
ШУМЕНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ  

„ЕПИСКОП  КОНСТАНТИН  ПРЕСЛАВСКИ " 

Факултет  по  математика  и  информатика  

Катедра  „Компіотьрни  системи  и  технологии " 

РЕЦЕНЗИЯ  

от  професор  д-р  инж . Констатин  Стойчев  Цветков  

Шуменски  университет  "Епископ  Константин  Преславски ", домашен  адрес : rp. 

Велико  Търново , ул . „Оборище  Ns 4, вх . "Б", тел . +359 62 67766. 

Относно : Дисертационен  труд  за  присъждане  на  образователната  и  научна  

степен  "доктор " в  областта  на  висше  образование  4. Природни  науки , 

математика  и  информатика ; професионално  направление  4.6 „Информатика  и  

компюrьрни  науки " 

на  тема  „ МЕТОДИ  ЗА  СТЕГАНОГРАФСКА  ЗАЩИТА  
НА  ИНФОРМАЦИЯ  

В  КОМПЮТЪРНИ  МРЕЖИ ", 

с  автор  ХРИСТО  ИВАНОВ  ПАРАСКЕВОВ  

Велико  Търново  
2014 



2 

I. Документи  по  дисертацията  
Като  рецензент , на  мен  са  ми  представени  ръкопис  на  дисертационен  труд  

на  тема : „Методи  за  стеганографска  защита  на  информацията  в  компютърни  
мрежи "и  автореферат  към  него , така  също  автобиография  на  докторанта , 
документи  доказващи  преминатите  образователни  курсове , справка  на  
приносните  елементи  в  дисертацията , списък  на  публикации  по  доктората  и  
копия  от  публикациите  и  документи  потвърждаващи  тяхното  публикуване . 

II. Кратка  оценка  на  представената  ми  документация  
Представената  ми  документация  е  достатъчна , по  обем  и  съдържание , за  

изясняване  на  научния  облик  на  Христо  Иванов  Параскевов , както  и  да  се  
оценят  получените  резултатите , отразени  в  дисертационния  ръкопис . Приемам  
представената  документация  в  пълен  обем . 

III. Актуалност  на  дисертационния  труд  
Стеганографията  е  съвременна  наука  за  скриването  на  една  информация  в  

друга  с  дълбоки  корени  в  минanото  на  човечеството  и  докторанта  правилно  е  
определил  неговата  актуanност  - ,,проблема  за  внедряване  в  системите  за  
защитата  на  информацията  на  стеганографски  методи  се  определя  от  
необходимостта  да  се  защити  чувствителна  за  организациите  информация " . 

Компюrьрната  стеганография  открива  пътя  за  прилагане  на  какви  ли  не  
нестандартни  идеи  за  скриването  на  информация  в  друга  такава . Авторът  и  
неговите  ръководители  правилно  са  се  насочили  към  тази  чувствителна  тема  за  
съвременната  сигурност  при  предаване  и  използване  на  информация . 

Този  докторат  е  отговор  на  възникналите  въпроси  относно  сигурносrга , 
като  на  данните , така  и  за  компюrьрната  инфраструктура . В  него  се  извършва  
изследване  на  проблемите  със  съвременни  средства  за  моделиране  и  анanиз . 

IV. Компетентност  іia дисертанта  в  научната  област  
Подробното  ми  запознаване  със  съдържанието  на  настоящия  

дисертационен  труд  и  публикациите  свързани  с  него  ми  дава  основание  да  
твърдя , че  авторът  им  Христо  Иванов  Параскевов  притежава  дълбоки  познания  
в  научната  област  на  дисертационната  проблематика . 

V. Описание  на  дисертационния  труд . 
Представеният  ми  за  рецензия  ръкопис  е  структуриран  в  увод , пет  глави , 

заключение , списък  с  използвани  източници  и  приложения  -общо  224 стр . 

От  литературната  справка  се  вижда , че  докторан rьт  е  използв an 165 

литературни  източника  на  български , руски  и  английски  език . Считам , че  
техният  обем  е  достаrьчен  за  това  научно  изследване  и  е  в  неговия  контекст . 

Рецензенrьт  приема  за  правилни  целите  и  произтичащи  от  тях  задачи . 

Предмет  на  изследването , работната  хипотеза  и  обекта  на  изледването  са  
точно  определени . 

Уводът  позволява  да  се  получи  обща  представа  за  характера , обхвата  и  
съдържанието  на  дисертационното  изследване . 
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В  глава  първа  е  разгледана  актуалността  на  проблема  за  стеганографска  
защита  на  информацията  и  са  формулирани  основните  понятия  в  
стеганографията . Посочени  са  съставът  и  функциите  на  подсистема  за  
стеганографска  защита . Предложена  е  структура  на  модула  за  стеганографска  
защита  на  информацията  и  са  формулирани  основните  му  функции . 

Във  втора  глава  е  направен  анализ  на  основните  методи  на  
компютърната  стеганография  на  базата  на  анanиз  на  голям  брой  научни  
публикации  е  направен  избор  на  основните  характеристики  на  компюrьрните  
стеганографски  методи . Изхождайки  от  направения  обзор  на  таксономията  на  
компюrьрната  стеганография , сравнение  на  характеристиките  на  методите  и  
целите  на  дисертацията  е  избрано  направлението  на  разработване  на  anгоритми  
в  пространствената  област , базирани  на  метода  LS13 (НМБ ). Основна  цел  ще  
бъдат  високата  степен  на  незабележимост , осигуряване  на  по-голям  
етегокапацитет  и  rьрсене  на  възможност  за  намаляване  на  времето  за  
обработка . 

В  трета  глава  е  направен  анanиз  на  стегано iрафските  методи  и  избран  
LSB подход  за  скриване  на  съобщенията  по  метода  на  разпръснатото  
вграждане . Предложен  е  anгориrьм , реализиращ  вариант  на  метода  LSB c 
използване  на  техника  за  разширен  спекrьр  и  предварително  кодиране  на  
информацията , осигуряващ  висока  степен  на  незабележимост . С  цел  
увеличаване  на  стегокапацитета  на  алгоритми  на  базага  на  LSB за  графични  
изображения  е  предложена  модификация  на  LSB а ~ iгориrьм  за  скриване  на  
информация  в  графичен  файл  с  предварителна  осмична  обработка  на  скритото  
съобщение  с  оглед  на  по -големия  капацитет  за  вграждане . Разработен  е  
паралелен  алгоритъм  на  базата  на  LSB, позволяващ  намаляване  на  
времетраенето  на  изчислителния  процес . 

В  четвърта  глава  са  анализирани  способите  за  реanизация  на  различни  
видове  скрити  канanи  и  техните  параметри  и  възможггостите  за  използване  на  
отделните  нива  на  OSI u ТСР /IP моделите  за  осъществхване  на  скрит  обмен  на  
информация , както  и  контрамерки  срещу  приложението  на  методите . 
Анализирани  са  методите  за  реanизация  на  скрити  времеви  канали . Развита  е  
идеята  за  времеви  скрит  канan чрез  разработване  на  мрежов  стеганографски  
anгориrьм , използващ  протокол  RDP. Предложен  е  riодход  за  реanизация  на  
ТСР /IP стеганографски  anгориrьм . Разработен  е  вариант  на  такъв  алгориrьм . 

В  пета  глава  е  разработеі i комплекс  от  про r рами , реanизиращи  
разработените  в  дисертацията  ме  годи  и  anгоритми , под  общото  название  
StegDefenseTool 1.0. Разработена  е  процедура  за  анanиз  и  оценка  на  
ефективността  на  разработените  в  цисертацията  anгоритми . Експериментално  
са  изследвани  предложените  последователни  anгоритми  за  стеганографска  
защита  с  разпръснато  вграждане , базиран  на  ме  года  LSB u алгориrьма  за  
скриване  на  информация  в  графиче i т  файл  с  предварителна  осмична  обработка  
Изследвани  са  характеристиките  на  і iарanелния  алгориrьм , на  базата  на  LSB u e 
доказано , че  той  ускорява  времето  на  изчислитения  процес . Изследван  е  
предложения  anгориrьм  за  мрежова  стеганография  с  протокол  RDP. 
Изследвани  са  характеристиките  на  предложения  алгориrьм  за  мрежова  
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стеганография  с  протоколи  ТСР /IP. Доказано  е , че  този  метод  може  да  се  
използва  както  в  локална  мрежа , така  и  в  условията  на  Интернет  при  
използване  на  различни  приложених , реализиращи  ТСР /IP връзки . Алгори rьмът  
осигурява  надежден  начин  за  предаване  на  стегоключ , особено  ако  се  използва  
разпръснато  предаване . 

В  заключението  е  направено  обобщение  на  основните  получени  
резултати  и  научо -приложните  и  приложни  приноси  в  дисертацията . 

В  приложението  са  дадени  кодове  на  разработени  програми  за  
реализация  на  разработени  в  дисертацията  алгоритми  и  резултати  от  
извършените  ексеприменти . 

Апробация  на  получените  резултати  от  изследването  е  направена  на  
национални  и  международни  научни  форуми  и  на  семинари  на  катедра  КСТ  в  
ШуменскияУниверситет  „Епископ  Константин  Преславски " в  достатъчен  обем . 

VI. Аналитична  характеристика  на  дисертационвия  труд  
Най -общото  впечатление  от  дисертационния  труц  е , че  той  носи  

теоретико -приложен  характер . Приложността  се  определя  от  постановката  на  
задачата , теоретичността  — от  начините  за  формализиране  и  търсене  на  
решения . Може  да  се  подчертае  оригиналността  на  автора  при  решаване  на  
поставените  задачи . Всички  задачи  произтичат  от  практика  i а  и  в  съвкупност  се  
свеждат  до  една  основна  цел  — разработване  на  усъвършенствувани  методи  и  
алгоритми  за  стеганографска  защита  на  информацията , работещи  в  реално  
време . 

На  второ  място , в  дисертацията  се  разглежда  специфичната  област  на  
приложение  на  стеганографските  методи . Разработена  е  програма  за  
стеганографска  паралелна  обработка  в  реално  време . Определен  е  съставът  на  
подсистема  за  стегосистема  за  защита  на  информацията  (ССЗИ ) и  подходи  за  
определяне  на  нейната  ефективност . 

Като  паучно  — приложеп  припоси  рецензен rьт  приема  дефинираните  от  
докторанта  и  неговите  ръководители . 

Прилож iiи  npuiiocu ca получените  резултати , показнащи  приложимос rга  
и  съдържателността  им  за  поставените  практически  задачи  — в  пълния  обем  на  
дисертационния  труд . 

IX. Бележки  па  рецеизспта  по  ръкописа  
1. Считам , че  приложен  принос  3 ,,дефинирани  са  основните  български  

термини  в  компюrьрната  и  мрежовата  стеганография  на  системите  за  
стеганографска  защита  на  информацията ", трудно  може  ца  бъде  доказан  от  
автора , защото  при  направеното  от  мен  проучване  в  Ин  гернет  показа , че  и  
други  автори  имат  претенции  към  него . 

2. Според  мен  докторантът  и  ръководителите  е  трябвало  да  помислят  за  
намаляването  на  броя  iia главите , още  повече  че  има  известно  припокриване  на  
понятията . Примерно  и  в  глава  3 и  н  гт iава  4 се  гонори  за  „АЛГОРИТМИ  ЗА  .... 
СТЕГАНОГРАФСКА  ЗАЩИТА  НА  ИНФОРМА I jИЯ". 



Тези  забележки  са  пропуски , а  не  слабости  и  се  отнасит  до  прозрачността  
и  строгостта  на  изложението . 

Х . Относно  публикациите  на  докторанта  
Докторантът  е  посочил  б  научни  публикации , всички  ка  български  език . 

От  тях  една  е  самостоятелно  дело  на  претендента . 
Като  изхожда  от  казаното , рецензен rь  г  приема  публика -ционната  

дейност  на  докторанта  за  много  цобра . 

XI. Изводи  от  бележките  
Посочените  бележки  не  посгавят  под  съмнение  подхода  в  ръкописа , 

използвания  инструментариум , не i•овото  прилагане , иігтерпретацията  на  
получените  резултати  и  тяхно ,го  прилагане  в  практиката . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : 

На  основание  казаното  в  пълният  обем  на  настоящата  рецензия , ще  
гласувам  положително  да  се  присъди  образователната  и  научна  степен  „доктор " 
на  Христо  Иванов  Параскевов . 

Велико  Търново 	 УГЦFНЗЕНТ : 	~ 
27.02.2014г . 	ПРОФЕСОР  Д-Р  ИНЖ . КО 	АНТИН  ЦВЕТКОВ  


