın yalnız sərhəd nöqtələrinin mövqelərinə uyğun konteyner piksellərinin 

istifadəsi gizlədilən informasiya həcminə ciddi məhdudiyyətlər qoyur. Məsələn, 256 x 256 ölçülü 

BMP formatlı 24-bitli konteynerin bütün pikselləri istifadə olunarsa, orada nəzəri olaraq, ≈24.5kB 

informasiya yerləşdirmək mümkündür. Tədqiqat zamanı müvafiq proqram vasitəsilə 256 x 256 ölçülü 

Mandelbrot fraktalı qurulmuş və oradakı sərhəd nöqtələrinin praktiki sayının 5-6 minədək olması 

müəyyən edilmişdir. Bu, 1.9-2.25 kB həcmində informasiyanın gizlədilməsi imkanının olması 

deməkdir. Bu mənada praktiki hesablamalar Juliya fraktalının daha üstün olduğunu göstərir. Belə ki, 

həmin ölçülü Juliya fraktalı 6-8 kB həcmində olan informasiyanın gizlədilməsinə imkan verir. Təbii 

ki, təsvirlərin ölçüsünü böyütməklə gizlədilən informasiyanın həcmini də artırmaq olar. Məsələn, 512 

x 512 ölçülü Juliya fraktalı ilə 18-20 kB həcmində informasiyanın yerləşdirilməsi üçün piksellərin 

ünvanlarını müəyyənləşdirmək olar. 

Təklif olunan üsulla nisbətən az həcmdə informasiyanın gizlədilməsi kimi çatışmazlıq 

gizlədilən informasiyanın məxfilik səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilməsi ilə 

kompensasiya edilir. 

5. Effektivlik analizi. Ədəbiyyatda mövcud steqanoanaliz üsullarını istifadə olunan ilkin 

verilənlərdən asılı olaraq, iki əsas qrupa bölürlər [8]: 

1. Əvvəlcədən məlum olan konkret steqanoqrafik alqoritmlərlə işləmək üçün olan üsullar. 

2. İstənilən steqanoqrafik alqoritmlərlə işləmək üçün nəzərdə tutulan üsullar. Bu üsullarla 

aparılan steqanoanaliz istifadə olunan steqanoqrafik alqoritm, şifrləmə alqoritmi, açar, 

informasiyanın həcmi haqqında biliklərin olmasını tələb etmir. 

Hər iki üsullara aid qruplar elə qurulub ki, orada ilkin boş konteyner haqqında informasiyanın 

olmasına ehtiyac yoxdur. 

Təklif olunan alqoritmin gizli saxlanılacağını nəzərə alaraq, ikinci qrup üsullardan istifadə 

edək. Bu qrupa vizual və statistik üsullar daxildir.  

5.1. Vizual üsulla analizin həyata keçirilməsi. 

Vizual üsullar insanın görmə sisteminin müqayisə olunan təsvirlər arasında fərqləri aşkar 

etməsi xüsusiyyətlərinə əsaslanır. Vizual analiz üsulu qrafik faylların analizinin ən asan üsulu sayılır, 

belə ki, bunun üçün yalnız ələ keçirilən təsviri vizual olaraq nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Aparılan tədqiqat zamanı piksellərdə hər rəng kateqoriyası üzrə iki ən az əhəmiyyətli bitlərin 

əvəz edilməsi ilə reallaşdırılmış 20-dək fərqli steqotəsvir vizual olaraq təhlil edilmişdir. Təsvirlərin 

və daxil edilən informasiyanın həcmindən asılı olmayaraq konteyner və steqotəsvirlər arasında heç 

bir fərq aşkar edilməmişdir. 

[9]-də təklif edilən daha bir üsuldan – bit kəsiklərinin vizual analizi üsulundan da istifadə edərək 

steqotəsvirlərin təhlili həyata keçirilmişdir. Bu üsulun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, təsvirlər onun bit 

kəsiklərindən alınmış təsvirlərlə müqayisə edilir. Proqram vasitəsilə təsvir təbəqə-təbəqə, yəni bit 

kəsikləri üzrə nəzərdən keçirilir. Hər rəng intensivliyi bir baytla müəyyən olunduğuna görə, cəmi 8 

kəsik yoxlanılmalıdır. Bütün rənglər üzrə ən kiçik mərtəbələrdən ibarət olan təsvir birinci kəsiyi, 2-

ci mərtəbələrdən ibarət olan təsvir ikinci kəsiyi və s. əmələ gətirir. Bit kəsikləri ilə alınan təsvirlər 

vizual olaraq bütöv təsvirin özü ilə müqayisə edilir.  

Aparılan tədqiqat zamanı 1 və 2-ci mərtəbələrini əvəz etməklə daxilində 7.2 kB informasiya 

gizlədilmiş 256 x 256 ölçülü BMP formatlı steqotəsvir bit kəsiklərinin vizual analizi üsulu ilə tədqiq 

edilmişdir (şək.4). Proqram vasitəsilə bütün bitlər üzrə, o cümlədən informasiyanın gizlədildiyi 1-ci 
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və 2-ci (şək.4d) bit kəsikləri alınmışdır. Şəkil 4-də steqotəsvir və onun 7,6 və 2-ci bitlərindən ibarət 

kəsiklərin əmələ gətirdiyi təsvirlər verilmişdir. 1 və 2-ci bitlərin ifadə etdiyi rəngləri, praktiki olaraq, 

gözlə görmək mümkün olmadığından həmin mövqelərdə “1” olan piksellərin bütün mərtəbələri “1”-

lə doldurulmuşdur. Alınan kəsiklərdən ibarət təsvirlər və onların müxtəlif işıqlandırmalarla və ekran 

böyütmələri ilə alınmış variantları ilkin steqotəsvirlə müqayisə edilmiş, lakin orada informasiyanın 

gizlədilməsi faktını aşkar etmək mümkün olmamışdır.  
 

    

a) b) c) d) 

Şəkil 4. Steqotəsvir və onun bit kəsikləri: a-steqotəsvir, b,c,d –uyğun olaraq,7,6 və 2-ci bitlər üzrə 

kəsiklər 
 

5.2. Statistik üsulla analizin həyata keçirilməsi. 

Statistik üsullar konteynerin “təbiiliyi”nə əsaslanaraq qurulur. Bu üsulların mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, informasiyanın gizlədilməsi ehtimalının müəyyən edilməsi tədqiq olunan konteynerin 

“təbii” konteynerə uyğunluğu meyarının qiymətləndirilməsinə əsaslanır.  

Biz, burada, statistik üsul kimi, təsvirin qonşu elementlərində kiçik əhəmiyyətli bitlər arasında 

keçidlərin qiymətləndirilməsi üsulundan istifadə etmişik. Bu üsul qonşu elementlərin kiçik bitləri 

arasındakı korrelyasiya əlaqəsinin olması haqqında biliyə əsaslanır. Burada tədqiq edilən ardıcıllığın 

elementləri qismində steqotəsvirin qonşu piksellərinin rənglər üzrə tərkib hissələrinin ən az 

əhəmiyyətli bitləri istifadə olunur. 

Konteyner elementlərinin müvafiq mərtəbələrindəki bitlər arasındakı asılılıq markov 

xüsusiyyətinə malikdir [10]. Burada asılılıq parametri mərtəbənin nömrəsi ilə müəyyən olunur. 

Ardıcıllıq ikilik say sisteminin elementlərindən ibarət olduğu üçün 4 variantda keçid təhlil olunur: 

0→0, 0→1, 1→0 və 1→1. Təhlilin nəticəsinə görə histoqram qurulur. Bu üsula görə boş konteynerdə 

və steqanokonteynerdə ən az əhəmiyyətli bitlər ardıcıllığında keçidlərin sayı fərqli olmalıdır. 

Steqanokonteynerdə ən az əhəmiyyətli bitlərin paylanması, bir qayda olaraq, təsadüfilik 

xüsusiyyətinə malik olur və buna görə də keçidlərin sayı boş konteynerdəkindən fərqli olaraq, 

təqribən eyni olmalıdır (şək. 5). 

  
a) b) 

Şəkil 5. Konteynerdə (a) və steqanokonteynerdə (b) ən az əhəmiyyətli bitlər ardıcıllığında 

keçidlər sayının histoqramları (1-ci sütun - 0→0; 2-ci sütun - 0→1; 3-cü sütun - 1→0;  
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4-cü sütun - 1→1) 

 

Bu işdə, təklif olunan alqoritmlə çoxsaylı təsvir nümunələri üzərində informasiyanın 

gizlədilməsi prosesi yerinə yetirilmişdir. Alınan bütün steqotəsvirlər “təsvirin qonşu elementlərində 

az əhəmiyyətli bitlər arasında keçidlərin qiymətləndirilməsi üsulu” ilə statistik analizdən 

keçirilmişdir. Heç bir halda steqotəsvirlərdə ən kiçik bitlər arasındakı keçidlərin, təqribi də olsa 

bərabər paylanması müşahidə olunmamışdır (şəkil 6). Təsvirlərdə 1-ci sütun - 0→0; 2-ci sütun - 0→1; 

3-cü sütun - 1→0; 4-cü sütun - 1→1 keçidlərini əks etdirir. 
 

    
a) b) c) d) 

Şəkil 6. Təklif olunan alqoritm əsasında informasiyanın gizlədilməsi nümunəsində 

konteynerdə (a və b) və steqanokonteynerdə (c-d) ən az əhəmiyyətli bitlər ardıcıllığında 

keçidlər sayının histoqramları 
 

6. Nəticə. İnformasiyanın BMP formatlı təsvirlərdə gizlədilməsinin yeni alqoritmi 

işlənilmişdir. İnformasiyanın gizlədilməsi üçün konteyner-təsvirlərin bütün piksellərinin deyil, açar 

qismində istifadə edilən qrafiki təsvirlərdəki fraktal fiqurların sərhəd nöqtələrinin mövqeləri ilə 

müəyyən edilən piksellərin istifadə olunması təklif edilən alqoritmin steqanoanalizə davamlılıq 

səviyyəsinin yüksəldilməsinə imkan vermişdir.  

Konteynerlərdə piksellərin mövqelərinin təyin edilməsi üçün açar kimi Juliya fraktalının 

istifadəsinin daha məqsədəuyğun olduğu müəyyən edilmişdir. Juliya fraktalının Mandelbrot 

fraktalına nisbətən 4-5 dəfə böyük həcmdə informasiyanın gizlədilməsinə imkan verdiyi təcrübi 

olaraq təsdiq edilmişdir. 

Təklif edilən alqoritm Delphi proqramlaşdırma mühitində reallaşdırılmışdır. Konteyner 

qismində istifadə olunmaq üçün seçilmiş təsvir nümunələri əsasında alqoritmin işlək olması təsdiq 

edilmişdir.  

Alqoritmin effektivliyi “bit kəsiklərinin vizual analizi” və “təsvirin qonşu elementlərində az 

əhəmiyyətli bitlər arasında keçidlərin qiymətləndirilməsi” üsulları ilə yoxlanılmışdır. 
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V.A. Gasimov, J.I. Mammadov 

A steganographic method of hiding information with the use of fractal sets 

The task of hiding information in the least significant bits of BMP-format images is considered. To increase the 

resistance to stegoanalysis, it is proposed to use only a certain portion of the pixels constituting the graphic images. To 

determine the position of pixels in the least significant bits of which information will be hidden, it is proposed to use the 

boundary points of the Mandelbrot and Julia fractals. The effectiveness of the proposed algorithm is verified by methods 

of visual and statistical analysis. 

Keywords: steganography, fractal sets, Mandelbrot set, Julius set, complex number, encryption key, steganalysis 

 

УДК 004.056 

В.А. Касумов, Дж.И. Мамедов 

Стеганографический метод сокрытия информации с использованием фрактальных множеств 

Рассматривается задача сокрытия информации в наименее значимых битах изображений BMP-

формата. Для увеличения стойкости к стеганоанализу, предлагается использовать не все пиксели графических 

изображений, а только определенную часть этих пикселей. Для определения позиции пикселей, в наименее 

значимых битах которых будет скрываться информация, предлагается использовать граничные точки 

фракталов Мандельброта и Жюлия. Эффективность предложенного алгоритма проверена методами 

визуального и статистического анализа. 

Ключевые слова: стеганография, фрактальные множества, множество Мандельброта, множество 

Жюлия, комплексное число, ключ шифрования, стеганоанализ 
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