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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Разработена е монография по проблемите на текстовата стеганография, в която 

са представени съществуващи изследвания, включващи промяна на съдържанието на 
съществуващия текст, промяна на думите в текста, генериране на произволни поредици 

от символи и т. н. Разработени са два уеб базирани модела, позволяващи изследванията 
на предложените в монографията методи да се осъществяват лесно и удобно, а също 

така и позволява надграждане с нови методи и свързаните с тях изследвания. 
Възможностите за визуализация на получените резултати и за експортирането на тези 

резултати в различни формати е още едно предимство. 

Изследва се възможността за реализиране на алгоритъм за стеганографско 

скриване на съобщения чрез използване на различни едноплаткови компютри. 

Анализирани са техническите характеристики на два от най-популярните едноплаткови 

компютри и техните възможности за прилагане на стеганографски софтуер в тях. 



Предложен е стеганографски алгоритъм, базиран на метода LSB, като е използвана 
разпръсната схема за вграждане на скритото съобщение. 

Изследваха се формите на защита на информация във векторни графични файлови 

формати, с помощта на скриптове в приложни програми за триизмерно моделиране. 
Изследваха се възможностите за автоматизиране на процеса по скриване и разчитане на 
информация с използване на скриптове в приложни програмни продукти. 

Анализира се качеството на модела на триъгълна мрежа с гладка или на частично 

гладка повърхност, зависеща от дискретното вземане на проби и плътността на 
повърхностните точки, участващи в триангулацията. Основната цел, която се постигна 
е да се оптимизират пропорциите на триъгълниците при всяко разделяне на ръбовете, 
така че да се поддържат възможно най-добрите съотношения на аспектите на 
триъгълниците по време на целия процес. 
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