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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Извърши се анализ на текстовата стеганография, включващ  промяна на 

форматирането на съществуващия текст, промяна на думите в текста, генериране на 

произволни поредици от символи и т. н. 

Извърши се проучване на среди и алгоритми за създаване на мрежова 

комуникация, пораждаща се за кратък период от време с използване на автономни 

устройства и без да се използва предварително изградена мрежова инфраструктура. 

Изследваха се възможни подходи за стеганографско предаване на данни с използване 

на автономни устройства. Предложен е стеганографски алгоритъм, базиран на метода 

LSB, като е използвана последователна схема за вграждане на скритото съобщение, 

приложен в едноплатков компютър. 
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Изследваха се формите на защита на информация във векторни графични файлови 

формати, с помощта на скриптове в приложни програми за триизмерно моделиране. 

Анализираха се възможностите за автоматизиране на процеса по скриване и разчитане 

на информация с използване на скриптове в приложни програмни продукти. В 

изследванията е избран да се използва Wavefront .obj файлов формат. За генериране и 

вмъкване на съобщение във файла се използва модификация на вградения в Blender 

скрипт за експортиране в obj. С посочения метод се постига запис на информация в 

Wavefront obj файлове посредством стандартен скрипт който може лесно да се 

интегрира в приложния продукт като plugin. 

Изследванията бяха насочени и към подход за замяна на ръбовете при включване 

на линейни сегменти в триангулация. Предложен и алгоритъм, който свежда до 

минимум броя на нововъведените точки на триангулация - нови точки се добавят само 

ако някоя от крайните точки на линейния сегмент не съответства на съществуваща 

точка на триангулация или ако смяната на ръба не успее поради наличието на изродени 

триъгълници. 

На базата на проведените от членовете на проекта проучвания общо са 

публикувани 1 монография, 1 научна студия, 6 научни статии, в които са съавтори 

двама докторанти, 2 научни доклада в международна конференция и са защитени 3 

студентски дипломни работи.  
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