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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Направен бе обзор на най-разпространените методи за определяне и анализ на 

функционалната надеждност на мрежови структури. Разгледаха се  математически 

модели за определяне на функционална надеждност на мрежови структури и се определи 

начина за оценяване на ефективността на разработените математически модели. 

Разработен е модел за оценка на функционалната надеждност, ефективност и 

безопасност на интегрирани комуникационни и информационни системи и мрежи. 

Заедно с това се моделираха основните елементи и възли и се изследва тяхната 

надеждност. На тази база се разработи методология за изследване на надеждност и 

ефективност на интегрирани комуникационни и информационни системи и мрежи. 

Извърши се анализ на методите за вграждане на различни обекти в непрекъснат 

информационен поток от данни. Събраха се експериментални данни, които ще се 

използват в бъдеща публикация. 



На 21.09.2017 г. се проведе международен научен семинар по компютърна и 

мрежова стеганография ШУСТЕГ’17. Във форума участваха  представители на 

множество държавни институции – ДАНС, МВР, МО и др., работещи в това направление. 

По покана на организационния комитет в семинара взе участие (online) и  един от най-

изтъкнатите учени в областта на мрежовата стеганография – проф. дн Кшиштов 

Шчипьорски от Варшавския технически университет. Освен установяване на контакти 

между изследователи и мениджъри от България и чужбина, занимаващи се с проблемите 

на компютърната стеганология, се определиха на направления за практически 

изследвания в областта на стеганографията и стеганализа във ВУЗ.  

За първи път се организира и първото младежко състезание по криптография и 

стеганография, в което вземаха участие както студенти от ФМИ, така и ученици от 

училища в гр. Шумен. Малките разлики в крайните оценки на състезателните обтори в 

състезанието доказа, че то бе много оспорвано. Реализираната инициатива показа 

интереса на участниците към проблемите на сигурността на данните с използване на 

нови технологии за осигуряване на защита на информацията. 

На базата на проведените от членовете на проекта проучвания са формирани една 

монография, една научна статия и беше подготвена 1 студентска дипломна работа. 
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