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Розглянуто задачу стеганографічного прихованого вбудовування додаткових даних в програмний код мікро-

схем FPGA. Зазначено, що таке вбудовування може бути використано для прихованого зберігання контрольних 
даних, які забезпечують моніторинг програмного коду. Визначено, що для вбудовування додаткових даних до 
програмного коду FPGA зазвичай використовують еквівалентні перетворення. Ці перетворення не змінюють 
цільову функцію програмного коду, і при цьому забезпечують вбудовування прихованих даних, які утворюють 
з програмним кодом єдине ціле. Однак корисний обсяг стего-контейнера в програмному коді FPGA, який мо-
жуть забезпечити еквівалентні перетворення, не завжди є достатнім для збереження контрольних даних одноча-
сно для декількох різних видів оперативного моніторингу програмного коду. Запропоновано спільно з еквіва-
лентними перетвореннями програмного коду використовувати нееквівалентні перетворення для збільшення ко-
рисного обсягу стего-контейнера в програмному коді FPGA. Виділено клас нееквівалентних перетворень, які не 
впливають на цільову функцію програмному коді FPGA. Перетворення такого роду мають зазначені властивос-
ті у випадку застосування до блоків FPGA-проєктів, що виконують обчислення для наближених операндів з кі-
нцевим поданням результатів в форматі операндів. Розроблено програмну реалізацію теоретичних пропозицій 
нееквівалентного вбудовування додаткових даних. В середовищі розроблених програмних засобів виконано 
аналіз додаткового корисного обсягу стего-контейнера, який забезпечує запропонований нееквівалентний під-
хід. Зазначено, що в сукупності з традиційним підходом нееквівалентні перетворення програмного коду FPGA 
дозволяють забезпечити обсяг стего-контейнера, достатній для прихованого збереження контрольних даних де-
кількох видів оперативного моніторингу програмного коду. 

Ключові слова: стеганографічне вбудовування, мікросхеми FPGA, моніторинг програмного коду, контро-
льні дані; нееквівалентні перетворення. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Цифрові програмо-

вані компоненти складають основу сучасних 
комп’ютерних систем. Такі компоненти налашто-
вуються на конкретний алгоритм функціонування за 
допомогою програмного коду. Зміна програмного 
коду приводить до зміни функціонування програму-
вального компонента й відповідно функціонування 
системи, що включає цей компонент до свого складу.  

Це є значною перевагою програмованих компо-
нентів, порівняно з компонентами, які мають жорст-
ку логіку функціонування. Перевага обумовлена 
тим, що на будь-якій стадії життєвого циклу про-
грамованого компонента існує можливість модерні-
зації програмного коду, усунення виявлених в ньому 
помилок або пристосування функціонування компо-
нента до нових зовнішніх умов. Однак можливість 
зміни поведінки компонентів через зміни програм-
ного коду несе в собі загрози зловмисного втручан-
ня в роботу комп’ютерної системи шляхом впливу 
на програмний код. Для мінімізації цих загроз роз-
роблена велика кількість методів, засобів і організа-
ційних заходів. Серед них найбільш вагому роль ві-
діграє оперативний контроль програмного коду.  

Останнє десятиліття все більшу частку ринку 
програмованих компонентів займають мікросхеми 
FPGA (Field Programmable Gate Arrays) [1]. Ці мік-
росхеми є конкурентами мікропроцесорів. Для за-
вдань, що вимагають високої продуктивності обчис-
лень одночасно з можливістю перепрограмування 
FPGA мають переваги над мікропроцесорами. Через 
цю специфіку FPGA досить часто використовуються 
як компоненти комп’ютерних систем критичного 
застосування [2], для промислових, військових і ае-
рокосмічних цілей. Мікросхеми FPGA програму-
ються шляхом завантаження програмного коду в 
конфігураційну пам’ять цих мікросхем. Через кри-
тичність і важливості застосування мікросхем FPGA 

оперативний контроль (наприклад, контроль ціліс-
ності) їх програмного коду здійснюється при кожній 
зміні коду в конфігураційній пам’яті, а також може 
здійснюватися регулярно за певним розкладом. 

Традиційно контроль цілісності програмного ко-
ду здійснюється шляхом дворазового обчислення й 
порівняння контрольних хеш-сум [3]. При підготов-
ці програмного коду до контролю обчислюється 
еталонна хеш-сумма. В момент контролю еталонна 
хеш-сума порівнюється зі знов обчисленою хеш-
суммой. При цьому спосіб і місце зберігання ета-
лонної хеш-суми значно впливає на можливість фа-
льсифікації контролю.  

Ефективним підходом до зберігання контроль-
них даних для програмного коду FPGA є стеганог-
рафічний підхід [4, 5]. У рамках цього підходу конт-
рольні дані (хеш-сума) вбудовуються в програмний 
код у вигляді цифрового водяного знака. Таке вбу-
довування зазвичай виконується шляхом еквівален-
тних перетворень програмного коду [6]. Тому роз-
мір програмного коду, поведінка й характеристики 
FPGA-базованої системи в результаті вбудовування 
не зазнають змін. Цифровий водяний знак (який міс-
тить еталонну хеш-суму) при цьому є прихованим 
від зовнішнього спостерігача та не відрізняється від 
цільового програмного коду. В момент виконання 
контролю прихована еталонна хеш-сума може бути 
витягнута авторизованим суб’єктом, який володіє 
стего-ключем. Також елементи стеганографічного 
підходу можуть бути застосовані для обфускації [7] 
програмного коду FPGA. Причому приховування 
контрольної хеш-суми й обфускація можуть бути 
виконані за допомогою єдиної системи еквівалент-
них перетворень. Призначення обфускації в цьому 
випадку полягає в тому, щоб утруднити стегоаналіз, 
спрямований на виявлення цифрового водяного зна-
ка в програмному коді. В силу цього можна конста-
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тувати, що розвиток підходів до стеганографічного 
приховування контрольних даних для процесу моні-
торингу програмного коду FPGA є важливим і акту-
альним завданням. 

Стеганографічний підхід до захисту даних базу-

ється на непомітному (такому, що не привертає ува-

гу) вбудовуванні даних в інформаційний об’єкт – 

стего-контейнер. Основними умовами такого вбудо-

вування є: 

– незмінність головної функціональності стего-

контейнера в результаті вбудовування; 

– нерозрізненість вбудованих даних від цільових 

даних стего-контейнера. 

Найбільший розвиток одержав напрямок стега-

нографії в рамках якого в якості стего-контейнерів 

використовуються мультимедійні файли [8]: растро-

ві зображення, цифрове відео та звук. Основа мето-

дів стеганографії в цьому напрямку полягає в тому, 

що мультимедійні дані мають аналогову та набли-

жену природу. Зображення, відео й звук є аналого-

вими явищами, перетвореними у двійкове подання в 

результаті застосування відповідних аналогових да-

тчиків з наступним оцифровуванням їх показників. 

В силу цього елементарні одиниці мультимедійних 

стего-контейнерів (пікселі – для растрових зобра-

жень і відео, семпли – для цифрового звуку) мають 

області різної важливості. Наявність цих областей 

обумовлене нерівнозначністю розрядів цифрового 

подання аналогових даних. Молодші розряди зна-

чень пікселів і семплів створюють дуже малий вне-

сок у кількісний еквівалент цих значень. Через це 

викривлення зазначених розрядів не впливає на ос-

новну функцію мультимедійного стего-контейнера. 

Такі мало значущі області в даних мультимедійних 

стего-контейнерів проявляються як у просторовій 

області їх подання, і в області перетворення. Методи 

цифровий стеганографії використовують ці мало 

значущі області як місця вбудовування приховува-

них даних. 

На відміну від мультимедійних стего-

контейнерів програмний код FPGA є даними не на-

ближеними, а точними. Зміну розрядів програмного 

коду FPGA тими методами, які використовуються в 

мультимедійній стеганографії виконати неможливо. 

Це пов’язано з тим, що така зміна приведе до викри-

влення функціонування пристрою, побудованого на 

основі FPGA. В силу цього для програмного коду 

FPGA зазвичай застосовують стеганографічні мето-

ди, базовані на еквівалентних перетвореннях. Ці ме-

тоди в ході вбудовування даних еквівалентно моди-

фікують значення програмного коду, не впливаючи, 

при цьому, на функціонування пристрою і його ха-

рактеристики. 

Таким чином, можна констатувати, що склалося 

наступне закріплення стеганографічних методів за 

типами стего-контейнерів: для мультимедійних сте-

го-контейнерів використовуються методи нееквіва-

лентної зміни даних елементарних одиниць контей-

нерів; для контейнерів з точно поданими даними 

(наприклад, для програмного коду FPGA) викорис-

товуються методи еквівалентного перетворення да-

них контейнера. 

Однак структура програмного коду мікросхем 
FPGA має потенціал також і для виконання неекві-
валентного (подібного тому, що застосовується для 
мультимедійних стего-контейнерів) вбудовування. 
Таке вбудовування можливе для програмного коду 
FPGA, що реалізує арифметичні операції: над на-
ближеними даними, в ході яких формують результа-
ти з розрядністю, яка збігається з розрядністю опе-
рандів [9]. 

Таке нееквівалентне стеганографічне вбудову-
вання даних може комбінуватися з еквівалентним 
вбудовуванням. В цьому випадку утворюється гіб-
ридна схема стеганографічного вбудовування даних 
у програмний код FPGA. У цій схемі обидва підходи 
до вбудовування (еквівалентний і нееквівалентний) 
можуть відігравати як однакові, так і різні ролі 
(приховання контрольних даних, обфускація про-
грамного коду, фальш вбудовування). Наприклад, 
один з підходів виконує вбудовування з метою при-
ховання контрольних даних, а інший використову-
ється для обфускації програмного коду або для 
фальш вбудовування. 

 Однією з умов застосовності пропонованого не-
еквівалентного вбудовування є забезпечення доста-
тнього для зазначених ролей обсягу стего-
контейнера. Виходячи із цього мета даної роботи 
полягає у збільшенні корисного обсягу стего-
контейнера, утвореного в середовищі програмного 
коду FPGA за рахунок введення додаткової проце-
дури нееквівалентного перетворення програмного 
коду для блоків схеми, які виконують арифметичні 
операції над наближеними даними. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
При виконанні арифметичних операцій з плаваючою 
крапкою типовою є вимога одержання результатів, 
розрядність яких збігається з розрядністю операндів. 
При виконанні операції над n-розрядними операн-
дами повинен бути отриманий n-розрядний резуль-
тат. Для ряду арифметичних операцій розрядність 
результату природно перевищує розрядність опера-
ндів. У цьому випадку спочатку виконується обчис-
лення повного результату. Після цього виконується 
округлення й відкидання молодших розрядів. У під-
сумку розрядність результату стає такою, що дорів-
нює розрядності операндів [9]. Наприклад, при ви-
конанні операції множення n-розрядних мантис чи-
сел із плаваючою крапкою отримується 2n-
розрядний результат. Далі цей результат округля-
ється з відкиданням молодших n-розрядів.  Розряди, 
що залишилися утворюють необхідний n-розрядний 
результат. 

У зазначених випадках розряди результату мож-
на розділити на дві підмножини: 

1) розряди, що відкидаються (несуттєві) розряди; 
2) розряди, що залишаються (суттєві) розряди. 
Викривлення значень несуттєвих молодших роз-

рядах результату не впливають на підсумковий ре-
зультат операції. При реалізації таких арифметич-
них операцій на FPGA у її структурі можна виділити 
елементарні обчислювальні блоки, які беруть участь 
у формуванні тільки несуттєвих розрядів результа-
ту. У силу цього програмний код таких блоків може 
бути нееквівалентно модифікований і така модифі-
кація не вплине на результат роботи пристрою. 
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Далі пропонований підхід і його оцінка роблять-
ся на прикладі операції множення, яка є базовою 
операцією для двійкової арифметики з плаваючою 
крапкою. Однак підхід може бути поширено й на 
інші арифметичні операції, у яких кінцевий резуль-
тат утворюється з повного результату шляхом від-
кидання несуттєвих молодших розрядів. 

Нехай операнди для операції множення мають 
наступний вигляд: 

;,,, 11   aaaA nn   ,,,, 11   bbbB nn   

а результат виконання зазначеної операції: 

  111122 ,,,,,,, ccccccC nnnnn  . 

Для приведення результату C до необхідного 
формату (при наявності вимоги однакової розрядно-
сті операндів і результату) старші n-розрядів резуль-
тату зберігаються, а молодші відкидаються. Таким 
чином, розряди повного результату утворюють дві 
впорядковані множини: 

  1122 ,,, nnnEB cccC   та   11 ,,, cccC nnIEB   

де EBC
 

– множина суттєвих розрядів; IEBC
 

– 

множина несуттєвих (тих, що відкидаються при 
округленні) розрядів. 

Основними елементарними одиницями структу-
ри мікросхем FPGA є блоки LUT (Look Up Table) 
[11, 12]. Ці блоки являють собою програмовані об-
числювачі, призначені для обчислення однієї логіч-
ної функції від m змінних, де m – кількість входів 
блока  LUT. Сучасні сімейства мікросхем FPGA міс-
тять блоки LUT з кількістю входів від 4 до 8. Блок 
LUT програмується на обчислення конкретної логі-

чної функції m2 -розрядним програмним кодом. 
Для мікросхеми FPGA, яка реалізує арифметичну 

операцію, виділимо блоки LUT, що беруть участь в 
обчисленні несуттєвих розрядів результату операції 
і при цьому не беруть участь в обчисленні суттєвих 

розрядів: LLIE  , де L – множина усіх блоків LUT в 

FPGA-проєкті, що реалізує відповідні арифметичні 

операції; IEL  – підмножина блоків LUT, які беруть 

участь в обчисленні тільки несуттєвих розрядів і не 
беруть участі в обчисленні суттєвих розрядів. 

Далі блоки LUT, що входять до множини IEL  

буде називати несуттєвими блоками LUT. Програм-
ний код несуттєвих блоків LUT може бути нееквіва-
лентно модифікований з метою стеганографічного 
вбудовування в нього додаткових даних. Така мо-
дифікація спотворить результат обчислень, але тіль-
ки в несуттєвих розрядах. Оскільки ці розряди від-
кидаються при округленні, то модифікація програм-

ного коду блоків IEL  не буде відбиватися на остато-

чному (приведеному до кількості розрядів операн-
дів) результаті обчислень. 

Необхідно оцінити те, наскільки ефективним є 
пропонований нееквівалентний підхід до вбудову-
вання додаткових даних в частині забезпечення об-
сягу стеганографічного контейнера. Для цього ви-
конано експериментальну оцінку, первісними дани-
ми якої в FPGA-проєкти, що містять двійкові пом-
ножувачі різної розрядності. 

Мета експерименту полягає в оцінці частки не-

суттєвих (тих, що входять до множини IEL ) блоків 

LUT у загальній кількості блоків LUT арифметично-
го пристрою, реалізованого на FPGA. У якості ці-
льової функції пристрою обрано операцію множення. 

Первісні дані для експерименту формувалися за 
допомогою САПР Intel Quartus Prime 20.1 [13] і роз-
робленого програмного забезпечення. Процес отри-
мання первісних даних полягав у наступному. В 
САПР Intel Quartus з використанням бібліотечних 
компонентів було сформовано множину FPGA-
проєктів. Кожний із цих проєктів реалізує помножу-
вач відповідної розрядності. Для експерименту ви-
користовувалися помножувачі з розрядностями опе-
рандів 4, 6, 8, 12, 16 біт. Помножувачі були сконфі-
гуровані таким чином, щоб за n-розрядними операн-
дами формувався 2n-розрядний результат. Таким 
чином, «сирий» результат обчислень, який має місце 
до відкидання розрядів, був доступний для аналізу.  

Далі в середовищі САПР Intel Quartus Prime ви-
конувався синтез, а також розміщення й трасування 
проєкту. Цільовою мікросхемою синтезу була обра-
на FPGA Intel Cyclone IV EP4CE15F23A7 [14]. Після 
закінчення розміщення й трасування було задіяно 
програмний додаток M1 (рис. 1), розроблений з ви-
користанням мови TCL. 

 

САПР Intel Quartus Prime

 

Первісний код 
проєкту

Ядро САПР Intel Quartus Prime

Внутрішня база 
даних Quartus

Intel Quartus API

M1. Розроблений програмний модуль, яке реалізує витягання 
детальної інформації про схему та програмні коди її блоків

M2. Розроблений програмний модуль аналізу 
нееквівалентних стеганографічних ресурсів 

програмного коду FPGA

Конфігураційний 
файл FPGA

Модуль 
програмування 

FPGA

Модуль 

синтезу

Модуль 
розміщення 

та трасування

Модуль генерації 
конфігураційного 

файлу

Модуль 
Chip Planner

Модуль 
quartus_cdb

Отримані дані

Рисунок 1 – Взаємодія розроблених програмних 
модулів з САПР Intel Quartus Prime 

 
Додаток M1 дозволяє взаємодіяти з САПР Intel 

Quartus Prime використовуючи API (Application 
Programming Interface) цієї САПР. Основна функці-
ональність зазначеного додатку полягає у витяганні 
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із внутрішньої бази даних САПР Intel Quartus дета-
льної інформації про структуру FPGA-проєкту [15]. 

Витягнута інформація містить в собі: 

а) опис блоків LUT, що входять до схеми FPGA-

проєкту; 

б) програмні коди кожного із блоків LUT; 

в) інформацію про зв’язки блоків LUT між со-

бою, а також із входами й виходами мікросхеми. Ре-

зультатом функціонування розробленого TCL-

додатка є структура FPGA-проєкту, представлена у 

формі, придатної для подальшого аналізу. 

Основна частина експерименту була реалізована 

в середовищі другого розробленого додатка M2 

(рис. 1). Цей додаток отримує вихідні дані (інфор-

мацію про структуру схеми FPGA-проєкту) і визна-

чає, які із блоків LUT проєкту є несуттєвими. Діаг-

раму послідовності взаємодії розроблених програм-

них модулів M1та M2 з компонентами САПР Intel 

Quartus Prime в ході виконання експерименту наве-

дено на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Діаграма послідовності взаємодії розроблених програмних модулів  

та САПР Intel Quartus Prime 

 

Процес аналізу блоків LUT програмним модулем 

M2 полягає в наступному. Для кожного з можливих 

спільних значень операндів A і B помножувача ви-

конуються наступні кроки. 

1. Обчислюється 2n-розрядний результат помно-

ження операндів A та B. 

2. Фіксуються правильні значення на виходах 

кожного із блоків LUT FPGA-проєкту помножувача. 

3. Значення на виході кожного із блоків LUT 

FPGA-проєкту послідовно інвертуються (змінюють-

ся з вірного значення на невірне). При кожному з 

таких викривлень фіксується величина помилки ре-

зультату. Величина помилка обчислюється як мо-

дуль різниці правильного значення результату й 

значення результату, отриманого при інвертуванні. 

При цьому кожному із блоків LUT проєкту ставить-

ся у відповідність максимальна величина помилки, 

що виникла в результаті викривлення значення ви-

ходу цього блока. Збережена величина помилки об-

новляється при отриманні поточної помилки, біль-

шої, ніж збережена. 

Величини максимальної помилки, отримані в ре-

зультаті перебору значень операндів, дозволяють 

прийняти рішення щодо того, чи відноситься блок 

LUT до підмножини несуттєвих блоків. Якщо мак-

симальна помилка, яка поставлена у відповідність 

блоку iLUT  n-розрядного помножувача, є меншою 

за n2 , то ця помилка проявляється тільки в розрядах 

результату, що відкидаються   11 ,,, cccC nnIEB  . 

Це означає, що при будь-яких значеннях операндів 

викривлення значень на виході блока iLUT  не при-

водять до викривлення розрядів, що залишаються 

(суттєвих розрядів, які не відкидаються) результату. 

Таким чином, продукційне правило для віднесення 

блока LUT n-розрядного помножувача до підмно-

жини несуттєвих блоків має наступний вигляд: 

IEi
n

i LLUTLUTmax_error     then2)( if , 

де )( iLUTmax_error
 

– значення максимальної 

помилки, поставлене у відповідність блокові iLUT . 

Результати проведеного експерименту дозволили 

отримати значення кількості несуттєвих блоків LUT 

у схемах помножувачів, реалізованих на FPGA. 

Оскільки значення на виходах несуттєвих блоків не 

впливають на суттєві (ті, що залишаються після 

округлення) розряди результату, програмний код 

цих блоків може бути нееквівалентно модифікова-

ний. Таким чином, кількість несуттєвих блоків до-

зволяє оцінити розмір стего-контейнера, утвореного 

в середовищі LUT-схеми помножувача. 

В ході експериментів було виконано аналіз неек-

вівалентних стего ресурсів для помножувачів з роз-

рядністю операндів 4, 6, 8, 12 і 16 біт. Частка несут-
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тєвих блоків LUT в експериментальних FPGA-

проєктах склала від 39,3% до 42,5%. 

Функціонування блока LUT з m входами задаєть-

ся m2  бітовим програмним кодом (зазвичай m ста-

новить від 4 до 8). Таким чином, у кожний несуттє-

вий блок LUT може бути вбудовано мінімум 1 і ма-

ксимум m2  розрядів додаткових даних. Верхня й 

нижня оцінка обсягу стего-контейнера, отриманого 

за рахунок застосування пропонованого нееквівале-

нтного вбудовування даних склала відповідно 12 та 

192 розрядів для одного помножувача мантис чисел 

з плаваючою крапкою, який виконує операції над 4-

розрядними мантисами та відповідно 145 та 2320 

розрядів для помножувача 16-розрядних мантис. 

Отримані оцінки дозволяють констатувати дос-

татність додаткових обсягів стего-контейнера, 

(отриманих за рахунок застосування нееквівалент-

ного підходу) для вбудовування контрольних даних 

окремого виду моніторингу програмного коду. Що в 

сукупності з обсягами, які забезпечуються тради-

ційним еквівалентним підходом дає можливість збі-

льшити кількість одночасно застосованих видів опе-

ративного моніторингу.  

ВИСНОВКИ. Встановлено, що для стеганогра-

фічного вбудовування додаткових даних в програм-

ний код FPGA може бути разом з традиційним під-

ходом застосований підхід, який базується на неек-

вівалентних перетвореннях програмного коду. В ро-

боті показано, що частина блоків LUT в FPGA-

проєкті не впливає на результат при виконанні об-

числень з наближеними даними. Через це програм-

ний код таких блоків LUT може бути нееквівалент-

но змінений в процесі стеганографічного вбудову-

вання додаткових даних. При цьому функціонуван-

ня мікросхеми FPGA не зазнає змін. 

Пропонується підхід для локалізації таких блоків 

LUT. Визначено продукційне правило, за допомо-

гою якого блоки LUT можуть бути віднесені до 

множини несуттєвих блоків. В середовищі програм-

ного забезпечення, яке реалізує зазначений підхід, 

проведено експериментальне дослідження. Резуль-

тати дослідження показали додаткове збільшення 

ефективного обсягу стего-контейнера, яке можливо 

використати для прихованого зберігання контроль-

них даних декількох видів оперативного моніторин-

гу програмного коду FPGA. 
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AN APPROACH TO NON-EQUIVALENT STEGANOGRAPHIC EMBEDDING OF ADDITIONAL  
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Purpose. To increase the effective volume of stego containers in the FPGA program code. To achieve this purpose, 

an additional procedure of non-equivalent transformations of FPGA program code is added. Non-equivalent transfor-

mations complement the traditional procedure of equivalent transformations of program code. The joint use of these two 
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types of transformations leads to the achievement of the purpose of this paper. Methodology. The steganographic ap-

proach is used to covertly embed additional data into the FPGA chip program code. In this case the FPGA program 

code is a stego container. The stego container embedding procedure is used to perform hidden monitoring of the FPGA 

program code. For this purpose, monitoring data is embedded into the program code and secretly stored there. The tradi-

tional approach to steganographic embedding in FPGA program code is based on the use of equivalent transformations 

of the program code. Such transformations do not change the target function of the program code or the operation of the 

FPGA chip. However, the traditional approach provides a relatively small effective volume of the stego container. This 

leads to the fact that it is usually possible to steganographically store only control data for one type of monitoring. It is 

proposed to additionally use a non-equivalent approach to steganographic embedding of data into the FPGA program 

code. Such transformations, despite their non-equivalence, do not change the target function of the program code. This 

is achieved by applying transformations to the program code of units that perform arithmetic operations on approximate 

data. For arithmetic operations on approximate data there is often a requirement that the operands and the result are the 

same size. To satisfy this requirement the complete result of the operation is computed first. After that some bits of the 

result are discarded and rounding is performed. It is proposed to allocate elementary LUT units in the FPGA structure, 

which participate only in the calculation of discarded bits (and do not participate in the calculation of the remaining 

bits). Program codes of such LUTs can be non-equivalently changed during steganographic embedding. Distortion of 

the FPGA program code of such units does not distort the behavior of the FPGA chip. This is a consequence of the fact 

that such LUTs are not involved in the formation of the discarded bits. Results. We have developed software that, to-

gether with Intel Quartus CAD system, extracts detailed information about an FPGA project. This information includes 

the structure of the circuit in the project and the program codes of the units of this circuit. An application has also been 

developed that uses this information to determine non-equivalent steganographic resources. With the help of the devel-

oped software, an experimental estimation of the additional volume of the stego container is performed. Originality. An 

approach to the use of non-equivalent transformations of the program code of FPGA chips for steganographic embed-

ding of additional data is proposed. This approach is proposed to be used together with the traditional approach, which 

is based on equivalent transformations of the program code. Practical value. The steganographic embedding approach 

proposed in this paper allows increasing the effective volume of the stego container in the FPGA program code. By ap-

plying this approach, it becomes possible to secretly store monitoring data of several types of monitoring in FPGA stego 

containers. References 10, figures 2. 

Key words: steganographic embedding, FPGA chips, monitoring of program code, control data, non-equivalent 

transformations. 
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