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examines the software for steganography. There are 

listed different type of software for steganography. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Компютърната стеганография се развива с бързи 
темпове, тъй като днес стеганографията е вече 
самостоятелна приложна наука, изучаваща  
способите и методите за скриване на секретна 
комуникация. Много държавни институции и 
организации от корпоративния бизнес изпитват 
необходимост за предаване на засекретени 
съобщения, което води до разработване на 
различни софтуерните разработки в полза на все по-
сложните сценарии на съвременната дигитална 
реалност. 

В Интернет съществува солидно количество 
свободно разпространявани, както и платени 
стеганографски софтуерни продукти, обзор на които 
има в [2, 3, 4, 5, 7, 8]. Използваните методи за 
вграждане в повечето от тях са в пространствената 
област и в честотната област, по-конкретно 
дискретно косинус трансформации.  

Некомерсиалните програмни продукти са 
предимно за учебни цели, като алгоритмите за 
вграждане са насочени към мултимедийни файлове 
и предпочитани за контейнери са графичните 
формати JPEG и BMP. Злонамерени лица лесно 
обаче биха стигнали до тях и евентуално използвали 
с користни цели, тъй като свободното 
разпространяване на много софтуерни продукти ги 
прави достъпни за всички интернет потребителите в 
света, което е внушителна цифра. Всеки може да 

намери софтуер и с елементарни познания за кратко 
време да вгради скрита информация в различни 
мултимедийни файлове, които да използва за 
осъществяване на тайна комуникация. 

Направен е сравнителен анализ на 
некомерсиалните специални програмни 
обезпечения, осигуряващи скриването в графически 
или текстови файлове (т.нар. „контейнери“) при 
компютърната стеганография. 

II. СОФТУЕРНИ РАЗРАБОТКИ, ИЗПОЛЗВАЩИ РАЗЛИЧНИ 

СТЕГАНОГРАФСКИ МЕТОДИ 

A. ANUBIS. Заради забележителните стегано-
графски похвати на древните египтяни, името е в 
чест на техния свещен Бог Анубис. Програмата е 
написана на Java и е мултиплатформена, вкл. 
работи на Windows 10, но изисква инсталиране на 
JRE (Java Runtime Environment) както и виртуалната 
машина на DOS - NTVDM.  

Семпъл дизайн с лесен за използване 
потребителски интерфейс. Налична е опция за 
избиране на текстов файл, който да бъде скрит от 
„Source File“, изображението контейнер във формат 
BMP се въвежда от „Mask File“, а крайният стегофайл 
се записва от „Destination File“ с опция за защита с 
парола, необходима при извличането на тайното 
послание.  

Засичането на вградена стегоинформация е 
лесно при стеганализ, тъй като е добавена в края на 
графичния файл. Това е видимо при сравняване на 
съдържанието в шестнадесетична форма на 
входния BMP файл и получения стего файл на 
Фигура 1 с помощта на програмния продукт Total 
Commander, който има инструмент за сравняване на 
файлове по съдържание [1].  

Anubis добавя и отличителни показатели: 
limiter1, limiter2, inserted length begins и самото им 
търсене в файла, би улеснило намирането на 
стегофайлове. 
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Фиг. 1. Anubis - Сравняване на съдържанието на 
входния BMP файл и получения стего файл. 

B. CLOTHO. Интуитивен инструмент за скриване на 
файл или цяла папка в друг файл. Работи на 
Windows 10 [6]. За контейнер могат да се използват 
всички най-често срещани медийни файлове – 
графичните формати JPEG, PNG, GIF, BMP, аудио 
файлове MP3, WAV, MID, OGG, видео MP4, FLV, AVI, 
архиви ZIP и RAR, изпълними файлове EXE, MSI, DLL 
или други файлови формати. 

Компрометирането на стегофайла се осигурява с 
парола, с опции за допълнително криптиране, 
компресиране и прилагане на допълнителни 
методи за обфускация с помощта на WinRAR.  

При извличане Clotho отделя скритите данни и 
възстановява оригиналния файл. 

C. DEEGGER EMBEDDER. Тази програма позволява 
да се скрие информация в редица често срещани 
типове мултимедийни файлове – графичните 
формати JPG, PNG и BMP, AVI и MP4 видео файлове, 
MP3 музикални файлове, както и PDF файлове с 
данни. DeEgger Embedder работи в 32/64-битови 
версии на Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10, след  инсталирането на 
.NET Framework 3.5. 

 

 

Фиг. 2. DeEgger Embedder - Сравняване 
съдържанието на оригиналния и  получения стего 
файл. 

  



 
№ 2-3 (2),  2021 

 
 
 

ISSN: 2682 – 9517 (print)         ISSN: 2683 – 0930 (online) 
 

 

  JOURNAL  OF  INFORMATICS  AND  INNOVATIVE  TECHNOLOGIES  (JIIT)    

 

 ТАБЛИЦА I.  СРАВНЕНИЕ НА СТЕГАНОГРАФСКИ СОФТУЕР 

Софтуер 

Формат на 

скритите 

данни 

Контейнер Изпол-

зван 

алгори-

тъм 

Опции Цифрови 

изобра-

жения 

Аудио 

файло

ве 

Видео 

файлове 

Други 

файлове 

Anubis 
текстови 

файл BMP - - - - защита с парола 

Clotho 
всички 

файлове 
JPEG, PNG, 
GIF, BMP 

MP3, 
WAV, 
MID, 
OGG 

MP4, FLV, 
AVI, MPEG, 
3GP, WMV  

ZIP, RAR, 7z, 
UHA, EXE, 

MSI, 
DLL,VBX  

- 

защита с 
парола, 

криптиране, 
компресиране 

DeEgger 

Embedder  

всички 
файлове 

JPG, PNG, 
BMP 

MP3 AVI, MP4  PDF - 

няколко 
съобщения в 

един контейнер 

F5 

Stegano-

graphy  

обикновен 
текст 

JPEG - - - 
F5 

(DCT) 

настройка 
качеството на 
изображение, 

защита с парола 

Hallucinate  
всички 

файлове 
BMP, PNG  - - - LSB 

настройка 
качеството на 
изображение, 

воден знак 

 

 
Компактният софтуер скрива файлове, извлича 

ги, дори почиства стегоконтейнера от вградената 
информация в него. Възможно е това да се 
осъществи както без промяна в оригиналната дата, 
така и с нейната промяна. Програмата обработва 
няколко файла едновременно. DeEgger Embedder не 
може да се приложи към папки.  

Работи в четири режима: 1. Single: Скрива един 
файл в друг. 2. Multi-Hidden: Няколко файла се 
скриват в един контейнер. 3. Multi-Host: Eдно 
съобщение се вгражда в различни контейнери. 4. 
Parallel: Възможност за скриване на няколко файла в 
други файлове. Не е налична опция за защита с 
парола на стегофайла. Генерира се подробен отчет 
за извършваните действия в основния прозорец ва 
програмата. 

При стеганализ вградената стегоинформация е 
добавена в края на графичния файл. Това е видимо 
на Фигура 2. при сравняване съдържанието в 
шестнадесетична форма на оригиналния и  
получения стего файл [1]. 

Отличителни харатеристики във вградения файл 
на пръв поглед не се забелязват, но при сравняване 

на няколко стегофайла се намират еднакви участъци 
с шестнадесетични числа. 

D. F5 STEGANOGRAPHY. Това е Java базиран 
инструмент за вграждане на данни в JPEG 
изображения, функциониращ под Windows 10. 

Скритата информация се разпределя в самото 
изображение, не в полетата за метаданни и 
коментари или приложена в края на файла. F5 
Steganography разполага с опции  за настройка 
качеството на JPEG и защита с парола. Алгоритъмът 
е устойчив на визуални и статистически атаки. 

E. HALLUCINATE. Мултиплатформена програма 
писана на Java, вкл. работи на Windows 10, не се 
нуждае от инсталиране. Поддържа файлови 
формати BMP и PNG за контейнер и скрива всякакъв 
тип файлове. 

За стеганографски алгоритъм използва LSB.  
Налични са осем опции за избор на степен на 
качество на крайното изображение. Максимална 
степен на вграждане на скрити данни се получава 
при по-грубо изходно изображение, но започват да 
се виждат изкривени ръбове и загуба на детайлност. 
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При визуална атака няма разлика между 
оригинална и стего снимка. Вграденият скрит файл е 
равномерно разпределен благодарение на LSB 
алгоритъма с изключение на най-тъмните и най-
светли участъци, където вграждането е с по-голяма 
плътност, но невидимо за човешкото око. Дори и 
сравняване на съдържанието им в шестнадесетична 
форма няма резулатат, тъй като алгоритъма не 
оставя индикации. 

Минималните изкривявания могат да се 
установят само чрез статистически анализ. 
Вероятността да се открие скритата комуникация 
етолкова по-малка, колкото по-голям е контейнерът 
спрямо стегосъобщението. Hallucinate разполага и с 
опция за извличане на скрития файл. Софтурът се 
използва и за невидима водна маркировка за 
защита на авторските права на цифрови 
изображения. 

III. СРАВНЕНИЕ НА СТЕГАНОГРАФСКИ СОФТУЕР 

В Таблица 1. нагледно е дадено сравнение на 
изброените стеганографски инструменти, 
поддържаните файлови  формати на скритите 
данни, използваните контейнери, алгоритми и 
допълнителни опции. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В резултат от направения анализ на 
стеганографските програми в интернет могат да се 
направят следните изводи. Стегонографските 
системи са нов популярен метод за защита на 
информацията, осигуряващ конфиденциалност на 
предаваните данни посредством скриване на факта 
за съществуване на самата комуникация. Специални 
програмни обезпечения осигуряват скриването в 
графически или текстови файлове при 
компютърната стеганография. Предвид голямото им 
свободно разпространение в Интернет са обаче 
лесно достъпни за злонамерени лица и  
терористични групировки. Алгоритмите им за 
вграждане използват за контейнери предимно 
популярните графични формати JPEG, PNG и BMP. 

Anubis е ограничен от към използвани файлови 
формати за контейнери и стегофайловете лесно се 
откриват по оставените отличителни показатели. 
Такива се забелязват и при DeEgger Embedder, 
въпреки неговото предимство на файлово 
разнообразие. 

Clotho може да се препоръча при използване на 
контейнери от всякакъв тип. Интерес представляват 

и неговите допълнителни опции спрямо 
компрометиране на стегофайла.  

Въпреки че поддържа само един файлов формат 
алгоритъмът на F5 Steganography осигурява много 
по-добра защита, тъй като е устойчив на визуални и 
статистически атаки. 

Най-удачен от изследваните софтуерни продукти 
е Hallucinate. Равномерното разпределение на 
скрития файл, като се избягват най-тъмните и най-
светли участъци, гарантира запазване на 
информацията.  

Разгледаните стеганографски софтуерни 
продукти работят на базата на известни 
стеганографски методи, но не гарантират пълна 
сигурност на скритите данни. Ролята им за 
запазване на конфиденциална информация е да 
затруднят до определена степен нарушителя на 
тайния канал, който първо трябва да определи дали 
предаваната медия съдържа чувствителна 
информация, след което да я извлече от контейнера 
и да разбие използвания евентуално криптографски 
алгоритъм. 
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