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Πεξίιεςε 

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε αλνδηθή ρξήζε 

πνιπκεζηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε καδηθή παξαγσγή ςεθηαθψλ αξρείσλ, σο απφξξνηα ησλ 

παξαπάλσ, έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ αζθαιψλ θαη θαηλνηφκσλ πξνηχπσλ 

γηα ηελ ζσζηή απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ησλ πνιπκέζσλ. Δηαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο ζην ππνινγηζηηθφ λέθνο θαζψο θαη άηνκα θαη νκάδεο πνπ κνηξάδνληαη πνιπκέζα 

εληφο ηνπ δηαδηθηχνπ ή αθφκε δηαλέκνπλ ηα πνιπκέζα πνπ δεκηνπξγνχλ σο πξντφλ, έρνπλ 

αλάγθε απφ πξφηππα ηα νπνία ζέβνληαη θαη πξνζηαηεχνπλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ 

ρξεζηψλ θαη ησλ δεκηνπξγψλ θαη δηαζέηνπλ ηξφπν αλαγλψξηζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ 

πξντφλησλ. Λχζε ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ηδηνθηεζίαο, ζε αξρεία 

θσηνγξαθίαο, ήρνπ ή αθφκα θαη βίληεν, είλαη ε έμππλε εθαξκνγή πδαηνγξαθήκαηνο ζε απηά. 

Ζ πδαηνγξάθεζε είλαη ε ηέρλε, ε νπνία εηζάγεη  ζην θέξνλ ζήκα ην αλαγλσξηζηηθφ-

ππνγξαθή ή αιιησο πδαηνγξάθεκα, κε ηξφπν ψζηε λα κελ είλαη δηαθξηηφ, λα κελ αιινηψλεη 

κε εκθαλή ηξφπν ην αξρηθφ ζήκα θαη λα κελ είλαη εχθνια αθαηξέζηκν ζε πεξίπησζε 

επίζεζεο.  Ζ πδαηνγξάθεζε εηθφλσλ ππάξρεη θαη εθαξκφδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζσο θαη 

εμειίζεηαη φζν αλαπηχζνληαη θαη νη κέζνδνη νη νπνίεο ηελ αθνξνχλ. Ζ πξφνδνο ζηελ 

επεμεξγαζία εηθφλαο θαη ε εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ ηεο αλάιπζεο ηδηαδνπζψλ ηηκψλ (SVD)  

δεκηνχξγεζαλ λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ πδαηνγξάθεζε εηθφλαο, θάηη πνπ είρε σο επαθφινπζν 

ηελ εκθάληζε λέσλ θαηλνηφκσλ ηερληθψλ  θαη κεζφδσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. θνπφο απηήο 

ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο πδαηνγξάθεζεο εηθφλαο θαη ε αλαθνξά ζε πξαγκαηηθά ζελάξηα πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηελ χπαξμε απηήο. Σέινο ζα αλαθεξζεί θαη κηα λέα εχξσζηε ηερληθή 

πδαηνγξάθεζεο εηθφλαο πνπ ζπλδηάδεη ηo εξγαιείν αλάιπζεο ηδηαδνπζψλ ηηκψλ θαη ηελ 

παξαγσγή κηαο ςεπδνηπραίαο αθνινπζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θιεηδί θαηά ηε δηαδηθαζία 

εηζρψξεζεο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, ε νπνία ζα ζπγθξηζεί κε θάπνηεο ήδε γλσζηέο βαζηθέο 

ηερληθέο. 

  



8 
 

  



9 
 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

 

 Αηζίσο, δνχκε ζηελ ςεθηαθή επνρή φπνπ, ε δηαζέζηκε ππνινγηζηηθή ηζρχο 

ππεξθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ κέζνπ ρξήζηε. Σν κέγεζνο ησλ αξρείσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη θαη 

παξάγεη είλαη θαηά αλαινγία πνιχ κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ηε δηαζέζηκε απνζεθεπηηθή κλήκε 

ησλ ππνινγηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ελψ πιένλ, 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο δσξεάλ ππεξεζίεο απνζήθεπζεο αξρείσλ ζην λέθνο. Ο ηνκέαο ηεο 

επεμεξγαζίαο εηθφλαο αθκάδεη ζπλερψο θαη λέεο ηερληθέο θαη κέζνδνη εμειίζνληαη. Δπίζεο, 

δηαζέηνπκε ηα κέζα λα παξάμνπκε εηθφλεο ζε πςειέο αλαιχζεηο εχθνια, ελψ ν απαξαίηεηνο 

εμνπιηζκφο θνζηίδεη ιηγφηεξν απ’φηη παιηφηεξα. Οη απινί ρξήζηεο θαζψο θαη επαγγεικαηίεο 

θαη εηαηξίεο εθκεηαιεχνληαη ζην έπαθξν ηα παξαπάλσ. 

 Όκσο, καδί κε φια απηά ζπλνδεχεηαη θαη έλαο κεγάινο θίλδπλνο. Πιένλ, 

απνζεθεχνληαο ηα κέζα πνπ παξάγνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο ή δηακνηξάδνληαο ηα 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, νη ρξήζηεο παίξλνπλ ην ξίζθν ηεο απψιεηαο ή ηεο παξάλνκεο (κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ είλαη ζχκθσλε κε ηε γλψκε ηνπ δεκηνπξγνχ) δηαθίλεζεο αξρείσλ πνπ έγγπηαη 

ζε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαζψο θαη ηνπ ςεπδνχο ηζρπξηζκνχ ηδηνθηεζίαο απηψλ. Οη 

εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ ππεξεζίεο απνζήθεπζεο ζην λέθνο ή θαη πνιπκεζηθά ζπζηήκαηα θαη 

πιαηθφξκεο, πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

ρξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα απνζεθεχνπλ ηα πνιπκέζα θαη ηα αξρεία ηνπο ρσξίο 

αλεζπρίεο. Όζν φκσο αζθαιείο θαη αλ ηζρπξίδνληαη πσο είλαη νη ππεξεζίεο απηέο, πνιιέο 

θνξέο ν ηζρπξηζκφο απηφο ππνιείπεηαη. 

 Δπίζεο, πνιιέο θνξέο νη ρξήζηεο, πέξα απφ απιή απνζήθεπζε επηζπκνχλ λα 

θνηλνπνηνχλ εηθφλεο κνπζηθή ή θαη βίληεν πνπ νη ίδηνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεηαμχ θίισλ, 

γλσζηψλ θαη αγλψζησλ. Σέηνηα παξαδείγκαηα αθνξνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 

άιιεο πιαηθφξκεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζην δηακνηξαζκφ πνιπκέζσλ. Πνιιέο θνξέο δελ 

πξφθεηηαη γηα απινχο ρξήζηεο αιιά θαη γηα επαγγεικαηίεο, θσηνγξάθνπο νη νπνίνη 

δηαθεκίδνπλ ηα έξγα ηνπο, κνπζηθνχο νη νπνίνη ηα δηαζέηνπλ ζε ππεξεζίεο αλαπαξαγσγήο επί 

πιεξσκήο θ.ν.θ. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαλείο δελ επηζπκεί απηά πνπ παξάγεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ, ρσξίο λα ιακβάλεη ηελ αλάινγε 

αλαγλψξηζε ή αθφκα θαη ςεπδψο λα επηθαινχληαη ηελ ηδηνθηεζία ησλ πξντφλησλ ηνπ.  

 Δδψ θαη πνιιά ρξφληα ε πδαηνγξάθεζε εηθφλαο απνηειεί κεηαμχ άιισλ έλα ηζρπξφ 

εξγαιείν απέλαληη ζε απηέο ηηο απεηιέο. Με ηελ πδαηνγξάθεζε πξνζηίζεηαη έλα επηπιένλ 

επίπεδν αζθαιείαο, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αξγφηεξα σο εγγχεζε, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαδείμεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θέξνληνο ζήκαηνο ή αθφκα θαη λα δψζεη έλα κήλπκα ζε 

απηφλ πνπ εμήγαγε επηηπρψο ην πδαηνγξάθεκα. 
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Κεθάιαην 2: Απόθξπςε Πιεξνθνξίαο 

 

 ηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ, ε απφθξπςε ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ε αξρή ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ ζρεδηαζηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο απνηξέπνπλ ηξίηνπο λα δηακνξθψζνπλ 

ηελ πξνηηζέκελε ρξήζε κηαο ιεηηνπξγίαο, ελφο πξνγξάκκαηνο ή νπνηνπδήπνηε πξντφληνο, 

πέξαλ απφ απηή ηελ νπνία έρεη θαζνξίζεη ν δεκηνπξγφο. Ζ απφθξπςε πιεξνθνξίαο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.1 Κξππηνγξάθεζε 

 

 Πνιιά είλαη ηα εξγαιεία ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχνπλ 

εηθφλεο απφ πξνβνιή, αληηγξαθή, δηαλνκή θαη αιινίσζε ρσξίο εμνπζηνδφηεζε. Έλα απφ 

απηά ηα εξγαιεία ζπλαληάκε ζηνλ θιάδν ηεο θξππηνγξαθίαο. Ζ θξππηνγξάθεζε ησλ 

εηθφλσλ, είηε απηή είλαη ζπκκεηξηθή είηε αζζχκεηξε, εκπεξηέρεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ κε 1 

πξνο 1 αληηζηνίρηζε δνζέλησλ ζπκβφισλ  , ζε έλα ζχλνιν άιισλ  , κέζσ ζπλαξηήζεσλ 

θξππηνγξάθεζεο απνθξππηνγξάθεζεο   θαη ελφο θιεηδηνχ   ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπκκεηξηθήο θξππηνγξάθεζεο ή δχν θιεηδηψλ, ελφο δεκφζηνπ θαη ελφο ηδησηηθνχ, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο αζχκκεηξεο θξππηνγξάθεζεο. 

 

           

           

 

 Ζ δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο κηαο εηθφλαο κεηαζρεκαηίδεη ην αξρηθφ ζήκα ζε έλα 

λέν, ην νπνίν θαίλεηαη λα κελ έρεη θακία ζρέζε κε ην αξρηθφ ζε θάπνηνλ ν νπνίνο δελ 

δηαζέηεη ην/ηα θιεηδί/ηά. Ζ θξππηνγξάθεζε εηθφλαο είλαη αξθεηά ρξήζηκν εξγαιείν φηαλ 

θάπνηνο επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα κε αζθαιέο θαλάιη γηα λα κεηαδψζεη ην ζήκα ηνπ 

πξνο έλαλ επηζπκεηφ παξαιήπηε αθνχ, νπνηνζδήπνηε ηξίηνο ν νπνίνο θαηαθέξεη λα 

απνθηήζεη ην θξππηνγξαθεκέλν πεξηερφκελν δελ κπνξεί λα ην απνθξππηνγξαθήζεη ρσξίο λα 

δηαζέηεη ηα θιεηδηά. Σν αξλεηηθφ είλαη πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εηθφλα απνθξππηνγξαθεζεί 

δελ ππάξρεη θαλέλα κέηξν αζθάιεηαο πνπ λα απνηξέπεη ηξίηνπο απφ ην λα δνχλ, λα 

αληηγξάςνπλ ή θαη λα δηαλείκνπλ ηελ αξρηθή εηθφλα.  

 Έλα ππνζεηηθφ ζελάξην αθνξά έλαλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε, θαζψο θαη κηα 

ζπλαιιαγή κεηαμχ απηψλ. Ο απνζηνιέαο ζηέιλεη, κέζα απφ έλα ππνζεηηθά κε αζθαιέο 

θαλάιη, έλα πξντφλ κεηά ηε ζπλαιιαγή κε ηνλ παξαιήπηε, θαη ν δεχηεξνο ην ιακβάλεη θαη ην 

απνθξππηνγξαθεί. Ο παξαιήπηεο κπνξεί λα κεηαπσιήζεη ζε ηξίηνπο ην πξντφλ πνιχ εχθνια, 

αζρέησο κε ην αλ απηφ ππήξρε ζαλ πξνυπφζεζε ζηε ζπλαιιαγή, αθνχ, πιένλ κεηά ηελ 

απνθξππηνγξάθεζε δελ ππάξρεη θαλέλα επίπεδν αζθαιείαο ζην πξντφλ πνπ λα ππνδεηθλχεη 

ηνλ δεκηνπξγφ. 
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2.2 ηεγαλνγξάθεζε 

 

 Ζ ζηεγαλνγξάθεζε ή ζηεγαλνγξαθία είλαη κηα ηερληθή κπζηηθήο επηθνηλσλίαο κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε ην κήλπκα λα θξχβεηαη ζην ζήκα πνπ κεηαδίδεηαη. Απηή πεξηιακβάλεη 

αξρηθά ην κπζηηθφ κήλπκα ην νπνίν ζα απνθξπθζεί, ην κέζν θάιπςεο, κέζα ζην νπνίν ζα 

θξπθζεί ην θξπθφ κήλπκα, ην ζηεγαλφ απνηέιεζκα, ην νπνίν αθνξά ηα δχν πξνεγνχκελα 

αληηθείκελα, δειαδή ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απφθξπςεο ηνπ κελχκαηνο κέζα ζην 

θνξέα, ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηνπ θξπθνχ κελχκαηνο θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο 

ηνπ (δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο). Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζηεγαλνγξάθεζεο είλαη ζπλεζηζκέλν 

λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη έλα ζηεγαλφ θιεηδί ην νπνίν πξνζζέηεη επηπιένλ αζθάιεηα ζηελ 

ηερληθή. 

 

 

Σχιμα 1 : Σχεδιαγράμματα ροισ ςυςτθμάτων ςτεγανογραφίασ και κρυπτογραφίασ 

 

 Ζ δηαθνξά ηεο ζηεγαλνγξάθεζεο ζε ζρέζε κε ηελ θξππηνγξάθεζε έγγπηαη ζην 

γεγνλφο φηη, ζηελ πξψηε ην κεηαδηδφκελν ζήκα αθνξά ηελ αξρηθή πιεξνθνξία, ε νπνία έρεη 

κεηαζρεκαηηζηεί κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Αληίζεηα, ζηελ ζηεγαλνγξαθία ην κήλπκα 

εηζάγεηαη ζην κέζν θάιπςεο, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα απνζηέιεηαη ζε θνηλή ζέα. Πξαθηηθά, ε 

ζηεγαλνγξάθεζε είλαη κηα επξχηεξε έλλνηα απφ ηελ θξππηνγξάθεζε.  

 

2.3 Τδαηνγξάθεζε 

 

 Ζ ζηεγαλνγξάθεζε πεξηέρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηελ πδαηνγξάθεζε. Όζνλ αθνξά 

φκσο ηελ πξψηε, ην κέζν θάιπςεο δελ πξνζθέξεη ζηελ επηθνηλσλία, δελ ζρεηίδεηαη κε 

θάπνην ηξφπν κε ην κήλπκα, ζπλεπψο δελ ππάξρεη πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο αιινίσζεο 

πνιιέο θνξέο. Χο κέζν θάιπςεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ηπραία δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ζνξχβνπ ε νπνία, κεηά ηελ εηζρψξεζε ηνπ κπζηηθνχ κελχκαηνο, αιινηψλεηαη, ρσξίο λα γίλεη 

πξνζπάζεηα απνθπγήο ηεο αιινίσζεο. εκαληηθφ είλαη κνλάρα ην κπζηηθφ κήλπκα. Δπίζεο, 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ην κήλπκα λα κελ είλαη νξαηφ ζην απνηέιεζκα. 

 Αληίζεηα, ε πδαηνγξάθεζε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην πδαηνγξάθεκα 

απνζεθεχεηαη κέζα ζην θέξνλ ζήκα, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα αληρλεπζεί ή λα 

εμαρζεί ζηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζε ζέζε λα θάλνπκε έλαλ ηζρπξηζκφ. Σφζν ην 
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κέζν θάιπςεο φζν θαη ην πδαηνγξάθεκα είλαη ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία θαη έρνπλ κηα 

ελλνηνινγηθή ζπζρέηηζε, κε ηελ έλλνηα φηη ην κέζν απνηειεί δεκηνχξγεκα ή ηδηνθηεζία ελφο 

αηφκνπ θαη ην πδαηνγξάθεκα απνδεηθλχεη απηή ηε ζρέζε. θνπφο είλαη ε απνθπγή 

αιινίσζεο ηνπ κέζνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εηζρψξεζεο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο. Δπίζεο, ην 

πδαηνγξάθεκα κπνξεί λα είλαη νξαηφ ή κε νξαηφ, αλάινγα κε ηε κέζνδν, θάηη γηα ην νπνίν 

ζα αλαθεξζνχκε ζηε ζπλέρεηα. 
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Κεθάιαην 3: Γεληθό πιαίζην πδαηνγξάθεζεο 

εηθόλαο 

 

 ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνπκε ην γεληθφ πιαίζην πδαηνγξάθεζεο, ην νπνίν αθνινπζεί 

νπνηνζδήπνηε αιγφξηζκνο. Ζ δηαδηθαζία αθνξά ην πδαηνγξάθεκα θαη ην θέξνλ ζήκα, φπσο 

έρεη πξναλαθεξζεί, θαζψο θαη ηε θάζε εηζαγσγήο (θσδηθνπνίεζεο) θαη εμαγσγήο 

(απνθσδηθνπνίεζεο). Δπίζεο, ππάξρεη θαη ην βήκα ζχγθξηζεο ζην νπνίν, δηαζέηνληαο ην 

αξρηθφ πδαηνγξάθεκα θαη απηφ πνπ εμάγακε απφ ηελ εηθφλα, κπνξνχκε λα ηα ζπγθξίλνπκε 

κεηαμχ ηνπο θαη λα απνθαλζνπκε γηα ην εάλ ζηέθεη ν ηζρπξηζκφο καο. Απηέο ηηο θάζεηο ζα 

αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

3.1 Κσδηθνπνίεζε 

 

 Γηα ηε θάζε ηεο θσδηθνπνίεζεο δηαζέηνπκε κηα εηθφλα  , ηελ νπνία επηζπκνχκε λα 

πδαηνγξαθήζνπκε, ην πδαηνγξάθεκα   ή αιιηψο ππνγξαθή, πνπ κπνξνχκε λα ζπκβνιίζνπκε 

σο κηα αθνινπζία ζπκβφισλ           . Ζ ππνγξαθή κπνξεί λα ζπκβνιίδεη νηηδήπνηε ή λα 

έρεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή. Χο ππνγξαθή κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εηθφλα δηάλπζκα ή 

νπνηαδήπνηε παξαιιαγή απηψλ. Δπίζεο, έρνπκε ζηε δηάζεζή καο κηα ζπλάξηεζε 

θσδηθνπνίεζεο, έλα καχξν θνπηί ην νπνίν πινπνηεί ηνλ αιγφξηζκν πδαηνγξάθεζεο. ε απηή, 

δίλνπκε σο είζνδν ηελ εηθφλα   θαη ηελ ππνγξαθή θαη καο επηζηξέθεη ηε λέα εηθφλα  ̂, ε 

νπνία είλαη ε πδαηνγξαθεκέλε έθδνζε ηεο αξρηθήο. 

 

          ̂ 

 

 

Σχιμα 2: Σχεδιάγραμμα ςυςτιματοσ κωδικοποίθςθσ που παράγει υδατογραφθμζνθ εικόνα 
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3.2 Απνθσδηθνπνίεζε 

 

 Καηά ηε θάζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο, αληίζηνηρα κε πξηλ, δηαζέηνπκε κηα εηθφλα  . 

Ζ εηθφλα κπνξεί λα δηαζέηεη ή λα κελ δηαζέηεη πδαηνγξάθεκα, είηε κπνξεί πηζαλψο λα έρεη 

αιινησζεί. θνπφο απηήο ηεο θάζεο είλαη λα εμάγνπκε κηα ππνγξαθή, έζησ   , ηελ νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ επφκελε. Γη’απηφ θαη δηαζέηνπκε ζπλάξηεζε απνθσδηθνπνίεζεο  , 

ε νπνία παίξλεη ζαλ είζνδν ηελ εηθφλα   θαη «παξάγεη» ηελ ππνγξαθή   . Οπζηαζηηθά, δελ 

παξάγεη ηελ ππνγξαθή, απιά ηελ εμάγεη κε πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν απφ ηα ζηνηρεία ηεο  . 

Πνιιέο θνξέο, πέξα απφ ηελ  , ζαλ είζνδν ζηελ   ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηελ αξρηθή εηθφλα  , 

φπσο θαίλεηαη ζην Σχήμα 3. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηελ επξσζηία ηεο 

ηερληθήο.  

 

          

 

 

Σχιμα 3: Σχεδιάγραμα ςυςτιματοσ αποκωδικοποίθςθσ που εξάγει υπογραφι    

 

3.3 ύγθξηζε 

 

ηελ ηειεπηαία θάζε δηαζέηνπκε ηελ ππνγξαθή πνπ εμήγακε πξηλ θαζψο θαη ηελ ππνγξαθή   

ηνπ ηδηνθηήηε. Απηέο ηηο δχν ζα ζπγθξίλνπκε κέζσ ζπλάξηεζεο        , ε νπνία επηζηξέθεη 

δπαδηθή απφθαζε. Σελ απφθαζε απηή ηε κεηαθξάδνπκε σο επηβεβαίσζε ή φρη ηνπ 

ηζρπξηζκνχ πνπ πξνζπαζνχκε λα απνδείμνπκε. Αλ   ζεσξήζνπκε φηη είλαη ε ζπζρέηηζε ησλ 

δχν απηψλ ππνγξαθψλ θαη κε βάζε έλα θαηάιιειν θαηψθιη  , κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ηελ 

έμνδν ηνπ ζπγθξηηή σο: 

 

        {
        

                    
 

 

φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4. 
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Σχιμα 4: Σχεδιάγραμμα ςυςτιματοσ ςυγκριτι  
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Κεθάιαην 4: Πηπρέο ηεο πδαηνγξάθεζεο 

εηθόλαο 

 

 Έρνληαο θάλεη κηα εηζαγσγή ζην γεληθεπκέλν πιάηζην ηεο πδαηνγξάθεζεο εηθφλαο, 

ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα αλαιχζνπκε δηάθνξεο πηπρέο θαη λα δνχκε κε κεγαιχηεξε 

ιεπηνκέξεηα ηηο βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηερληθψλ θαζψο θαη λα αλαθεξζνχκε ελ ηέιεη 

ζε δηάθνξεο γλσζηέο επηζέζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πάλσ ζηηο πδαηνγξαθεκέλεο 

εηθφλεο. 

  

4.1 Οξαηόηεηα 

 

 Μηα απφ ηηο βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ηερληθέο πδαηνγξάθεζεο αθνξά ηελ 

νξαηφηεηα. Ζ πδαηνγξάθεζε δηαρσξίδεηαη ζε δχν πνιχ κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηελ νξαηή θαη 

κε νξαηή πδαηνγξάθεζε. Ο δηαρσξηζκφο, φπσο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ, αθνξά ην εάλ ην 

πδαηνγξάθεκα είλαη νξαηφ ή φρη πάλσ ζην θέξνλ ζήκα. Κάζε κηα θαηεγνξία αθνξά 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ελψ θαη νη δχν έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, εμίζνπ ζεκαληηθφ. 

 

4.1.1 Οξαηή πδαηνγξάθεζε 

 

 Καηά ηελ νξαηή πδαηνγξάθεζε, ε αξρηθή εηθφλα ζε ζρέζε κε απηή πνπ πξνθχπηεη 

κεηά απφ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο, δηαθέξεη ζην γεγνλφο φηη ην πδαηνγξάθεκα, θαζψο θαη ην 

ζεκείν πνπ απηφ έρεη ηνπνζεηεζεί, είλαη εχθνια δηαθξηηφ. Φαίλεηαη δειαδή πσο ε εηθφλα έρεη 

ππνζηεί θάπνηα επεμεξγαζία, ελψ ην πδαηνγξάθεκα είλαη αλαγλσξίζηκν. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξαδείγκα απηψλ ησλ ηερληθψλ είλαη ηα νξαηά πδαηνγξαθήκαηα θαη ινγφηππα, εηαηξηψλ ή 

θσηνγξάθσλ πάλσ ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ δηαζέηνπλ δεκφζηα.  

 Ζ εηζαγσγή νξαηνχ πδαηνγξαθήκαηνο ζε κηα εηθφλα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εηθφλαο. Βέβαηα, 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο απνηειεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην πδαηνγξάθεκα ζα ηνπνζεηεζεί 

ζηελ εηθφλα. Αλ π.ρ. σο πδαηνγξάθεκα ρξεζηκνπνηνχκε ην ινγφηππν κηαο εηαηξίαο, ε ζέζε 

ζηελ νπνία απηφ ηνπνζεηεζεί θαζνξίδεη θαη ηελ πεξηνρή ε νπνία πξνζηαηεχεηαη ηειηθά. 

πλήζεο ηαθηηθή είλαη ε εθαξκνγή πδαηνγξαθήκαηνο, ην νπνίν θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο εηθφλαο, αθνχ θάηη ηέηνην είλαη θαη πεξηζζφηεξν αζθαιέο.  

 Απφ ηελ άιιε φκσο, εηζάγνληαο έλα ινγφηππν ή ηελ επαλάιεςε πνιιψλ κηθξφηεξσλ 

ζε κέγεζνο, ζην κεγαιχηεξν κέξνο κηαο εηθφλαο, ππνβαζκίδεη ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηεο 

αξρηθήο εηθφλαο. Ο ηδηνθηήηεο πξέπεη λα βξεί ηε ρξπζή ηνκή αλάκεζα ζην πφζν αζθαιέο 

είλαη ην ηειηθφ πξντφλ ηεο επεμεξγαζίαο θαη πφζν εκθαλήο είλαη ε πδαηνγξάθεζε. Όιν απηφ 

ζπλνςίδεηαη ζηελ ελέξγεηα κε ηελ νπνία ζα πξνζηεζεί ην πδαηνγξάθεκα πάλσ ζηε θέξνπζα 

εηθφλα. 
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 Πξαθηηθά, θαηά ηελ νξαηή πδαηνγξάθεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππνγξαθή   ηνπ 

ηδηνθηήηε, θαηαζθεπάδεηαη, κε ηξφπν πνπ θαζνξίδεη ε ηερληθή, κηα κάζθα  . Απηή 

πξνζηίζεηαη ηειηθά, κε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ε νπνία αθνξά ηελ νξαηφηεηα ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο πάλσ ζηελ αξρηθή εηθφλα Η.  

 

 

Σχιμα 5: Παράδειγμα αποτελζςματοσ εφαρμογισ ορατισ υδατογράφθςθσ 

 

 Ζ πξφζθιεζε ζηηο νξαηέο ηερληθέο πδαηνγξάθεζεο, πέξα απφ ηηο ζρεδηαζηηθέο 

απνθάζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή πνπ ζα εθηείλεηαη ην πδαηνγξάθεκα, αθνξνχλ ηελ 

δπζθνιία ελφο επηηεζέκελνπ απφ ην λα αθαηξέζεη ην νξαηφ πδαηνγξάθεκα. Κάηη ηέηνην 

πξέπεη λα είλαη ηαπηφρξνλα, ηφζν δχζθνιν, φζν θαη κε πξνθαλέο. 

 

4.1.2 Με Οξαηή πδαηνγξάθεζε 

 

  Απφ ηελ άιιε, κε νξαηή πδαηνγξάθεζε επηηπγράλνπκε εάλ δηα γπκλνχ νθζαικνχ, ε 

αξρηθή θαη ε πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο. Απηφ, ζεκαίλεη πσο νη 

δχν εηθφλεο θαίλνληαη κεηαμχ ηνπο παλνκνηφηππεο.  

 Πξνθαλψο, εηζάγνληαο ζε έλα ζήκα ηελ ειάρηζηε δπλαηή πιεξνθνξία κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, αιινηψλνπκε κε θάπνηα έλλνηα ην αξρηθφ. Σν κέγεζνο ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ εηζάγνπκε, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφ ζα αθνκνησζεί, ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηειηθά ηα δχν απηά ζήκαηα.  Έηζη ινηπφλ, ε κε νξαηή 

πδαηνγξάθεζε εξεπλά ηηο ηερληθέο εθείλεο φπνπ, εηζάγνληαο πιεξνθνξία ζηελ εηθφλα, 

αιινηψλνπκε ην απνηέιεζκα, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή, κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ηξφπν. 

 Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη ε κε νξαηή πδαηνγξάθεζε είλαη ην γεγνλφο 

φηη ην αλζξψπηλν νπηηθφ ζχζηεκα έρεη κνληεινπνηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνπο 

εξεπλεηέο. Σν αλζξψπηλν κάηη είλαη επαίζζεην ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηαηξνπέο ελψ άιιεο 

κπνξεί λα πεξλνχλ απαξαηήξεηεο. Παξαδείγκαηνο ράξελ, πξνζζέηνληαο πιεξνθνξία ζε 

πεξηνρέο πνπ δελ πεξηέρνπλ ιεπηνκέξεηα ζε κηα εηθφλα, ζε ζρέζε κε άιιεο κε έληνλεο 

ελαιιαγέο θαη απμνκεηψζεηο ηεο θσηεηλφηεηαο, αληηιακβαλφκαζηε πην εχθνια  ηελ 
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παξαπνίεζε. Έηζη, πνιιέο ηερληθέο έρνπλ δεκηνπξγεζεί, νη νπνίεο, βαζηδφκελεο ζηε 

κνληεινπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο, εηζάγνπλ πιεξνθνξία ζε θνξησκέλεο 

κε ιεπηνκέξεηα πεξηνρέο. 

 Ζ κε νξαηή πδαηνγξάθεζε έρεη σο ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ. Σαπηφρξνλα φκσο, επηρεηξεί λα 

απνθξχςεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ χπαξμε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, θάηη πνπ φπσο 

είδακε ζπκβαίλεη θαη κε ηε ζηεγαλνγξάθεζε. Ζ κε νξαηή πδαηνγξάθεζε δηαζέηεη 

κεγαιχηεξε γθάκα εθαξκνγψλ, ζε ζρέζε κε ηελ νξαηή, φκσο ζπλδέεηαη θαη κε κεγαιχηεξε 

δπζθνιία αληίζηνηρα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κνλάρα 

κε ηελ κε νξαηή πδαηνγξάθεζε. 

 

4.1.3 Γηπιή πδαηνγξάθεζε 

 

 Αληίζηνηρα, νη δχν απηέο θαηεγνξίεο δελ αιιειναθπξψλνπλ ε κηα ηελ άιιε. ε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο πδαηνγξαθήζεη ηφζν κε νξαηφ φζν θαη κε κε νξαηφ πδαηνγξάθεκα 

ηαπηφρξνλα κηα εηθφλα, κπνξεί λα επηηχρεη κεγαιχηεξε επξσζηία, θαζψο θαη λα αλαγλσξίζεη 

επθνιφηεξα ηπρφλ αιινηψζεηο. εκαληηθφ ξφιν επίζεο παίδεη θαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα 

εθαξκνζηνχλ ηα δχν είδε πδαηνγξάθεζεο. Ζ δηπιή πδαηνγξάθεζε δελ απνηειεί ηφζν 

μερσξηζηή θαηεγνξία, παξά κφλν ζπλδηάδεη ηηο δχν άιιεο θαηεγνξίεο θαη αμίδεη λα 

αλαθεξζεί. 

 

4.2 Δπαηζζεζία 

 

 Χο επαηζζεζία κηαο ηερληθήο πδαηνγξάθεζεο νλνκάδνπκε ηε δπζθνιία κε ηελ νπνία 

έλα πδαηνγξάθεκα θαηαζηξέθεηαη, κεηά απφ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο πνπ θέξεη ην 

πδαηνγξάθεκα. Με βάζε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηηο ηερληθέο ζε 

δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηηο εχζξαπζηεο θαη ηηο εχξσζηεο ηερληθέο. 

 

4.2.1 Δύξσζηε πδαηνγξάθεζε 

 

 Ζ ηέρλε ηεο πδαηνγξάθεζεο αθνξά ηελ απφθξπςε πιεξνθνξίαο κέζα ζε έλα θνξέα. 

Πνιιέο θνξέο φκσο, ε γλψζε θαη κφλν πσο κηα εηθφλα απνηειεί θνξέαο πδαηνγξαθήκαηνο, 

θαηαζηξέθεη ηε κπζηηθφηεηα θαη έλα κέξνο ηεο αζθάιεηαο. Ο επηηηζέκελνο γλσξίδνληαο πσο 

ε εηθφλα έρεη πδαηνγξαθεζεί, ζα επηρεηξήζεη λα ηελ επεξεάζεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην 

πδαηνγξηάθεκα λα θαηαζηξαθεί θαη ε αλάθηεζε ηνπ λα κελ είλαη δπλαηή. Δπίζεο, ε εηθφλα 

κπνξεί λα δερζεί αζέκηηε επεμεξγαζία ιφγσ ζπκπίεζεο, κεγέζπλζεο θ.ν.θ.  

 Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, είλαη ζεκηηφ ην πδαηνγξάθεκα λα επηβηψζεη 

νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία θαη κεηά ηε θάζε ηεο αλάθηεζήο ηνπ λα είλαη δηαθξηηφ θαη 
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αλαγλσξίζηκν. Οη ηερληθέο πνπ επηρεηξνχλ ηελ επηβησζηκφηεηα ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο 

νλνκάδνληαη εχξσζηεο. ε κηα εχξσζηε ηερληθή, ην επίπεδν επεμεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ ην πδαηνγξάθεκα λα θαηαζηξαθεί, πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε, ε αξρηθή εηθφλα 

ζε ζρέζε κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε λα εκθαλίδνπλ δηαθξηηέο δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα. Πξαθηηθά, 

απηφ ζεκαίλεη πσο ην επίπεδν ηεο επεμεξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο, θαηαζηξέθεη εμίζνπ θαη ηελ ίδηα ηελ εηθφλα. 

 

4.2.2 Δύζξαπζηε Τδαηνγξάθεζε 

 

 Απφ ηελ άιιε, αο θαληαζηνχκε ην παξαθάησ αθεξεκέλν ζελάξην. Μηα εηθφλα 

απνηειεί ηελ απεηθφληζε κηαο πεξίζηαζεο. Ζ εηθφλα απηή δειψλεη κηα πξάμε, ε νπνία έρεη 

απνηππσζεί. Ο ηζρπξηζκφο απηφο, πξνθεηκέλνπ λα εκπεξηζηαησζεί, απαηηεί θαη ηελ χπαξμε 

ελφο ηξφπνπ πνπ απνδεηθλχεη πσο θαη ε εηθφλα δελ έρεη δερζεί επεμεξγαζία, δειαδή πσο ε 

πξάμε πνπ απνηππψζεθε δελ έρεη δηαζηξεβισζεί. Δίλαη ζαθέο δειαδή πσο, κηαο κνξθήο 

πδαηνγξάθεζε ε νπνία λα αλαδεηθλχεη ηηο αιινηψζεηο ζε κηα εηθφλα ζα ήηαλ εμίζνπ ρξήζηκε. 

 Απηνχ ηνπ είδνπο ε πδαηνγξάθεζε νλνκάδεηαη εχζξαπζηε πδαηνγξάθεζε. Καηά ηελ 

εχζξαπζηε πδαηνγξάθεζε, φηαλ κηα εηθφλα απνηππψλεηαη ή παίξλεη ςεθηαθή κνξθή, 

πδαηνγξαθείηαη άκεζα. Ζ ηερληθή πδαηνγξάθεζεο είλαη ηέηνηα ψζηε, νπνηαδήπνηε αιινίσζε 

ζηελ εηθφλα θαηαζηξέθεη κε θάπνην ηξφπν ην πδαηνγξάθεκα. Σν πδαηνγξάθεκα κπνξεί 

επίζεο λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηθφλαο, ηα νπνία αλ ηξνπνπνηεζνχλ, 

θαηαζηξέθνπλ ηελ αξρηθή ηνπο ζπζρέηηζε κε ην πδαηνγξάθεκα. Έηζη, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο εμαγσγήο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, ζπγθξίλνληαο ην αξρηθφ κε ην εμαγκέλν πδαηνγξάθεκα, 

κπνξνχκε λα απνθαλζνχκε γηα ην αλ κηα εηθφλα έρεη δερζεί αιινίσζε. Παξά ην ελδηαθέξνλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηέηνηνπ είδνπο  ηερληθέο, ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζε 

εχξσζηεο ηερληθέο. 

 

4.3 Αληηζηεςηκόηεηα 

 

 ε πνιιά ζελάξηα πνπ απαηηείηαη πδαηνγξάθεζε, είλαη εμαηξεηηθά επηζπκεηφ ε 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο λα επηθέξεη ηε κηθξφηεξε δπλαηή επίδξαζε ζηελ αξρηθή εηθφλα. Οη 

εηθφλεο απηέο πνιιέο θνξέο απνηεινχλ έξγα θαιιηηερλψλ, θσηνγξάθσλ ή δσγξάθσλ. Οη 

ίδηνη, φπσο είλαη ινγηθφ, επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ πσο  ε εθάζηνηε ηερληθή δελ ζα 

πξνθαιέζεη αιινίσζε ζην έξγν ηνπο, ελψ παξάιιεια, ε ηερληθή απηή ζα είλαη αξθεηά 

αζθαιήο, ψζηε λα θαηνρπξψζεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπο πάλσ ζην έξγν ηνπο.  

 Πέξαλ απηψλ, ε πδαηνγξάθηζε εθαξκφδεηαη θαη ζε ηαηξηθέο εηθφλεο θαη αξρεία 

εμεηάζεσλ. ε απηά ηα ζελάξηα, πέξα απφ ην γεγνλφο πσο ε ηερληθή απαηηείηαη λα είλαη 

εχξσζηε θαη αζθαιήο, θαζψο ην πδαηνγξάθεκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθνξά επαίζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ησλ αζζελψλ, είλαη απνιχησο απαξαίηεην ε ηερληθή λα επεξεάδεη ηα ηαηξηθά 

έγγξαθα κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ηξφπν θαη κε ηε κηθξφηεξε (αλ φρη κεδεληθή) 

παξακφξθσζε.  
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 Λφγσ ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ, κπνξνχκε λα εξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν επηδξά ηειηθά ην πδαηνγξάθεκα πάλσ ζην θέξνλ ζήκα. Όπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη 

κε ηελ ζπκπίεζε εηθφλαο, έηζη θαη ζηελ πδαηνγξάθεζε, ππάξρνπλ πνιιέο ηερληθέο νη νπνίεο, 

είλαη απσιεζηηθέο, σο πξνο ηελ πιεξνθνξία ηεο αξρηθήο θαη άιιεο κε απσιεζηηθέο νη νπνίεο, 

κπνξνχλ, αθαηξψληαο ην πδαηνγξάθεκα, λα βξεζνχλ μαλά ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Οη 

ηερληθέο απηέο ρσξίδνληαη ζε αληηζηξέςηκεο θαη κε αληηζηξέςηκεο.  

 

4.3.1 Αληηζηξέςηκεο Σερληθέο 

 

 Ζ αληηζηξεςηκφηεηα είλαη κηα ηδηφηεηα ηεο ηερληθήο, ε νπνία αθνξά, πέξα απφ ηελ 

εθηίκεζε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, ηελ δηφξζσζε ηεο πδαηνγξαθεκέλεο εηθφλαο ζηελ αξρηθή 

ηεο θαηάζηαζε. θνπφο ησλ αληηζηξέςηκσλ ηερληθψλ είλαη λα επεξεάζνπλ ηελ αξρηθή 

εηθφλα, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε, εχθνια λα κπνξέζνπκε, θαηά ηελ εθηίκεζε θαη ηελ εμαγσγή 

ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, λα επηζηξέςνπκε ηηο ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο ζηελ 

αξρηθή ηνπο ηηκή. Απηφ, πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ζεκαίλεη          γλψζε γηα ην 

πδαηνγξάθεκα ή γηα παξακέηξνπο ηεο ηερληθήο πδαηνγξάθεζεο. Οη αληηζηξέςηκεο ηερληθέο 

είλαη ηδαληθέο γηα ηα δχν ζελάξηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξηλ. 

  

4.3.2 Με αληηζηξέςηκεο Σερληθέο 

 

 Αληίζεηα, ζηηο κε αληηζηξέςηκεο ηερληθέο, ην πδαηνγξάθεκα ηνπνζεηείηαη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε, θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ, θαηαζηξέθεη θαη έλα θνκκάηη ηεο αξρηθήο εηθφλαο. 

Πνιιέο θνξέο, ε ηηκή ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ζηελ εηθφλα, 

αληηθαζηζηά ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο αξρηθήο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε πιεξνθνξία πνπ 

ράλεηαη, νθείιεηαη ζε ζηξνγγπινπνίεζε, ιφγσ πξάμεσλ, αθνχ νη εηθφλεο ηειηθά, δνχλ ζην 

ρψξν ησλ αθεξαίσλ. Αθφκα θαη αλ νη κε αληηζηξέςηκεο ηερληθέο δελ απνηεινχλ ηδαληθέο γηα 

πδαηνγξάθεζε εξγψλ ηέρλεο ή θαη ηαηξηθψλ εγγξάθσλ, ε επξσζηία ηνπο είλαη πνιιέο θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ αληίζηνηρεο αληηζηξέςηκεο ηερληθέο. 

 

4.3.3 Ηκη-Αληηζηξέςηκεο Σερληθέο 

 

 Πξνθεηκέλνπ νη ηερληθέο λα είλαη εμίζνπ κε απσιεζηηθέο φζν θαη αζθαιείο, είλαη 

ζχλεζεο λα εθαξκφδνπκε βήκαηα δηφξζσζεο ηνπ θέξνληνο ζήκαηνο θαηά ηελ εμαγσγή ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο. ε απηά ηα βήκαηα, παξφιν πνπ δελ παίξλνπκε αθξηβείο αξρηθέο ηηκέο ηεο 

εηθφλαο, βειηηψλνπκε ην νπηηθφ απνηέιεζκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, θέξλνπκε ηελ 

αλαθαηαζθεπαζκέλε εηθφλα φζνλ ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή. Απηέο νη 

ηερληθέο νλνκάδνληαη εκη-αληηζηξέςηκεο. 
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4.4 Δπηζέζεηο 

 

 Οη επηζέζεηο ζηηο πδαηνγξαθεκέλεο εηθφλεο, ζεκηηέο ή θαη αζέκηηεο, αθνξνχλ 

γεσκεηξηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο, εθαξκνγή θίιηξσλ, ζπκπηέζεηο θαη άιισλ κνξθψλ 

αιινηψζεηο. Χο επίζεζε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία εθαξκφδεηαη 

πάλσ ζηελ εηθφλα, ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιινηψζεη ηε ζρέζε ηνπ αξρηθνχ 

πδαηνγξαθήκαηνο θαη απηνχ πνπ εμάγνπκε. Παξαθάησ, αλαθέξνληαη θάπνηεο βαζηθέο 

επηζέζεηο. 

 

 Γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί: 

 

- Οξηδφληηα αλαζηξνθή: Πνιιέο εηθφλεο  κπνξνχλ λα πεξηζηξαθνχλ, ρσξίο λα 

ράζνπλ ηελ αμία ηνπο. Απηή ε επίζεζε είλαη αξθεηή γηα λα θαηαζηξέςεη 

αξθεηά ζπζηήκαηα, πξνηηκάηαη φκσο λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδηαζκφ θαη 

κε άιιεο. 

- Πεξηζηξνθή: Ζ επίζεζε απηή αθνξά εθαξκνγή πεξηζηξνθψλ ιίγσλ κνηξψλ, 

ζε ζπλδηαζκφ κε ηελ θαηάιιειε αιιαγή κεγέζνπο. Ζ πεξηζηξνθή απηή αξθεί 

γηα λα απνηξέςεη ηελ αλάθηεζε πδαηνγξαθήκαηνο ζε πνιιέο ηερληθέο. 

- Πεξηθνπή: Πνιιέο θνξέο νη επηηηζέκελνη ελδηαθέξνληαη κνλάρα γηα 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηεο εηθφλαο. Ζ επίζεζε πεξηθνπήο εμνκνηψλεη ηελ 

αληνρή ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ζε ηέηνηα ζελάξηα.  

- Αιιαγή κεγέζνπο: Mηα ζπλήζεο αζέκηηε επίζεζε. Ζ απνζήθεπζε εηθφλαο ζε 

έλα ζχζηεκα πνιπκέζσλ κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγή ηνπ κέγηζηνπ κεγέζνπο 

ηεο εηθφλαο. Ζ αιιαγή κεγέζνπο ρσξίδεηαη κάιηζηα ζε νκνηφκνξθε (γηα 

νξηδφληηα θαη θάζεηε δηεχζπλζε ) θαη αλνκνηφκνξθε. 

- Γηαγξαθή γξακκψλ ε ζηειψλ: Δλαιιάζνληαο ή αθαηξψληαο γξακκέο  (ή) 

ζηήιεο, πνιιά ζπζηήκαηα θαηαξξένπλ. 

- Γεληθεπκέλνη γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί: Έλαο γεληθεπκέλνο γεσκεηξηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο κε νκνηφκνξθεο θιηκάθσζεο, 

ηεο πεξηζηξνθήο θαη ηεο δηάηκεζεο. 

 

 Σερληθέο βειηίσζεο: 

 

- Φηιηξάξηζκα ρακειήο δηέιεπζεο: Πεξηιακβάλεη γξακκηθά θαη κε γξακκηθά 

θίιηξα. Σππηθά, αθνξνχλ median, Gaussian θαη ηππηθά θίιηξα moving 

average. 

- Sharpening: Μηα απφ ηηο πνιχ γλσζηέο ιεηηνπξγίεο πνιιψλ ινγηζκηθψλ 

επεμεξγαζίαο εηθφλαο. 

- Σξνπνπνίεζε Ηζηνγξάκκαηνο: Αθνξά ηερληθέο φπσο ε εμηζνξξφπεζε 

ηζηνγξάκκαηνο, πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηφξζσζε ηεο 

θσηεηλφηεηαο ζηελ εηθφλα. 

- Gamma correction: πλήζεο ιεηηνπξγία βειηίσζεο εηθφλαο. 

- Υξσκαηηθφο Κβαληηζκφο: Σερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά γηα ηε 

δεκηνπξγία θηλνχκελσλ εηθφλσλ (GIFs). 
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- Απνθαηάζηαζε: θνπφο ηεο απνθαηάζηαζεο είλαη ε δηφξζσζε ησλ 

ππνβηβαζκψλ πνηφηεηαο πνπ κπνξεί λα έρεη δερζεί κηα εηθφλα. Γελ απαηηεί 

         γλψζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ εηζήγαγε ν αιγφξηζκνο πδαηνγξάθεζεο. 

  

 Πξνζζήθε ζνξύβνπ: Ζ πξνζζήθε ζνξχβνπ έρεη δηεπζεηεζεί εθηεηακέλα ζηα 

ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα θαη ηε ζεσξία ηεο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ. Δίλαη ε πην 

γλσζηή επίζεζε, ηελ νπνία επηρεηξεί κηα ηερληθή λα μεπεξάζεη. Πνιιέο θνξέο, νη 

ζπγγξαθείο, αλαθέξνπλ πσο νη ηερληθέο ηνπο δείρλνπλ αληνρή ζε ηέηνηνπ είδνπο 

επηζέζεηο, παξαιείπνπλ φκσο λα αλαθέξνπλ πνηα πνζνζηά πξνζζήθεο ζνξχβνπ 

ζεσξνχληαη απνδεθηά. 

 Δθηύπσζε-άξξσζε: Ζ επίζεζε αθνξά ηελ εθηχπσζε ηνπ ζήκαηνο θαη ηελ 

ζάξξσζε ηεο εθηππσκέλεο εηθφλαο. Ζ επίζεζε απηή πξνζζέηεη ηφζν ζφξπβν φζν θαη 

γεσκεηξηθέο παξακνξθψζεηο ζην απνηέιεζκα. 

 ηαηηζηηθή κέζε ηηκή θαη αζέκηηε ζύκπξαμε: Ζ επίζεζε απηή πξνππνζέηεη ηελ 

χπαξμε πνιιαπιψλ αληηγξάθσλ ηεο εηθφλαο, θαζέλα κε δηαθνξεηηθφ πδαηνγξάθεκα. 

Πξέπεη λα απνθερζεί ε δπλαηφηεηα ν επηηηζέκελνο λα αλαθηήζεη ηελ αξρηθή εηθφλα 

ππνινγίδνληαο ην κέζν φξν πνπ πξνθχπηεη αζξνίδνληαο ηα δχν αληίγξαθα ή 

ρξεζηκνπνηψληαο κηθξά ηκήκαηα θαη ησλ δχν εηθφλσλ θαη ζπλδηάδνληάο ηα. 

 Πνιιαπιή πδαηνγξάθεζε: Ζ επίζεζε απηή αθνξά ηελ εηζαγσγή πνιιψλ 

πδαηνγξαθεκάησλ ζηελ ίδηα εηθφλα, θαηαζηξέθνληαο νπζηαζηηθά ηελ δπλαηφηεηα 

αλάθηεζεο ηνπ αξρηθνχ.  

 

4.5 Μεηξηθέο Τδαηνγξάθεζεο 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπκε ηελ πνηφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ 

πδαηνγξάθεζεο, ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ δειαδή πάλσ ζηηο εηθφλεο πνπ πδαηνγξαθνχληαη, 

ρξεζηκνπνηνχκε έλα ζχλνιν κεηξηθψλ. Οη κεηξηθέο ππνινγίδνπλ ζρέζεηο κεηαμχ ηεο αξρηθήο 

θαη ηεο πδαηνγξαθεκέλεο εηθφλαο. 

 

4.5.1 Μεηξηθέο Πνηόηεηαο Τδαηνγξαθεκέλεο Δηθόλαο 

 

 ήκεξα νη πην δηαδεδνκέλεο κεηξηθέο, ζην πεδίν ηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη βίληεν, 

είλαη ην                             : 

 

                              

  

θαη ην                                   ηα νπνία κεηξνχληαη ζε decibels. 
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 Ζ δεκνηηθφηεηα ησλ κεηξηθψλ νθείιεηαη ζηελ απιφηεηα ηνπο. Παξ’φια απηά ηα 

κεγέζε δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν νπηηθφ ζχζηεκα. Έηζη, ε εθαξκνγή ηνπο 

ζηελ ςεθηαθή πδαηνγξάθεζε, επηθέξεη πξνβιήκαηα, αθνχ, πνιινί έμππλνη αιγφξηζκνη 

πδαηνγξάθεζεο βαζίδνληαη θαηά θφξνλ ζην αλζξψπηλν νπηηθφ ζχζηεκα. 

 ηνπο ηξεηο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη ηχπνη θάπνησλ βαζηθψλ κεηξηθψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ζηε βηβιηνγξαθία.  Χο     ζπκβνιίδεηαη ε αξρηθή εηθφλα 

ζηελ νπνία ζα απνζεθεπηεί ην πδαηνγξάθεκα, ελψ σο  ̂    ζπκβνιίδεηαη ε πδαηνγξαθεκέλε 

εηθφλα πνπ παξάγεη ε εθάζηνηε ηερληθή. Χο     επίζεο ζπκβνιίδνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ 

εηθφλσλ,    ζπκβνιίδεηαη ε κέζε ηηκή ηεο αξρηθήο εηθφλαο θαη      ηεο πδαηνγξαθεκέλεο. 

Δπίζεο    θαη     ζπκβνιίδνληαη νη δηαθπκάλζεηο ησλ δχν εηθφλσλ ελψ σο     ζπκβνιίδεηαη 

ε ζπλδηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ δχν εηθφλσλ. 

 Απφ ηηο παξαθάησ, νη πην ζπλήζεηο θαη απηέο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχκε ζηα 

πεηξάκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ, είλαη ην γλσζηφ κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα, ην Peak Signal to 

Noise Ratio (PSNR γηα ζπληνκία), ην νπνίν εμαξηάηαη άκκεζα απφ ην Signal to Noise Ratio ή 

αιιίσο απφ ην ιφγν ηνπ ζήκαηνο πξνο ην ζφξπβν, ζεσξψληαο πσο ζφξπβνο είλαη ε δηαθνξά 

ηεο αξρηθήο θαη ηεο πδαηνγξαθεκέλεο εηθφλαο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πηζηφηεηα 

εηθφλαο (Image Fidelity) ε νπνία είλαη κηα κεηξηθή αθξίβεηαο «αλαθαηαζθεπαζκέλεο» 

εηθφλαο θαζψο θαη ηνλ δείθηε δνκηθήο νκνηφηεηαο (Structural Similarity Index ή SSIM), πνπ 

ζηε γεληθή πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ πξνβιέπεη  ηε ιακβαλφκελε πνηφηεηα ςεθηαθψλ 

ηειενξάζεσλ θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ εηθφλσλ, ελψ εδψ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο νκνηφηεηαο ηεο αξρηθήο θαη ηεο πδαηνγξαθεκέλεο εηθφλαο. 

Γηάθνξεο κεηξηθέο Παξακόξθσζεο 

Μέγηζηε Γηαθνξά    
   

|      ̂   | 

Μέζε Απόιπηε Γηαθνξά 
 

  
∑|      ̂   |

   

 

Kαλνληθνπνηεκέλε Μέζε Απόιπηε 

Γηαθνξά 

∑ |      ̂   |   

∑ |    |   

 

Μέζν Σεηξαγσληθό θάικα 
 

  
∑       ̂     

   

 

Καλνληθνπνηεκέλν Μέζν Σεηξαγσληθό 

θάικα 

∑        ̂     
   

∑     
 

   

 

LP-Νόξκα (
 

  
∑|      ̂   |

   

 

)

 
 

 

Signal to Noise Ratio 
∑     

 
   

∑        ̂     
   

 

Peak Signal to Noise Ratio      
   

∑     
 

   

∑        ̂     
   

 

Image Fidelity   
∑        ̂     

   

∑     
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Μεηξηθέο Παξακόξθσζεο πζρέηηζεο 

Καλνληθνπνηεκέλε Δηεξν-πζρέηηζε 
∑       ̂      

∑     
 

   

 

Πνηόηεηα πζρέηηζεο 
∑       ̂      

∑        
 

 

Άιιεο Μεηξηθέο 

Γνκηθό Πεξηερόκελν 
∑     

 
   

∑  ̂   
 

   

 

SSIM (Structural Similarity Index) 
(         )         

(  
     

    )(  
     

    )
 

 

4.5.2 Μεηξηθέο Πνηόηεηαο Δμαγόκελνπ Τδαηνγξαθήκαηνο 

 

 θνπφο ησλ κεηξηθψλ πνηφηεηαο ηνπ εμαγφκελνπ πδαηνγξαθήκαηνο είλαη λα δείμνπλ 

θαηά πφζν κηα ηερληθή είλαη εχξσζηε ζε επηζέζεηο θαη αιινηψζεηο. Οη κεηξηθέο απηέο 

ππνινγίδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ απζεληηθνχ θαη ηνπ εμαγφκελνπ πδαηνγξαθήκαηνο. 

 Δδψ σο        ζπκβνιίδνπκε ην απζεληηθφ πδαηνγξάθεκα ελψ σο         

ζπκβνιίδνπκε ην πδαηνγξάθεκα πνπ ηειηθα εμάγεηαη. Δπίζεο σο    θαη    ζην ιφγν ηεο 

ηειεπηαίαο ζρέζεο ηνπ παξαθάησ πίλαθα, ζπκβνιίδνπκε ην πιήζνο ησλ ιαλζαζκέλα 

απνθσδηθνπνηεκέλσλ bits πδαηνγξαθήκαηνο θαη ην ζπλνιηθφ πιήζνο bits ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο αληίζηνηρα. 

 

Μεηξηθέο πνηόηεηαο πδαηνγξαθήκαηνο 

Correlation Coefficient (CRC) 

∑ ∑                

√∑ ∑                
  

 

Similarity Measure (SIM) 
∑ ∑                

∑ ∑         
  

 

Bit Error Rate (BER) 
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Κεθάιαην 5: Πεδία πδαηνγξάθεζεο 

 

 Ίζσο ν κεγαιχηεξνο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο ηερληθέο πδαηνγξάθεζεο αθνξά ην 

πεδίν ζην νπνίν εηζάγεηαη ην πδαηνγξάθεκα. Οη εξεπλεηέο δηαρσξίδνπλ ηηο ηερληθέο 

πδαηνγξάθεζεο ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζε ρσξηθέο ηερληθέο θαη ηερληθέο 

κεηαζρεκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ελζσκαησζεί ε πιεξνθνξία ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο ζηελ εηθφλα. Σν πδαηνγξάθεκα εηζάγεηαη είηε απεπζείαο ζηηο ηηκέο ησλ 

εηθνλνζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο πνπ πδαηνγξαθείηαη, είηε ζηηο ηηκέο θάπνηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηεο.  

 Πξαθηηθά, νη ηερληθέο κεηαζρεκαηηζκνχ θαηαιακβάλνπλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

έξεπλαο πνπ πινπνηείηαη πάλσ ζηνλ ηνκέα, θαζψο θαη νη δηαζέζηκνη κεηαζρεκαηηζκνί ζην 

πεδίν ηεο επεμεξγαζίαο ζεκάησλ, θαη ηδηαίηεξα ηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο, είλαη πάξα πνιινί. 

Παξφια απηά, νη ηερληθέο πδαηνγξάθεζεο ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ είλαη εμίζνπ ελδηαθέξνπζεο 

θαη ζεκαληηθέο, ελψ, έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο εξγαζίεο κε αξθεηά ελδηαθέξνληα 

απνηειέζκαηα. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζε κηα απφ απηέο, ελψ ζηε ζπλέρεηα, 

ζα αλαιχζνπκε εθηελέζηεξα ηηο ηερληθέο πδαηνγξάθεζεο ζην ρψξν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, κε 

βάζε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνλ νπνίν εθκεηαιεχνληαη. 

 

5.1 Τδαηνγξάθεζε ζην πεδίν ηνπ ρώξνπ 

 

 Οη ρσξηθέο ηερληθέο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ελζσκαηψλνπλ ην πδαηνγξάθεκα 

απεπζείαο ζηηο ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ. πλήζεο ηαθηηθή είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ bit θάζε εηθνλνζηνηρείνπ ηεο εηθφλαο. Έηζη, 

παξεκβαίλνπκε ζηελ ηηκή ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ηξφπν. πγθεθξηκέλα, 

εάλ ην πδαηνγξάθεκα πνπ ζέινπκε λα θξχςνπκε ζηελ εηθφλα είλαη δπαδηθφ, δειαδή νη ηηκέο 

ηνπ είλαη 0 ή 1, ηφηε, κπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε ζε θάζε εηθνλνζηνηρείν ηεο θέξνπζαο 

εηθφλαο, κηα δπαδηθή ηηκή ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο.  

 Οη ρσξηθέο ηερληθέο είλαη γξήγνξεο, απιέο θαη καο παξέρνπλ κεγάιε ρσξεηηθφηεηα 

ζηελ πδαηνγξάθεζε, κε ηελ έλλνηα ηνπ πιήζνπο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξνχκε λα 

θξχςνπκε κέζα ζε κηα εηθφλα. Σν θπξηφηεξν πιενλέθηεκα ησλ ρσξηθψλ κεζφδσλ 

πδαηνγξάθεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη, καο επηηξέπνπλ λα δηαρεηξηδφκαζηε θαιχηεξα ηηο 

πεξηνρέο φπνπ επηδξά ε ηερληθή πάλσ ζηελ εηθφλα θνξέα. Σν αλζξψπηλν νπηηθφ ζχζηεκα 

κπνξεί λα αληηιεθζεί πην εχθνια αιινηψζεηο ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη έληνλε πθή 

ζηελ εηθφλα, ελψ, πεξηνρέο κε έληνλε πθή απνηεινχλ ηδαληθφ ζεκείν γηα ηελ ελζσκάησζε 

ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο. Οη ρσξηθέο ηερληθέο κπνξνχλ λα εθκεηαιεπηνχλ θαιχηεξα θαη κε πην 

εχθνιν ηξφπν απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. Με θάπνηεο βαζηθέο παξαδνρέο κπνξνχκε λα 

εθαξκφζνπκε πδαηνγξάθεκα ζε εηθνλνζηνηρεία πεξηνρψλ ηεο εηθφλαο, νη νπνίεο, 

παξνπζηάδνπλ ελαιιαγέο ζηε θσηεηλφηεηα, πρ αθκέο, θαη ζε απηέο λα κεηαβάινπκε, κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ηηο ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ. Σηο πεξηνρέο απηέο κάιηζηα, κπνξνχκε 

λα βξνχκε εχθνια, κέζσ αιγνξίζκσλ πνπ έρνπλ αθξηβψο απηφλ ηνλ ζθνπφ.  
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 Σν κεηνλέθηεκα ησλ ρσξηθψλ ηερληθψλ αθνξά ηελ επξσζηία ηνπο απέλαληη ζε 

επηζέζεηο πξνζζεηηθνχ ζνξχβνπ. πγθξηηηθά κε ηηο ηερληθέο νη νπνίεο, εηζάγνπλ ην 

πδαηνγξάθεκα ζε θάπνην άιιν πεδίν εθηφο ηνπ ρψξνπ, νη ηερληθέο κεηαζρεκαηηζκνχ 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επζηάζεηα θαη αληνρή ζε επηζέζεηο. Βέβαηα, ν ζπκβηβαζκφο 

έγγπηαη ζην γεγνλφο φηη, νη ηερληθέο κεηαζρεκαηηζκνχ έρνπλ πεξηζζφηεξν νξαηή επίδξαζε 

πάλσ ζηελ θέξνπζα εηθφλα θαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν έιεγρνο ηεο επίδξαζήο ηνπο λα κελ 

κπνξεί πάληα λα ειεγρζεί ην ίδην εχθνια κε ηηο αληίζηνηρεο ρσξηθέο.  

 ην [4], νη                             , πξνηείλνπλ κηα λέα ηερληθή 

αληηιεπηηθήο ζπγθάιεςεο θαη έλαλ λέν ζρήκα ηπθιήο αλίρλεπζεο πδαηνγξαθήκαηνο, κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ ρσξηθψλ ηερληθψλ πδαηνγξάθεζεο. Θεσξνχλ 

πδαηνγξάθεκα ίδησλ δηαζηάζεσλ θαη αζπζρέηηζην κε ηελ θέξνπζα αξρηθή εηθφλα, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ςεπδνηπραία θαλνληθή θαηαλνκή, κεδεληθήο κέζεο ηηκήο θαη δηαζπνξάο   . 

ηελ πην απιή κνξθή πδαηνγξάθεζεο ην πεξηερφκελν ηεο αξρηθήο εηθφλαο δελ ιακβάλεηαη 

ππφςελ, ζπλεπψο, ε πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα πξνθχπηεη σο εμήο: 

 

      

 

  ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε αληηιεπηηθή ζπγθάιπςε, ε πδαηνγξαθεκέλε 

εηθφλα ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηεο αξρηθήο, ζπλ ην ζεκεηαθφ γηλφκελν ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο, επί κηα κάζθα αληηιεπηηθήο ζπγθάιπςεο, ε νπνία κνληεινπνηεί πξαθηηθά 

ηελ επαηζζεζία ηνπ αλζξψπηλνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη επηδξά ζε πεξηνρέο πνπ απηφ δελ 

είλαη επαίζζεην.  

 

          

 

 Σν απνηέιεζκα ηνπ γηλνκέλνπ δελ ζπζρεηίδεηαη κε ην   (παξφιν πνπ ε κάζθα 

πξνθχπηεη απφ απηφ), θαζψο έρεη κεδεληθή κέζε ηηκή ιφγσ ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο  . 

 Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ππνινγίζνπλ ηελ κάζθα  , κνληεινπνηνχλ ηε δηαδηθαζία 

εμαγσγήο, σο δηαδηθαζία απνζνξπβνπνίεζεο ηεο πδαηνγξαθεκέλεο εηθφλαο πνπ πξνζεγγίδεη 

ηελ αξρηθή. Έλα θιαζζηθφ ζρήκα γηα απνζνξπβνπνίεζε εηθφλαο είλαη ην παξαθάησ: 

 

                                     

 

Όπνπ           είλαη ε εθηίκεζε ηεο ηηκήο ηεο αξρηθήο εηθφλαο,         πεξηιακβάλεη ηε 

κέζε ηηκή ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ην      , ελψ, ην   είλαη ην θίιηξν απνζνξπβνπνίεζεο ζε 

κνξθή δηαλχζκαηνο. Σν ζρήκα απηφ αλαιχεη ηελ εηθφλα ζε ζπληζηψζεο ρακειψλ (         ) 

θαη πςειψλ (                ) ζπρλνηήησλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ζεκείν γηα ηελ αλάιπζε 
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είλαη ην γεγνλφο φηη ην θίιηξν εθαξκφδεηαη ζηα πςειψλ ζπρλνηήησλ ηκήκαηα. Οη ζπγγξαθείο 

ηνλίδνπλ πσο είλαη επηζπκεηφ λα απμάλνπλ ηελ ηζρχ ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ζηα ηκήκαηα 

απηά, ηα νπνία αθνξνχλ αθκέο θαη πεξηνρέο κε έληνλεο ιεπηνκέξεηεο, ηαθηηθή ε νπνία 

ζπκθσλεί κε ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Γηα λα ζρεδηάζνπλ ινηπφλ ηελ κάζθα θαη λα ηελ θάλνπλ αλζεθηηθή απέλαληη ζηελ 

απνζνξπβνπνίεζε, ρξεζηκνπνηνχλ σο θίιηξν απνζνξπβνπνίεζεο έλα πξνζαξκνζηηθφ θίιηξν 

Wiener θαη αλαιχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ επηδξά πάλσ ζηελ εηθφλα. Απφ ηελ 

αλάιπζε πξνθχπηεη πσο ην ζθάικα πξφβιεςεο απνηειεί έλαλ θαιφ πεξηγξαθέα ησλ ηνπηθψλ 

ηδηνηήησλ θαη σο απνηέιεζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κάζθα αληηιεπηηθήο θάιπςεο. Ζ 

κάζθα πνπ πξνηείλνπλ είλαη κηα θαλνληθνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ εχξνπο ηνπ ζθάικαηνο 

πξφβιεςεο πνπ νη ηηκέο ηεο εθηείλνληαη απφ ην 0 έσο ην 1. 

 

    
|       |

   
 

|       |
 

 

 Γηα ηελ εμαγσγή αθνινπζνχληαη δχν βήκαηα. ην πξψην βήκα εθαξκφδεηαη κηα 

δηαδηθαζία πξνιεχθαλζεο (pre-whitening) ηεο εηθφλαο θαη ε εθηίκεζε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, 

ελψ ζην δεχηεξν βήκα ππνινγίδεηαη ε θαλνληθνπνηεκέλε ζπζρέηηζε ηνπ pre-whitened 

απνηειέζκαηνο . 

 

5.2 Τδαηνγξάθεζε ζην πεδίν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ 

 

 ηηο ηερληθέο απηέο, πξηλ εηζαγνπκε ην πδαηνγξάθεκα, ζηελ εηθφλα εθαξκφδεηαη 

θάπνηνπ είδνπο κεηαζρεκαηηζκφο. Οη πην γλσζηνί απφ απηνχο ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο είλαη 

νη Fourier Transform, Discrete Cosine Transform, Discrete Wavelet Transform, Singular 

Value Decomposition, Contourlet Transform θ.ν.θ. ηε ζπλέρεηα, ην πδαηνγξάθεκα 

πξνζηίζεηαη ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ζπλήζσο ζε 

εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο ην αλζξψπηλν νπηηθφ ζχζηεκα είλαη ιηγφηεξν επαίζζεην, 

πξνθεηκέλνπ λα απμάλνπκε ηελ επξσζηία ηεο κεζφδνπ θαη λα θάλνπκε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

πδαηνγξάθεζεο φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν αληηιεπηή. Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε θάπνηνπο 

απφ ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο απηνχο θαζψο θαη γλσζηέο ηερληθέο πδαηνγξάθεζεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε απηνχο. 

 Οη ηερληθέο ζηνλ ηνκέα κεηαζρεκαηηζκψλ ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν εχξσζηεο 

απέλαληη ζε επηζέζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ηερληθέο ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ. Αληίζεηα φκσο κε ηηο 

ρσξηθέο κεζφδνπο, νη κέζνδνη κεηαζρεκαηηζκνχ παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε ρσξεηηθφηεηα, κε 

ηελ έλλνηα ηνπ πιήζνπο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξνχλ λα θξχςνπλ, ειέγρνληαη δπζθνιφηεξα, κε 

ηελ έλλνηα ηεο νξαηφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο ελψ θαηά θχξην ιφγν πεξηέρνπλ κεγαιχηεξε 

πνιππινθφηεηα ζηελ πινπνίεζε άξα θαη κεγαιχηεξν ππνινγηζηηθφ θφζηνο. 
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Κεθάιαην 6: Γηαθξηηόο Μεηαζρεκαηηζκόο 

πλεκηηόλνπ  

 

 Ο δηαθξηηφο κεηαζρεκαηηζκφο ζπλεκηηφλνπ έρεη βξεη ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηελ 

ςεθηαθή επεμεξγαζία εηθφλαο. Ζ θπξηφηεξε απφ απηέο είλαη ε ζπκπίεζε εηθφλαο, αθνχ π.ρ. ν 

αιγφξηζκνο JPEG βαζίδεηαη ζε απηφλ. Δλλνηνινγηθά, ν δηδηάζηαηνο δηαθξηηφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ζπλεκηηφλνπ (      ) είλαη παξφκνηνο κε ηνλ δηδηάζηαην δηαθξηηφ 

κεηαζρεκαηηζκφ Fourier (      ).  

 ε αληίζεζε φκσο κε ηνλ ηειεπηαίν ν     καο δίλεη πάληα πξαγκαηηθνχο 

ζπληειεζηέο. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη πσο απνηειεί ην πξαγκαηηθφ κέξνο ηνπ    . 

Πξφθεηηαη γηα μερσξηζηφ κεηαζρεκαηηζκφ. Σν κεγάιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ    , ην νπνίν 

εθκεηαιεχεηαη θαη ε ζπκπίεζε εηθφλαο, είλαη ην γεγνλφο φηη νη πξψηνη ζπληειεζηέο ζην 

θάζκα πεξηέρνπλ ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ πιεξνθνξίαο. 

 

Ο δηζδηάζηαηνο δηαθξηηφο κεηαζρεκαηηζκφο ζπλεκηηφλνπ κηαο εηθφλαο        δηαζηάζεσλ 

    δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

               ∑ ∑          [
 

 
(  

 

 
)  ]    [

 

 
(  

 

 
)  ]

   

   

   

   

 

 

κε             ,             θαη: 

 

    

{
 
 

 
 

 

√ 
                       

 √
 

 
        

        

{
 
 

 
 

 

√ 
                     

√
 

 
        

 

 

Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ πσο ν πίλαθαο        έρεη δηαζηάζεηο     θαη παίξλεη κφλν 

πξαγκαηηθέο ηηκέο. 
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Ο αληίζηξνθνο κεηαζρεκαηηζκφο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

       ∑ ∑                  [
 

 
(  

 

 
) ]    [

 

 
(  

 

 
) ]

   

   

   

   

 

 

κε             ,             . 

 

Δπίζεο, ν κεηαζρεκαηηζκφο είλαη δηαρσξίζηκνο αθνχ κπνξεί λα γξαθηεί σο: 

 

               ∑    [
 

 
(  

 

 
)  ]

   

   

[∑          [
 

 
(  

 

 
)  ]

   

   

] 

 

πλεπψο, ε εθαξκνγή ηνπ δηδηάζηαηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ηζνδχλακε κε ηελ δηαδνρηθή 

εθαξκνγή ηνπ       , πξψηα θαηά γξακκέο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ζηήιεο ηεο εηθφλαο, ή 

αληίζηξνθα. 

 

Δπίζεο, απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, είλαη πξνθαλέο φηη ε ζπλάξηεζε βάζεο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ έρεη ηε κνξθή: 

 

     
                    *

 

 
(  

 

 
)  +    *

 

 
(  

 

 
)  + 

 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα πξαγκαηηθή, δηδηάζηαηε θαη δηαρσξίζηκε ζπλάξηεζε. 
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6.1 DCT Watermarking 

 

 ην ρψξν ηνπ watermarking ν κεηαζρεκαηηζκφο ζπλεκηηφλνπ ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ηερληθή. Οη ηερληθέο ρσξίδνπλ ην απνηέιεζκα 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζε ηξεηο ζπρλνηηθέο δψλεο, ηηο    (frequency low),    (frequency 

medium) θαη    (frequency high), κε βάζε ηελ παξαθάησ αλαπαξάζηαζε. 

 

 

Σχιμα 6: Σχεδιάγραμμα αντιςτοίχιςθσ ςυχνοτικϊν περιοχϊν του μεταςχθματιςμοφ ςυνθμιτόνου 

   

 Οη εξεπλεηέο, ζπλήζσο επηιέγνπλ λα ηνπνζεηήζνπλ ην πδαηνγξάθεκα ηνπο 

αληίζηνηρα ζε κηα απφ ηηο πεξηνρέο. Ζ    ζπρλνηηθή δψλε πεξηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ελέξγεηαο ηεο εηθφλαο θαη ε    ην ιηγφηεξν. Δηζάγνληαο ην πδαηνγξάθεκα ζηελ    επεξεάδεη 

ηα νπηηθά ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο εηθφλαο. Αληίζηνηρα, εηζάγνληαο ην πδαηνγξάθεκα ζηελ 

   ζπρλνηηθή δψλε δελ πξνζηαηεχεηαη απφ επηζέζεηο ηχπνπ ζπκπίεζεο ηεο εηθφλαο. Λφγσ 

απηψλ, έρεη επηθξαηήζεη ε ηνπνζέηεζε ζηελ    ζπρλνηηθή δψλε, ε νπνία πξνζθέξεη ην 

θαιχηεξν tradeoff νξαηφηεηαο θαη επξσζηίαο, ρσξίο φκσο απηφ λα απνηειεί θαη θαλφλα γηα 

ηηο ηερληθέο. 

 O        είλαη απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνο κεηαζρεκαηηζκνχο, θαζψο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πάξα πνιιέοs ηερληθέο πδαηνγξάθεζεο κέρξη ζήκεξα. ηελ πην γλσζηή 

απφ απηέο, ν         θ.α. [5] παξνπζηάδεη κηα                 κεζνδνινγία 

πδαηνγξάθεζεο πνπ είρε σο ζηφρν ηελ επνρή φπνπ δεκνζηεχζεθε, λα απνδείμεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο πδαηνγξάθεζεο ζην ρψξν ησλ ζπρλνηήησλ.  

 Ζ κεζνδνινγία ηνπ πεξηιακβάλεη ηελ εηθφλα πνπ επηζπκνχκε λα πδαηνγξαθήζνπκε, 

θαζψο θαη κηα αθνινπζία αξηζκψλ, ε νπνία αλαπαξηζηά ην πδαηνγξάθεκα. Κάζε αξηζκφο ηεο 

αθνινπζίαο επηιέγεηαη αλεμάξηεηα ησλ ππνινίπσλ. Σν πδαηνγξάθεκα δειαδή αθνινπζεί 

θαλνληθή θαηαλνκή κέζεο ηηκήο 0 θαη δηαζπνξάο 1,  (      ). 
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 Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο ε εηθφλα κεηαζρεκαηίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

       πνπ αλαθέξακε πην πάλσ. ηε ζπλέρεηα, επηιέγνληαη ηφζνη παξάγνληεο ζε πιήζνο 

φζν θαη ην κέγεζνο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, δειαδή ην πιήζνο ησλ φξσλ ηεο αθνινπζίαο. 

ηελ εξγαζία απηή επηιέγνληαη νη παξάγνληεο ησλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

   ζπρλνηηθή δψλε,  πέξαλ ηνπ    φξνπ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 πκβνιίδνπκε ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο σο  , θαη ην ζχλνιν 

ησλ παξαγφλησλ πνπ επηιέρζεθαλ σο  . ηνπο ηειεπηαίνπο, πξνζηίζεηαη ε ηηκή ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο θαη πξνθχπηεη ην λέν   , κε βάζε ηηο ηξεηο παξαθάησ ζρέζεηο: 

 

 

 

 Ζ ζρέζε     είλαη πάληα αληηζηξέςηκε, ελψ νη          είλαη αληηζηξέςηκεο γηα 

    . Όκσο, ε     δελ είλαη θαηάιιειε φηαλ νη ηηκέο ησλ    έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο, αθνχ πξνζζέηνληαο 100 ζε θάπνην        δελ πξνθαιεί θάπνηα αιινίσζε ζε 

αληίζεζε κε θάπνην      . Ζ εηζαγσγή κε βάζε ηνπο ηχπνπο          είλαη πεξηζζφηεξν 

εχξσζηε ελάληηα ζε ηέηνηεο απμνκνηψζεηο. 

 ηε ζπλέρεηα, αθνχ ζε θάζε ζηνηρείν ηνπ   πξνζηεζεί θάπνην ζηνηρείν ηνπ  , 

εθαξκφδεηαη ν αληίζηξνθνο κεηαζρεκαηηζκφο, ν νπνίνο καο δίλεη σο απνηέιεζκα ηελ 

πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα. 

 Γηαζέηνληαο απηνχο ηνπο ηχπνπο θαη θάπνηα    κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο 

αληίζηξνθεο ζπλαξηήζεηο γηα λα εμάγνπκε ηα    απφ ηα    θαη  . Ζ ηερληθή δελ θάλεη ηπθιή 

αλάθηεζε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, αθνχ απαηηείηαη ε αξρηθή εηθφλα γηα ηελ εμαγσγή ηνπ. 

Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε νκνηφηεηα ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο πνπ εμήγακε κε ην 

αξρηθφ, ρξεζηκνπνηείηαη σο κεηξηθή νκνηφηεηαο ην απνηέιεζκα ηεο παξαθάησ ζρέζεο ζε 

ζχγθξηζε κε έλα θαηψθιη δ. 

 

          
     

√        
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Σχιμα 7: Διαδικαςίασ υδατογράφθςθσ (αριςτερά) και εξαγωγισ υδατογραφιματοσ, με βάςθ τθν τεχνικι των 
I.J.Cox κ.α. *5+ 

      

 

 Πέξα απφ ην θξηηήξην επηινγήο ηνπ ηχπνπ εηζαγσγήο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, ν 

ζπγγξαθέαο αλαιχεη θαη ην θξηηήξην επηινγήο ηεο ηηκεο ηνπ  , ην νπνίν παίδεη ην ξφιν ελφο 

παξάγνληα θιηκάθσζεο, πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ ελέξγεηα ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, θάηη πνπ 

πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςελ αθνχ, αθνξά άκεζα ηελ επίδξαζε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο 

ζηελ αξρηθή εηθφλα θαη ηελ νξαηφηεηα ηεο πδαηνγξάθεζεο. 

 Μεηά απφ απηή ηελ εξγαζία αξθεηνί μεθίλεζαλ λα εθαξκφδνπλ πδαηνγξάθεζε ζην 

πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ θαη κάιηζηα κέζσ κεηαζρεκαηηζκνχ       . ην [6] θαη [7] 

κάιηζηα, νη ζπγγξαθείο πήγαλ έλα βήκα παξαπέξα. Οη ηερληθέο ηνπο αθνξνχλ πδαηνγξάθεζε 

εηθφλαο κέζσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ     κνλάρα πνπ απηή ηε θνξά ε θέξνπζα εηθφλα 

ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο θαη ε εηζαγσγή ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο 

εθαξκφδεηαη πάλσ ζε απηά. Ο ηεκαρηζκφο εηθφλαο είλαη απνδνηηθφο θαη βαζίδεηαη ζηνλ 

ηεκαρηζκφ ησλ κεηξψσλ ηεο γξακκηθήο άιγεβξαο. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηηο πεξηνρέο θαη ην πνζνζηφ πνπ επεξεάδεη ε ηερληθή ηελ 

εηθφλα. 
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Κεθάιαην 7: Γηαθξηηόο Μεηαζρεκαηηζκόο 

Κπκκαηηδίσλ 

 

 Σα θπκκαηίδηα (wavelets) είλαη εηδηθέο ζπλαξηήζεηο, νη νπνίεο, ζε κνξθή αλάινγε 

ησλ εκηηφλσλ θαη ζπλεκηηφλσλ ζηελ αλάιπζε Fourier, ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζπλαξηήζεηο 

βάζεο γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ζήκαηα. θνπφο ηεο αλάιπζεο θπκκαηηδίσλ είλαη λα 

απνδνκήζνπκε έλα ζήκα, ή ζηελ πεξίπησζε καο κηα εηθφλα, ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο. Ο 

ππνινγηζκφο ελφο δηδηάζηαηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θπκκαηηδίνπ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Θα παξνπζηάζνπκε ηε κνξθή ηεο ππξακηδηθήο απνζχλζεζεο (Pyramid 

Decomposition). 

 

 

Σχιμα 8: Αναπαράςταςθ των περιοχϊν που προκφπτουν για τρια επίπεδα (αριςτερά προσ τα δεξιά) 
μεταςχθματιςμοφ κυμματιδίων. 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπκε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ρξεζηκνπνηνχκε έλαλ πίλαθα    

ή αιιηψο πίλαθαο      πνπ πξνθχπηεη απφ θαηάιιειε δεηγκαηνιεςία ησλ ζπλαξηήζεσλ 

    . ηνλ    αληηζηνηρεί ζηελ πξψηε γξακκή       έλα ρακεινπεξαηφ θίιηξν, ελψ ζηε 

δεχηεξε γξακκή        έλα πςηπεξαηφ.  

 Αξρηθά, ρσξίδνπκε ζε δπάδεο εηθνλνζηνηρείσλ θάζε γξακκή ηεο εηθφλαο πνπ 

κεηαζρεκαηίδνπκε. Μεηαμχ απηψλ ησλ δπάδσλ βξίζθνπκε ηε κέζε ηηκή θαζψο θαη ηε 

δηαθνξά ηνπο, ηηο νπνίεο ηνπνζεηνχκε αληίζηνηρα ζηηο πξψηεο θαη ηειεπηαίεο ζηήιεο ηνπ 

ελδηάκεζνπ απνηειέζκαηνο. Απηφ κεηαθξάδεηαη σο εθαξκνγή ηνπ ρακεινπεξαηνχ θαη ηνπ 

πςεπεξαηνχ θίιηξνπ ζηα ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα, ζηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ, 

εθαξκφδνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηά ζηήιεο, δειαδή νκαδνπνηνχκε θαηά δχν θαη έπεηηα 

εθαξκφδνπκε ζηηο δπάδεο ην ρακεινπεξαηφ θαη πςηπεξαηφ θίιηξν. Μεηά απφ απηά ηα δχν 

βήκαηα θαηαιήγνπκε κε ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ελφο επηπέδνπ. 

 Σν απνηέιεζκα είλαη ρσξηζκέλν ζε ηέζζεξεηο πεξηνρέο. Οη πεξηνρέο απηέο 

ζπκβνιίδνληαη σο                 . Ζ πεξηνρή     πεξηέρεη ηηο ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο 

ηεο εηθφλαο θαη ζπλεπψο ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ηεο. Αληίζεηα, ε     πεξηέρεη ηηο 
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πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο θαη απνηειείηαη απφ πνιιά κεδεληθά. Οη άιιεο δχν πεξηνρέο 

απνηεινχληαη απφ έλαλ ζπλδηαζκφ ρακειψλ θαη πςειψλ ζπρλνηήησλ.  

 Ζ     επίζεο, δηαζέηεη θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ελέξγεηαο. πλεπψο, κπνξνχκε λα 

ζπλερίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκφ γηα πεξηζζφηεξα επίπεδα αλ δηαζπάζνπκε ην     ή ην 

αληίζηνηρν     ηνπ θάζε επηπέδνπ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε ην     επίπεδν 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί κέρξη ην     επίπεδν λα δηαζέηεη 

κνλάρα 1 εηθνλνζηνηρείν. Δπίζεο, ε δηαδηθαζία κπνξεί αθφκα λα πεξηγξαθεί σο ε εθαξκνγή 

κηαο ηξάπεδαο θίιηξσλ (filter bank) δχν θαλαιηψλ. 

 

 

Σχιμα 9: Σχεδιάγραμμα ροισ ςυςτιματοσ μεταςχθματιςμοφ κυμματιδίων 

 

Γηα ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ θπκαηηδίνπ      κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηελ 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία απφ απηή ηεο δηάζπαζεο. θνπφο είλαη ε αλαζχλζεζε ηεο αξρηθήο 

εηθφλαο, ελψ ε εηθφλα πνπ ζα πξνθχςεη πξέπεη λα ζπκθσλεί ζε δηαζηάζεηο κε απηή. πλεπψο, 

εθαξκφδεηαη ππεξδεηγκαηνιεςία, παξεκβάινληαο κεδεληθά κεηαμχ δηαδνρηθψλ ηηκψλ. ε 

θάζε ππνεηθφλα θάζε επαλάιεςεο εθαξκφδεηαη αληίζηξνθν ρακεινπεξαηφ θαη πςηπεξαηφ 

θηιηξάξηζκα. Έλα πιενλέθηεκα ηνπ θπκκαηηδίνπ      είλαη ην γεγνλφο φηη, ηα αληίζηξνθα 

θίιηξα είλαη ηα ίδηα πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ηε δηάζπαζε. 
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Σχιμα 10: Σχεδιάγραμμα ροισ ςυςτιματοσ αντίςτροφου μεταςχθματιςμοφ κυμματιδίων 

 

7.1 DWT watermarking 

   

 Λφγσ ηεο εμαηξεηηθήο αλαινγίαο ρσξνζπρλνηηθψλ ηδηνηήησλ, ν δηαθξηηφο 

κεηαζρεκαηηζκφο θπκκαηηδίσλ είλαη θαηάιιεινο λα αλαγλσξίδεη πεξηνρέο ζηελ θέξνπζα 

εηθφλα, ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα εηζάγνπκε απνδνηηθά έλα πδαηνγξάθεκα. πγθεθξηκέλα, 

εθκεηαιεπφκελνη απηή ηελ ηδηφηεηα, επηηπγράλνπκε ζπγθάιπςε απφ ην αλζξψπηλν νπηηθφ 

ζχζηεκα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε, αλ θάπνηνο ζπληειεζηήο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηξνπνπνηεζεί, 

κφλν ε πεξηνρή ε νπνία αλαθέξεηαη ζε απηφ ην ζπληειεζηή ζα ηξνπνπνηεζεί αληίζηνηρα. ε 

γεληθέο γξακκέο, ε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ηεο εηθφλαο ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ρακειέο 

ζπρλφηεηεο, φπσο είδακε θαη πξηλ, ζπλεπψο, εηζάγνληαο ην πδαηνγξάθεκα ζε απηέο ζα είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ ζεκαληηθή αιινίσζε ηεο. Δηζάγνληαο φκσο ην πδαηνγξάθεκα ζηηο 

ρακειέο ζπρλφηεηεο κπνξεί λα απμήζεη ηελ επξσζηία ηεο κεζφδνπ. 

 Αληίζεηα, νη δψλεο πςειψλ ζπρλνηήησλ πεξηέρνπλ ηηο αθκέο θαη πιεξνθνξία πθεο 

ηεο εηθφλαο. Καηά γεληθή πεξίπησζε ην αλζξψπηλν κάηη δελ είλαη αξθεηά επαίζζεην ψζηε λα 

παξαηεξεί αιιαγέο ζε απηέο ηηο δψλεο. Απηφ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή πδαηνγξαθήκαηνο ρσξίο 

ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ απφ ην αλζξψπηλν κάηη.  

 Ο ζπκβηβαζκφο πνιιψλ ηερληθψλ πνπ βαζίδνληαη ζην δηαθξηηφ κεηαζρεκαηηζκφ 

θπκκαηηδίσλ, πξνβιέπεη ηελ εηζαγσγή ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ζηηο ελδηάκεζεο δψλεο, δειαδή 

ζηηο      θαη      φπνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφζν απνδεθηή νξαηφηεηα (ή κάιινλ κε 

νξαηφηεηα) ηεο πδαηνγξάθεζεο φζν θαη επξσζηία. 

 Όζα πξναλαθέξζεθαλ ζπκβαδίδνπλ απφιπηα κε φζα εηπψζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα 

ην δηαθξηηφ κεηαζρεκαηηζκφ ζπλεκηηφλνπ. Καη εθεί είδακε πσο γηλφηαλ δηαρσξηζκφο ζε ηξεηο 

ζπρλνηηθέο δψλεο. ηε δψλε ρακειψλ ζπρλνηήησλ είρακε κεγαιχηεξε επξσζηία αιιά 

κεγαιχηεξε νηηθή επηξξνή, ελψ ζηηο πςειέο ζπρλνηηθέο δψλεο είρακε κηθξφηεξε αιινίσζε 

αιιά θαη ρακειφηεξε επξσζηία απέλαληη ζε επηζέζεηο. Οη δχν απηνί κεηαζρεκαηηζκνί 
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πεξηέρνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο γη’απηφ θαη πνιιή έξεπλα πάλσ ζηνλ ηνκέα  έρεη γίλεη 

παξάιιεια θάλνληαο ρξήζε θαη ησλ δχν. 

 ην [8] ν       θ.α. παξνπζηάδνπλ έλαλ αιγφξηζκν πδαηνγξάθεζεο, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί ζην ρψξν ησλ θπκκαηηδίσλ. Ο αιγφξηζκνο απηφο επηηπγράλεη βέιηηζηα 

απνηειέζκαηα, εθκεηαιεπφκελνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ε αληίζεζε κε άιιεο ζπκβαηηθέο ηερληθέο, ιεηηνπξγψληαο ζην ρψξν ησλ wavelets, 

επηηπγράλεηαη ζπγθάιπςε ιακβάλνληαο ππφςελ ηελ πθή θαη ηελ θσηεηλφηεηα φισλ ησλ 

επηπέδσλ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη δπαδηθή ςεπδνηπραία αθνινπζία, ε νπνία πξνζηίζεηαη 

ζηνπο ζπληειεζηέο ησλ ηξηψλ δσλψλ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εηθφλαο κε ηελ πεξηζζφηεξε 

ιεπηνκέξεηα. Πξνθεηκέλνπ λα απνθξπθζεί θαηάιιεια ην  πδαηνγξάθεκα, θάζε δπαδηθή ηηκή 

πνιιαπιαζηάδεηαη πξηλ πξνζηεζεί ζε θάπνηνλ ζπληειεζηή, κε κηα παξάκεηξν βάξνπο. Με 

άιια ιφγηα, δεκηνπξγείηαη κηα κάζθα ζηελ νπνία θάζε εηθνλνζηνηρείν δίλεη ην κέγηζην 

πνζνζηφ  ηξνπνπνηήζεσλ  πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ρσξίο λα επεξεάζνπλ ηελ 

νξαηφηεηα ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο. 

 Γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο πδαηνγξάθεζεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπζρέηηζε ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο πνπ ειέγρεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο νη νπνίνη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί. Ζ ηηκή 

ηεο ζπζρέηηζεο θαζνξίδεη ηελ χπαξμε ε ηελ απνπζία πδαηνγξάθεζεο, κε βάζε βέιηηζηνπ 

θαησθιίνπ πνπ έρεη θαζνξηζηεί. 

 Ο αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηεί ην κεηαζρεκαηηζκφ γηα λα απνζπλζέζεη ηελ εηθφλα ζε 

ηέζζεξα επίπεδα, ηα   
 , φπνπ   αλαπαξηζηά ην επίπεδν αλάιπζεο, κε            , αθνχ 

έρνπκε κεηαζρεκαηηζκφ ηεζζάξσλ επηπέδσλ θαη   ηελ ζπρλνηηθή δψλε θάζε επηπέδνπ , κε 

           . Σν πδαηνγξάθεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηα ςεπδνηπραία δπαδηθή 

αθνινπζία, κε ηηκέο     , εηζάγεηαη, ηξνπνπνηψληαο ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ 

κεηαζρεκαηεζκνχ ζηηο     θάζε επηπέδνπ. Ζ επηινγή ησλ ζπγγξαθέσλ λα εηζάγνπλ ην 

πδαηνγξάθεκα κνλάρα ζηηο ηξεηο δψλεο κε ηελ πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα, φπσο αλαθέξνπλ, 

πξνήιζε απφ πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία δηθαηνινγνχζαλ ηε ρξήζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δσλψλ, νη νπνίεο πξνζέθεξαλ ην βέιηηζην tradeoff κεηαμχ κε νξαηφηεηαο θαη 

επξσζηίαο. Αλαγλσξίδνπλ κελ πσο νη ζπγθεθξηκέλεο δψλεο  δίλνπλ ιηγφηεξν εχξσζηα 

απνηειέζκαηα, αθνχ είλαη επηξεπείο ζε ρακεινπεξαηφ θηιηξάξηζκα ή ζπκπίεζε, αιιά 

αληίζεηα ιφγσ ηεο ρακειήο νξαηφηεηαο πνπ επηηπγράλνπλ, κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

εηζαγσγή ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο κε κεγαιχηεξε ελέξγεηα, ζπλεπψο αληηζηαζκίδνπλ ηα 

κεηνλεθηήκαηα. 

 Ζ ςεπδνηπραία αθνινπζία     ζηνηρίδεηαη ζηηο δχν δηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ηαηξηάδεη ζε κέγεζνο κε ηηο ζπρλνηηθέο δψλεο σο:  

 

                    

 

φπνπ       είλαη ην κέγεζνο ηεο θέξνπζαο εηθφλαο.  
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Οη ζπληειεζηέο ησλ          ηξνπνπνηνχληαη κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

 ̂ 
 
        

                       

 

Σν   είλαη κηα γεληθή παξάκεηξνο πνπ αθνξά ηελ ηζρχ ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, ελψ ην 

        είλαη ε ζπλάξηεζε βάξνπο πνπ ιακβάλεη ππφςελ ηελ ηνπηθή επαηζζεζία ηεο εηθφλαο 

ζε ζφξπβν θαη εθκεηαιεχεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπγθάιπςεο ζην αλζξψπηλν ζχζηεκα 

φξαζεο. 

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ αλίρλεπζε πδαηνγξαθήκαηνο, δελ απαηηείηαη ε αξρηθή εηθφλα 

ζε αληίζεζε κε ηελ ηερληθή ηνπ     πνπ είδακε πην πξηλ. Ο ηχπνο ηεο αλίρλεπζεο 

πεξηιακβάλεη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ έρνπλ πδαηνγξαθεζεί θαζψο θαη 

ην πδαηνγξάθεκα πξνο δηεξεχλεζε, θαη είλαη ν παξαθάησ: 

 

  
 

   
∑ ∑ ∑  ̂ 
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Κεθάιαην 8: Μεηαζρεκαηηζκόο Κακπύιεο 

 

 Αθφκα θαη αλ ν κεηαζρεκαηηζκφο θπκκαηηδίσλ ιεηηνπξγεί θαιχηεξα απφ ηνλ FFT 

ζην λα αλαπαξηζηά αθκέο ζε κηα εηθφλα, αθφκα δελ είλαη βέιηηζηνο, ελψ, ππάξρεη κηθξφο 

αξηζκφο θαηεπζπληηθψλ ζηνηρείσλ αλεμάξηεησλ θιίκαθαο. Ζ εχξεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

θακπχιεο απνηειεί ιχζε ζηα παξαπάλσ. ηε δηδηάζηαηε  πεξίπησζε ν κεηαζρεκαηηζκφο 

θακχιεο επηηξέπεη κηα ζρεδφλ βέιηηζηε αξαηή αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Ο 

κεηαζρεκαηηζκφο επεθηάζεθε επίζεο πξφζθζαηα θαη ζηηο 3 δηαζηάζεηο. 

 

πλερήο κεηαζρεκαηηζκόο Κακπύιεο 

 

 Αο επηρεηξήζνπκε ινηπφλ λα θάλνπκε κηα αλάιπζε ηνπ ζπλερνχο κεηαζρεκαηηζκνχ 

θακπχιεο, γηα λα ηνλ θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα. Ζ ηδέα ησλ θακππιψλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ εζσηεξηθνχ γηλνκέλνπ κεηαμχ ηνπ ζήκαηνο, ή ηεο ζπλάξηεζεο, θαη ηεο θακπχιεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπκε ηελ αξαηή αλαπαξάζηαζε ηνπ πξψηνπ. πλεπψο ν 

κεηαζρεκαηηζκφο θακπχιεο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο : 

 

         ⌌        ⌍ 

 

Δδψ ην             είλαη κηα παξάκεηξνο θιηκάθαο, ην         παξάκεηξνο θαηεχζπλζεο 

θαη ην              παξάκεηξνο νιίζζεζεο. Ζ θπκκαηνκνξθή       νξίδεηαη κέζσ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνπ         σο : 

 

            

 

φπνπ    είλαη ην ζπρλνηηθφ παξάζπξν πνπ νξίδεηαη απφ ην πνιηθφ ζχζηεκα ζπζηεηαγκέλσλ 

σο εμήο: 

 

          
  
  (    ) (

 ⌊   ⌋ 

  
) 
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Σα   θαη   είλαη αθηηληθά θαη γσληαθά παξάζπξα θαη πάληα αθνινπζνχλ θάπνηεο 

παξαδεθηέο πξνππνζέζεηο. Οη θακπχιεο ζε θιίκαθα     , θαηεχζπλζε    θαη ζέζε   
     

 

   

  (   
      

    ) κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο : 

 

           (   
(    

     
)) 

 

φπνπ         
 ⌊

 

 
⌋
                       θαη    είλαη ε πεξηζηξνθή θαηά ζ 

        . Σφηε έλαο ζπληειεζηήο θακπχιεο είλαη ην εζσηεξηθφ γηλφκελν κεηαμχ ηνπ 

ζηνηρείνπ ηνπ ζήκαηνο          θαη ηεο θακπχιεο        σο εμήο: 

 

         ⌌        ⌍   ∫              ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
  

 
 

     
∫ ̂         

    ⌌  
     

  ⌍   

 

Γηαθξηηόο Μεηαζρεκαηηζκόο Κακπύιεο 

 

 Ο δηαθξηηφο κεηαζρεκαηηζκφο θακπχιεο είλαη γξακκηθφο θαη δέρεηαη σο είζνδν 

θαξηεζηαλά δηαλχζκαηα ηεο κνξθήο                     , ηα νπνία επηηξέπνπλ έμνδν σο 

ζπιινγή ζπληειεζηψλ ηεο παξαθάησ κνξθήο: 

 

          ∑               
        

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

          

 

 

 Ζ πινπνίεζε απηή αλαθέξεηαη σο FDCT (Fast Discrete Curvelet Transform) κέζσ 

ηνπ USFFT. πλνπηηθά, ππνινγίδεηαη ν 2D FFT ηνπ ζήκαηνο   ν νπνίνο επηζηξέθεη ηα 

δείγκαηα   , απηά επαλαδεηγκαηνιεηπηνχληαη ή παξεκβάιινληαη γηα θάζε δεχγνο θιίκαθαο-

γσλίαο       γηα λα απνθηεζνχλ νη         ηηκέο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ   .Οη ηηκέο 

πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην παξαβνιηθφ παξάζπξν    θαη εθαξκφδεηαη ν αληίζηξνθνο 

κεηαζρεκαηηζκφο        ν νπνίνο δίλεη ηνπο παξάγνληεο          . 

 Δπίζεο, απνδεηθλχεηαη πσο νη θακπχιεο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά βέιηηζηε 

αλαπαξάζηαζε αθκψλ κε πνιχ πεξηζζφηεξν αξαηφ ηξφπν απφ απηέο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

θπκκαηηδίσλ. Υνλδξηθά, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο αθκήο κε ηεηξαγσληθφ ζθάικα 
 

 
  

απαηηνχληαη 
 

 
  wavelets θαη κφιηο  

 

√ 
  curvelets. 
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8.1 FDCT Watermarking 

 

 Οη ζπγγξαθείο [10] ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θακππιψλ 

παξνπζηάδνπλ επίζεο ην δηθφ ηνπο ζρήκα πδαηνγξάθεζεο, ην νπνίν εθκεηαιεχεηαη ηε 

βέιηηζηε αξαηή αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαηά κήθνο ησλ αθκψλ ηνπο. Παξαθάησ 

θαίλεηαη ην πιήξεο πιαίζην  ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν πξνηείλνπλ. 

 

 

Σχιμα 11: Σχεδιάγραμμα ροισ μεκόδου υδατογράφθςθσ των Tao θ.α [10] 

  

ηελ αξρηθή εηθφλα εθαξκφδνπλ                     αιγφξηζκν, γηα λα εθηηκήζνπλ ηηο 

αθκέο. Σν απνηέιεζκα ηνπ αιγνξίζκνπ δίλεη κηα δπαδηθή εηθφλα, κεγέζνπο ίζνπ κε ηεο 

αξρηθήο, φπνπ πεξηέρεη άζζνπο ζηα ζεκεία πνπ αλαθαιχπηνληαη αθκέο, ελψ κεδεληθά ζε φιεο 

ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο. Απφ απηή ηελ εηθφλα παξάγνπλ πιέγκα ηζρχνο αθκψλ ρσξίδνληαο ηεο 

ζε κπιφθ θαη ππνινγίδνληαο ηελ ηζρχ ησλ αθκψλ κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

   ∑    

 

   

 

 

φπνπ   είλαη ην κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ κπιφθ. θνπφο ηνπ ππνινγηζκνχ απηψλ ησλ ηηκψλ 

ηζρχνο είλαη ηειηθά λα επηιέμνπλ εθείλα ηα κπιφθ κε ηε κεγαιχηεξε ηζρχ, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, αθνχ φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

ηζρχο ησλ αθκψλ, ηφζν ιηγφηεξν νξαηέο είλαη νη ηξνπνπνηήζεηο ζην αλζξψπηλν κάηη. 

  

 ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηελ αλάιπζε παξαπάλσ, εθαξκφδεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο 

           ζηα κπιφθ ηεο εηθφλαο πνπ θαζνξίδνπλ νη ηηκέο ηζρχνο αθκψλ πνπ 
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ππνινγίζηεθαλ θαη ζπγθεληξψλνληαη νη ζπληειεζηέο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Σν 

πδαηνγξάθεκα απνηειεί κηα ςεπδνηπραία αθνινπζία πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ πνπ πξνθχπηεη 

απφ θαλνληθή θαηαλνκή  κέζεο ηηκήο 0 θαη δηαζπνξάο 1 (      ). Απηφ πξνζηίζεηαη ζηνπο 

ζπληειεζηέο κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

    
        |    |   

 

Σν   είλαη ν γλσζηφο καο παξάγνληαο θιηκάθσζεο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηζρχ ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο, ελψ, ν ηχπνο είλαη θαη απηφο παξφκνηνο κε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο 

ζεκειηψδεηο ηχπνπο ηνπ Cox πνπ αλαθέξεηαη ζην [5].  

 Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία εηζάγνπλ ην πδαηνγξάθεκα, γηα επηπιένλ αζθάιεηα, 

απνζεθεχεηαη ζαλ κπζηηθφ θιεηδί, θάηη ζχλεζεο ζηηο ηερληθέο πδαηνγξάθεζεο. Μεηά ην 

πέξαο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ππνινγίδεηαη ν αληίζηξνθνο κεηαζρεκαηηζκφο, ν νπνίνο 

επηζηξέθεη ηελ πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα 

 Σέινο, γηα ηνλ έιεγρν πδαηνγξάθεζεο, ππνινγίδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ ζπληειεζηψλ 

κε ην πδαηνγξάθεκα πνπ εξεπλάηαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζνχλ αλ ην πδαηνγξάθεκα 

βξίζθεηαη ή φρη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εηθφλα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε εηθφλα ρσξίδεηαη θαη πάιη ζε 

ηκήκαηα κε επηθαιππηφκελα κεηαμχ ηνπο. Σν κπζηηθφ θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

πδαηνγξάθεζε εξεπλάηαη ελψ, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην κεηξψν αθκψλ πνπ είρε 

θαηαζθεπαζηεί θαη ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηα κπιφθ ζηα νπνία έρεη εηζαρζεί ην 

πδαηνγξάθεκα. 

 Απφ απηά εμάγνληαη νη ζπληειεζηέο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαθάησ αληρλεπηήο γηα 

λα απνθαλζεί γηα ηελ πδαηνγξάθεζε: 

 

  
 

  
∑ ∑      

 

   

 

   

 

 

Όπσο θαη ζε πξνεγνχκελεο ηερληθέο, ην απνηέιεζκα απηφ ζπγθξίλεηαη κε βέιηηζην θαηψθιη 

ην νπνίν, εάλ μεπεξαζηεί, ππνδεηθλχεη πσο ε εηθφλα έρεη πδαηνγξαθεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν 

πδαηνγξάθεκα. 
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Κεθάιαην 9: Γηαθξηηόο Μεηαζρεκαηηζκόο 

Πεξηγξάκκαηνο 

 

 Αθφκα έλαο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηελ αδπλακία ησλ 

wavelets ζην λα απεηθνλίδνπλ απνδνηηθά ηα πεξηγξάκκαηα. Ο κεηαζρεκαηηζκφο 

πεξηγξακκάησλ ρξεζηκνπνηεί δνκή ζπζηνηρίαο θίιηξσλ, κε ζθνπφ λα ιακβάλεη αξαηέο 

εθθξάζεηο εηθφλσλ κε νκαιέο θακπχιεο. ε απηή ηε ζπζηνηρία  ρξεζηκνπνηνχληαη 

Λαπιαζηαλέο Ππξακίδεο γηα λα ζπλδέζνπλ ηηο ζεκεηαθέο αζπλέρεηεο ζε γξακκηθέο δνκέο. 

 Σν πξψην βήκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ Λαπιαζηαλψλ 

Ππξακίδσλ ελψ, ην δεχηεξν βήκα πεξηέρεη ην θαηεπζπληηθφ θηιηξάξηζκα κέζσ ηεο 

ζπζηνηρίαο θίιηξσλ. Ζ αλάιπζε κε Λαπιαζίαλέο Ππξακίδεο δεκηνπξγεί ζε θάζε επίπεδν κηα 

ρακεινπεξαηή έθδνζε ηεο αξρηθήο εηθφλαο. Ζ δηαθνξά απηήο ηεο εηθφλαο κε ηελ αξρηθή, 

φπσο είλαη θαηαλνεηφ, καο δίλεη κηα          έθδνζε ηεο αξρηθήο. Όπσο γλσξίδνπκε, 

αλαπαξηζηνχκε ην αξρηθφ ζήκα καο σο        (κε         . Σν ππνδεηγκαηνιεπηεκέλν 

ζήκα καο ην αλαπαξηζηνχκε σο          ελψ, ην ζθάικα πξφβιεςεο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

                  
       

 

 ηνλ παξαπάλσ ηχπν ην    
       παίδεη ην ξφιν ηεο πξφβιεςεο ηνπ αξρηθνχ καο 

ζήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ηα θαηεπζπληηθά θίιηξα εθαξκφδνληαη πάλσ ζηελ        . Απηή 

απνηειεί ηελ          εηθφλα ζηελ νπνία αλαθεξζήθακε πην πξηλ ελψ, αλ επηζπκνχκε λα 

αλαιχζνπκε ηελ εηθφλα ζε πεξηζζφηεξα επίπεδα εθαξκφδνπκε ηε παξαπάλσ ζρέζε ζηελ 

        . 

 

Σχιμα 12: Σχεδιάγραμμα ροισ ςυςτιματοσ μεταςχθματιςμοφ περιγράμματοσ 
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 ηελ          εηθφλα εθαξκφδνληαη ηα θαηεπζπληηθά θίιηξα ζπζηνηρίαο (DFB). 

Απηά, ζρεδηάδνληαη κε ζθνπφ λα ζπγθξαηήζνπλ ηα πεξηερφκελα ησλ πςειψλ ζπρλνηήησλ 

φπσο ηα νκαιά πεξηγξάκκαηα θαη νη θαηεπζπληηθέο αθκεο. Ζ ζπζηνηρία πινπνηείηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο απνδφκεζε δπαδηθνχ δέλδξνπ k επηπέδσλ πνπ νδεγεί ζε    ππνδψλεο 

ζπρλνηήησλ κε δηακφξθσζε φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 

Σχιμα 13: Αναπαράςταςθ πολυκατευκυντικϊν ςυχνοτικϊν φίλτρων 

 

9.1 Contourlet Watermarking 

 

  Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο, φπσο ζπλέβε θαη κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θακππιψλ, 

βειηηψλνληαο ηνλ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ησλ αθκψλ θαη ησλ πεξηγξακκάησλ, βξήθε άκεζε 

εθαξκνγή ζην ρψξν ηεο πδαηνγξάθεζεο εηθφλαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο αθξίβεηαο κε ηελ νπνία 

εμάγεη ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη κε νξαηά ζε ηξνπνπνηήζεηο απφ ην αλζξψπηλν κάηη. 

πγθεθξηκέλα, νη καηαζρεκαηηζκνί πεξηγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πην πξφζθαηεο 

ηερληθέο απφ ηηο ηερληθέο πδαηνγξάθεζεο ζην ρψξν θακππιψλ. 

 ην [11], ν        θ.α. παξνπζηάδνπλ κηα πνιιαπιαζηαζηηθή ηερληθή 

πδαηνγξάθεζεο εηθφλαο. Ο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν εθκεηαιεχνληαη ηνλ ρψξν ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ πεξηγξακκάησλ είλαη ε έιεηςε επαηζζεζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ καηηνχ ζε 

απηά.  Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηερληθήο ηνπο φκσο, αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κνληεινπνηνχλ 

ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Γηαρσξίδνπλ ηελ εηθφλα ζε κε επηθαιππηφκελα 

κπιφθ θαη απφ απηά επηιέγνπλ ηα   κπινθ εθείλα κε ηε κεγαιχηεξε εληξνπία. 
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 Οη εξεπλεηέο εηζάγνπλ ην πδαηνγξάθεκα, ρεηξαγσγφληαο ηνπο ζπληειεζηέο    ζηελ 

πην ελεξγεηηθή θαηεπζπληηθή δψλε ζπρλνηήησλ θάζε κπιφθ κε βάζε ηελ παξαθάησ 

ζηξαηεγηθή: 

 

   {
                            

                            
 

 

Οη ζπλαξηήζεηο       θαη       είλαη ζπλαξηήζεηο ηζρχνο θαη πξέπεη λα είλαη αχμνπζεο φζν 

   . Ζ επηινγή ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο απνηειεί κηα ιχζε γηα επηινγή ζπλάξηεζεο 

ηζρχνο. Όκσο, νη εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ πσο φζν απμάλεηαη ε ηζρχο ησλ ζπληειεζηψλ, ηφζν 

κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ, κε ξπζκφ πνπ μεπεξλά ηνλ γξακκηθφ. 

Δπίζεο, έλα κεηνλέθηεκα γξακκηθήο ζπλάξηεζεο ηζρχνο είλαη ην γεγνλφο φηη ζε κηθξέο ηηκέο 

ηζρχνο ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη νξαηά κε απηή ηελ ηαθηηθή θσδηθνπνίεζεο.  

 Καιχηεξε επηινγή απνηεινχλ νη εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο, νη νπνίεο ελαιιάζνληαη 

πεξηζζφηεξν ζε ζπληειεζηέο κε κεγαιχηεξεο ηηκέο. πλεπψο νη       θαη       νξίδνληαη σο: 

 

         
  | |     

         
  | |     

 

 Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο ησλ παξαγφλησλ          θαζψο θαη          

δηθαηνινγνείηαη πιήξσο ζηελ εξγαζία απφ ηνπο ζπγγξαθείο. Ο αλαγλψζηεο θαιείηαη λα 

αλαηξέμεη ζε απηή γηα ηελ αηηηνιφγεζε. Σέινο, εθαξκφδεηαη ν αληίζηξνθνο 

κεηαζρεκαηηζκφο, επαλαηνπνζεηνχληαη ηα   κπινθ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε θαη 

δηακνξθψλεηαη ε πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα. 

 Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο απφ 

θάζε κπιφθ, νη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ έλαλ βέιηηζην αληρλεπηή, ν νπνίνο θάλεη ρξήζε ησλ 

παξαγφλησλ   θαη   πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κπζηηθφ θιεηδί ζηελ πδαηνγξάθεζε θαη ηελ 

αλάθηεζε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο. 

 Σν ζρεκαηηθφ ηεο ηερληθήο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 



52 
 

 

Σχιμα 14: Σχεδιάγραμμα ροισ μεκόδου υδατογράφθςθσ των        θ.α. [11] 
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Κεθάιαην 10: Αλάιπζε Ιδηαδνπζώλ Σηκώλ 

 

 Ζ αλάιπζε ηδηαδνπζψλ ηηκψλ, ή αιιηψο Singular Value Decomposition (   ), είλαη 

έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ αξηζκεηηθή αλάιπζε θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ αξηζκεηηθή γξακκηθή άιγεβξα. Ο νξηζκφο ηεο αλάιπζεο ππνδειψλεη 

πσο, γηα έλα κεηξψν πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ (ή κηγαδηθψλ αιιά ζα πεξηνξηζηνχκε ζηηο 

πξαγκαηηθέο πεξηπηψζεηο κηαο θαη αζρνινχκαζηε κε εηθφλεο)  , δηαζηάζεσλ    , 

ππάξρνπλ νξζνγψληα κεηξψα   θαη    ηέηνηα ψζηε: 

 

       

 

Σν κεηξψν   είλαη δηαγψλην ελψ, νη ηηκέο ηεο δηαγσλίνπ είλαη δηαηεηαγκέλεο θαηά αχμνπζα 

ζεηξά. 

 

   (
  
  

) 

 

                   

 

Απνδεηθλχεηαη πσο   είλαη ε ηάμε ηνπ κεηξψνπ  . Σα ζηνηρεία ηεο δηαγσλίνπ, είηε είλαη 

κεδεληθά, είηε φρη, θαινχληαη ηδηάδνπζεο ηηκέο ηνπ  . Οη ζηήιεο ηνπ   θαινχληαη ηα 

αξηζηεξά κνλαδηαία ηδηνδηαλχζκαηα ηνπ   ελψ, νη ζηήιεο ηνπ   θαινχληαη ηα δεμηά 

κνλαδηαία ηδηνδηαλχζκαηα ηνπ  . 

 Γλσξίδνπκε επίζεο πσο εάλ ην   είλαη ζπκκεηξηθφ, ζεηηηθά νξηζκέλν, ηα 

ηδηνδηαλχζκαηά ηνπ είλαη νξζνγψληα θαη κπνξνχκε λα γξάςνπκε ηελ αλάιπζε σο: 

 

       

 

 Απηή είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο    , κε U=V=Q . Ζ δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ 

ηεο     ελφο κεηξψνπ απνηειείηαη απφ ηε δηαδηθαζία εχξεζεο ησλ ηδηνηηκψλ θαη ησλ 

ηδηνδηαλπζκάησλ ησλ     θαη    . Tα ηδηνδηαλχζκαηα ηνπ      θαηαζθεπάδνπλ ηηο ζηήιεο 

ηνπ   θαη ηα ηδηνδηαλχζκαηα ηνπ     θαηαζθεπάδνπλ ηηο ζηήιεο ηνπ  . Δπίζεο, νη ηδηνηηκέο 

είλαη πάληα πξαγκαηηθέο. Αλ επίζεο ην κεηξψν Α είλαη πξαγκαηηθφ, ην ίδην ηζρχεη γηα ηα   

θαη  . 
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 Σν εξγαιείν απηφ βξήθε εθαξκνγή ζηελ επεμεξγαζία εηθφλαο, θαζψο κπνξνχκε λα 

αληηκεησπίζνπκε νπνηαδήπνηε εηθφλα σο έλα κεηξψν (ή   γηα ηηο     εηθφλεο), φπνπ θάζε 

ηηκή ηνπ αλαπαξηζηά ηελ ηηκή ελφο εηθνλνζηνηρείνπ, ζηελ πεξίπησζε ησλ      εηθφλσλ. Σα 

κεηξψα εηθφλαο παίξλνπλ πάληνηε πξαγκαηηθέο ηηκέο, είηε ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θιίκαθα 

             ή               θ.ν.θ.  πλεπψο, κπνξνχκε ζην κεηξψν κηαο εηθφλαο   λα 

εθαξκφζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκφ θαη λα ππνινγίζνπκε ηελ αξηζηεξή θαη δεμηά βάζε ηεο 

εηθφλαο, θαζψο θαη ην δηάλπζκα ησλ ηδηνηηκψλ ηεο. 

 Ζ αλάιπζε ηδηαδνπζψλ ηηκψλ ζε εηθφλεο ρξεζηκνπνηείηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Έλαο απφ απηνχο αθνξνχλ ηελ αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ (   ) αιιά θαη ηε ζπκπίεζε 

εηθφλαο, αθνχ ε     πξνζθέξεη  κηα βέιηηζηε ηάμεο   πξνζζέγγηζε ελφο κεηξψνπ   κέζσ 

ηνπ       
 . Οη εθαξκνγέο απηέο αλαθέξνληαη θπξίσο γηα λα δείμνπλ ηελ ηζρχ ηνπ εξγαιείνπ 

θαη δελ ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ. Δίλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ αλαγλψζηε λα αλαδεηήζεη 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηηο πεγέο πνπ παξέρνληαη. 

 

10.1 SVD watermarking 

 

 Σν εξγαιείν ηεο αλάιπζεο ηδηαδνπζψλ ηηκψλ ζχληνκα βξήθε ην δξφκν ηνπ θαη ζηνλ 

ρψξν ηεο πδαηνγξάθεζεο. Οη ηδηνηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ 

επεξεάδνληαη  ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ δηαηαξαρέο, φηαλ εθαξκφδεηαη επεμεξγαζία πάλσ 

ζηελ εηθφλα, θαη νη κεηαβνιέο είλαη ειάρηζηεο ελψ, δηαηεξνχλ αξθεηέο εγγελείο αιγεβξηθέο 

ηδηφηεηεο. Τπάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιεπζε ηνπ εξγαιείνπ γηα 

πινπνίεζε πδαηνγξάθεζεο, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 ην [13], νη Lin θ.α. πξνηείλνπλ κηα επέιηθηε ηερληθή πδαηνγξάθεζεο, 

εθκεηαιεπφκελνη ην ρξήζηκν εξγαιείν ηεο αλάιπζεο ηδηάδνπζσλ ηηκψλ, ε νπνία ζέβεηαη 

κάιηζηα ηελ αξρηθή εηθφλα, ρσξίο λα ζπζηάδεη απφ ηελ επξσζηία ηεο ηερληθήο θαη επηρεηξεί λα 

ηελ επηδηνξζψζεη κάιηζηα, κεηά ηελ αλάθηεζε θαη εμαγσγή ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο.   

 Ζ ηερληθή ρσξίδεη ηε θέξνπζα εηθφλα ζε κε επηθαιππηφκελα κπινθ κεγέζνπο    . 

Σν πδαηνγξάθεκα πνπ εηζάγνπλ νη ζπγγξαθείο είλαη κηα δπαδηθή εηθφλα. Σν κέγεζνο ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο είλαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ πιήζνπο ησλ δηαζέζηκσλ     κπινθ ηεο 

εηθφλαο. ηε ζπλέρεηα, νη ζπγγξαθείο εθκεηαιεχνληαη ηε ρξήζε κηαο γελλήηξηαο 

ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ γηα λα παξάμνπλ κηα αθνινπζία. Ζ αθνινπζία απηή θαζνξίδεη ηηο 

ζέζεηο ησλ κπινθ ζηηο νπνίεο θάζε     ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ζα απνζεθεπηεί, ελλφσληαο 

πσο ν πξψηνο αξηζκφο ηεο αθνινπζίαο θαζνξίδεη ην κπινθ εθείλν κε δείθηε ηελ ηηκή απηή 

ζην νπνίν ζα απνζεθεπηεί ην πξψην δπαδηθφ     ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο.  

 Αθνχ θαζνξηζηνχλ κε βάζε ηελ  αθνινπζία ηα κπινθ γηα ηελ πδαηνγξάθεζε, θάζε 

έλα απφ απηά κεηαζρεκαηίδεηαη κε ρξήζε ηεο     θαη γηα θάζε έλα παξάγνληαη ηξηα κεηξψα 

    θαη  . Οη ηηκέο ηνπ κεηξψνπ   ηξνπνπνηνχληαη θαηάιιεια, θαζψο ζε απηέο 

απνζεθεχεηαη ε πιεξνθνξία ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, αθνινπζψληαο ηνπο παξαθάησ θαλφλεο.  
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Σν   είλαη ν γλσζηφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηζρχ κε ηελ νπνία εηζάγνπκε ην 

πδαηνγξάθεκα ζηελ εηθφλα. Απηή ηε θνξά, ν παξάγνληαο απηφο θαζνξίδεη ηφζν ηελ 

νξαηφηεηα φζν θαη ηελ ζεηξά ησλ ηδηνηηκψλ, αθνχ δελ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε αξθεηά 

κεγάιε ηηκή, γηα λα κελ είλαη νξαηφ ην απνηέιεζκα ηεο πδαηνγξάθεζεο αιιά θαη γηα λα κελ 

μεπεξάζεη ε ηηκή ηεο    ηελ   .  

 Πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ επξσζηία επίζεο, νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ ηελ 

απνζήθεπζε θάζε     ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ζε ηξηα κπινθ ηεο εηθφλαο. Απηφ είλαη δπλαηφλ, 

αλ ζπκθσλνχλ θπζηθά ηφζν ηα κεγέζε ηεο αξρηθήο εηθφλαο φζν θαη ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο.  

 Ζ δηαδηθαζία αλάθηεζεο γηα ηελ ηερληθή πνπ αλαθέξζεθε ιίγν πνιχ είλαη απηνλφεηε. 

Γηαζέηνληαο κηα εηθφλα ε νπνία πηζαλφηαηα λα έρεη αιινησζεί, γηα λα εμάγνπκε ην 

πδαηνγξάθεκα πνπ θξχβεη, αξρηθά ηε ρσξίδνπκε ζε κε επηθαιππηφκελα κπινθ. Πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζδηνξίζνπκε ζε πνηα κπινθ έρεη θξπθζεη θάζε     ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, 

ρξεηαδφκαζηε ην κπζηηθφ θιεηδί πνπ παξάγεη ε γελλήηξηα ςεπδνηπραίαο αθνινπζίαο αξηζκψλ. 

Με βάζε απηφ ην θιεηδί παίξλνπκε θαη κεηαζρεκαηίδνπκε ηα θαηάιιεια κπιφθ κέζσ ηεο 

   .  

 Γηαζέηνληαο γηα θάζε θαηάιιειν κπιφθ έλα κεηξψν   κε ηξνπνπνηεκέλνπο 

ζπληειεζηέο, αξθεί λα ζπκεζνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί αξρηθά είραλ ηξνπνπνηεζεί. 

Γηα λα εθηηκήζνπκε αλ ζε θάπνην κπιφθ έρεη απνζεθεπηεί ε ηηκή   ή   αξθεί απφ ηελ    λα 

αθαηξέζνπκε ηελ    θαη λα ζπγθξίλνπκε ην απνηέιεζκα κε ην 
 

 
 . Υξεζηκνπνηνχκε σο 

θαηψθιη ην 
 

 
 γηα λα δηθαηνινγήζνπκε πηζαλά ζθάικαηα ζηξνγγπινπνίεζεο ή ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζηελ εηθφλα. Οη εξεπλεηέο απνδεηθλχνπλ ζηελ εξγαζία πσο ην θαηψθιη απηφ 

απνηειεί θαηάιιειε επηινγή.  

 Σέινο, αθνχ εθαξκφζνπκε ηε δηαδηθαζία γηα φια ηα θαηάιιεια κπινθ θαη 

παξάμνπκε ην πδαηνγξάθεκα, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ην βήκα δηφξζσζεο πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ. Καη απηφ νπζηαζηηθά, κε βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, είλαη 

εχθνιν ζηελ θαηαλφεζε. Μπνξνχκε πξαθηηθά λα αλαθαηαζθεπάζνπκε ηελ αξρηθή καο 

εηθφλα ζρεδφλ πιήξσο, ράλνληαο κνλάρα ηελ ηειεπηαία ηδηνηηκή ηελ νπνία δηψμακε απφ ηε 

θάζε ηεο πδαηνγξάθεζεο θηφιαο. Γηα θάζε πδαηνγξαθεκέλν κπιφθ σο    ρξεζηκνπνηνχκε 

ηελ    ηεο νπνίαο ε ηηκή είρε αληηθαηαζηαζεί κε ηελ αξρηθή   , ελψ γηα ηελ ηηκή ηνπ    

ηειηθά ρξεζηκνπνηνχκε ηελ    πνιιαπιαζηαζκέλε θαηά ελαλ παξάγνληα   . Όζνλ αθνξά ηελ 

ηηκή ηνπ   , κπνξνχκε λα εξγαζηνχκε κε πνιινχο ηξφπνπο, κεδελίδνληαο εληειψο ηνπο 

ζπληειεζηέο, είηε αθήλνληαο ηνπο σο έρνπλ, δειαδή κε ηελ ηηκε       .  

 Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ε επηινγή απνζήθεπζεο θάζε     

πδαηνγξάθεζεο ζε κέρξη ηξηα κπινθ ηεο εηθφλαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνδεθηή 

αλάθηεζε πδαηνγξαθήκαηνο αθφκα θαη γηα πεξηθνκέλε εηθφλα ζην     .   
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 ην [14], νη Ghazi θ.α. πξνηείλνπλ αθφκε έλαλ ελαιαθηηθφ ηξφπν πδαηνγξάθεζεο, κε 

εθαξκνγή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Καη εδψ, εθκεηαιεπφκελνη ηελ ηκεκαηνπνίεζε, 

δηαρσξίδνπλ ηελ εηθφλα ζε κε επηθαιππηφκελα κπιφθ. Ζ ηκεκαηνπνίεζε είλαη έλα πνιχ 

ρξήζηκν εξγαιείν ην νπνίν απμάλεη ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο πδαηνγξάθεζεο θαζψο θαη ηελ 

επξσζηία θαη ηελ αζθάιεηα ηεο κεζφδνπ.   

 ε θάζε κπινθ    ηεο εηθφλαο εθαξκφδνπλ     θαη παξάγνπλ ηα   κεηξψα         . 

Ζ δηαθνξνπνίεζε απφ ηηο άιιεο ηερληθέο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη απηά ηα 

κεηξψα θαη εηζάγνπλ ην πδαηνγξάθεκα. Σν κέγεζνο ησλ κπιφθ πνπ ρσξίδνπλ ηελ εηθφλα 

αξρηθά, ζπκθσλεί κε ην κέγεζνο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο. ε θάζε κεηξψν    πξνζζέηνπλ ην 

πδαηνγξάθεκα γηα λα παξάμνπλ ην κεηξψν    σο : 

 

            

 

ην κεηξψν    μαλαεθαξκφδνπλ     θαη παξάγνπλ ηξηα λέα κεηξψα, ηα         . Σo    

καδί κε ηα αξρηθά κεηξψα   θαη   ηα ζπλδηάδνπλ πξνθεηκέλνπ λα παξάμνπλ έλα κπιφθ     

ην νπνίν απνηειεί ηελ πδαηνγξαθεκέλε εθδνρή ηνπ αξρηθνχ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε έλα απφ ηα κπινθ ηεο αξρηθήο εηθφλαο.   

 Ζ ηερληθή απηή δελ πξνππνζέηεη ηπθιή αλάθηεζε θαζψο απαηηεί ηε δηαηήξεζε ησλ 

κεηξψσλ    θαη    ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, θαζψο θαη ηηο αξρηθέο ηδηνηηκέο ησλ κπιφθ ηεο 

εηθφλαο γηα ηελ εμαγσγή ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο. Γηαζέηνληαο απηά ηα ηξηα κεηξψα 

δηαζέηνπκε επίζεο κηα - ίζσο αιινησκέλε - εθδνρή ηεο πδαηνγξαθεκέλεο εηθφλαο. Αξρηθά, νη 

ζπγγξαθείο ρσξίδνπλ ηελ εηθφλα ζε κε επηθαιππηφκελα κπινθ φπσο πξηλ. ε απηά ηα κπινθ 

εθαξκφδνπλ κεηαζρεκαηηζκφ    . Απφ ηα λέα   
  πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην θάζε κπινθ, 

ζπλδηάδνπλ κε ηα αληίζηνηρα     θαη    πνπ δηαζέηνπλ γηα λα παξάμνπλ ηα   
 . Σέινο, απφ 

απηά αθαηξνχλ ηηο αξρηθέο ηδηνηηκέο ησλ κπινθ γηα λα παξάμνπλ ηα    ηα νπνία είλαη φζα 

θαη ην πιήζνο ησλ κπινθ. 

  

10.2 Τβξηδηθή SVD Τδαηνγξάθεζε 

 

 Πνιπάξηζκεο ηερληθέο αλαπηχρζεθαλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ    . Σα 

απνηειέζκαηα ηνπο ήηαλ ζεακαηηθά, θαζψο, ε κε νξαηφηεηα πνπ επηηπγράλνπλ νη ηερληθέο 

είλαη ζε εμαηξεηηθά επίπεδα, ελψ, ε αληνρή ηνπο ζε επηζέζεηο επεμεξγαζίαο εηθφλαο είλαη απηφ 

πνπ ηηο έθαλαλ λα μερσξίδνπλ.  

 Όκσο, ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ζηξάθεθε ζε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε, κεηά 

απφ κηα ζεκαληηθή ζπλεηδεηνπνίεζε. Απνδείρζεθε, πσο ην εξγαιείν ηεο αλάιπζεο 

ηδηαδνπζψλ ηηκψλ, κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί απνδνηηθά, ζε ζπλδηαζκφ θαη κε ππάξρνληεο 

κεηαζρεκαηηζκνχο, φπσο    ,     θ.ν.θ. Απηφ, απνηειεί ζεκαληηθή αλαθάιπςε, αλ 

αλαινγηζηνχκε ην γεγνλφ φηη, ζπλδηάδνληαο απηά ηα δχν ζηνηρεία, κπνξνχκε λα επηηχρνπκε 

αθφκα θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  
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 Απφ ηε κηα, πξαγκαηηθή κε νξαηφηεηα πδαηνγξάθεζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί, ιφγσ 

ηεο κνληεινπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ πξνζθέξνπλ  νη 

κεηαζρεκαηηζκνί,  ελψ, απφ ηελ άιιε, κπνξνχκε λα εθκεηαιεπηνχκε ηελ αληνρή ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο    , ζε θνηλέο επηζέζεηο επεμεξγαζίαο εηθφλαο. ε ζπλδηαζκφ, απηά ηα δχν 

εξγαιεία, κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ πξνθαλψο απφ ηνπο εξεπλεηέο, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηδαληθέο ηερληθέο πδαηνγξάθεζεο.  

 ην [15], νη          θαη       , καο παξνπζηάδνπλ κηα ηέηνηα ηερληθή, ε νπνία 

εθκεηαιεχεηαη ηνλ     θαη ηνλ    , γηα λα καο απνδείμνπλ ζε πνηεο ζπρλνηηθέο δψλεο θαη 

κε πνην ηξφπν είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθή ε απφθξπςε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο. Ζ 

δηαδηθαζία αθνξά ηα παξαθάησ βήκαηα. 

 Αξρηθά, κεηαζρεκαηίδνπλ νιφθιεξε ηε θέξνπζα εηθφλα  , κε ρξήζε ηνπ δηαθξηηνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζπλεκηηφλνπ. ηε ζπλέρεηα, ρσξίδνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζε ηέζζεξεηο δψλεο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο γίλεηαη κε βάζε ηηο ζπρλφηεηεο 

θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, αθνχ, φπσο είδακε, νη ρακειέο ζπρλφηεηεο, νη νπνίεο 

δηαηεξνχλ θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο, ζπγθεληξψλνληαη πάλσ αξηζηεξά, ελψ, νη 

πςειέο θάησ δεμηά. Μπνξνχκε λα αληηζηνηρήζνπκε ηνλ δηαρσξηζκφ κε απηφλ ζε   ,    θαη 

   πνπ είρακε δεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ο ελ ιφγσ δηαρσξηζκφο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 

Σχιμα 15: Αντιςτοίχθςθ των περιοχϊν του μεταςχθματιςμοφ ςε μπλόκ 

 

 Αθνινπζψληαο «δηγθ-δαγθ» ζεηξά ζε θάζε δψλε, δηαηξέρνπλ φινπο ηνπο ζπληειεζηέο 

θαη ηνπο ηνπνζεηνχλ ζηα αληίζηνηρα ηεηαξηεκφξηα, φπσο θαίλεηαη παξαπάλσ. Σα 

ηεηαξηεκφξηα απηά, κε κηα δηεπξπκέλε έλλνηα, κπνξνχκε λα ηα παξνκνηάζνπκε θαη κε ηηο 

πεξηνρέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θπκκαηηδίσλ ελφο επηπέδνπ. Αθνχ 

θαηαζθεπάζνπλ ηα ηέζζεξα απηά κπιφθ, ρξεζηκνπνηνχλ ην κεηαζρεκαηηζκφ     γηα λα 

παξάμνπκε ηέζζεξεηο ηξηάδεο κεηξψσλ      .  

 ηε ζπλέρεηα, επηρεηξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ζηηο ηδηνηηκέο θάζε ελφο   κε θάπνην 

ηξφπν ην πδαηνγξάθεκα. Γη’απηφ θαη αξρηθά, κεηαηξέπνπλ ην πδαηνγξάθεκα θάλνληαο 

ρξήζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ    . ην απνηέιεζκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ εθαξκφδνπλ    , 

πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ηα κεηξψα       ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο. Οη 
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ηδηνηηκέο ηνπ πίλαθα   είλαη ηειηθά θαη απηέο πνπ ζα απνζεθεπηνχλ ζε θάζε έλα απφ ηα 

κεηξψα   απφ ην θάζε ηεηαξηεκφξην. Απηέο, πξνζηίζεηληαη κε ηνλ παξαθάησ ηχπν. 

 

                

  

 Σέινο, εθαξκφδνληαο αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ     κε ηα ηξνπνπνηεκέλα 

κεηξψα   θαη επαλαηνπνζεηψληαο ηα ζηνηρεία ησλ          έσο   ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο 

ησλ δσλψλ ζπρλνηήησλ, εθαξκφδνπλ αληίζηξνθν δηαθξηηφ κεηαζρεκαηηζκφ ζπλεκηηφλνπ, ν 

νπνίνο ζα δψζεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα.  

 Γηα ηελ εμαγσγή, κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ πηζαλψο αιινησκέλε εηθφλα, φπσο θαη πξηλ, 

θάλνληαο ρξήζε     θαη κέζσ ηεο «δηγθ-δαγθ» αθνινπζίαο παξάγνπλ θαη πάιη ηέζζεξα 

κπινθ. ηα κπινθ εθαξκφδνπλ     θαη αθαηξνχλ απφ ηηο ηδηνηηκέο ησλ κεηξψσλ   πνπ 

πξνθχπηνπλ ηηο αξρηθέο ηδηνηηκέο ηεο εηθφλαο, ηηο νπνίεο δηαζέηνπκε ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή γηα ηελ αλάθηεζε. ε ζπλδηαζκφ κε ηηο βάζεηο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο πνπ επίζεο 

δηαζέηνπκε θαη ηηο ηδηνηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ, παξάγνπλ ηα απνηειέζκαηα, ζηα νπνία 

εθαξκφδνπλ αληίζηξνθν    , γηα λα παξάμνπλ ηειηθά ην πδαηνγξάθεκα. Οη ζπγγξαθείο 

αλαθέξνπλ πσο ηα ηεηαξηεκφξηα κε ηε κεγαιχηεξε ελέξγεηα, δειαδή θαη ηηο κεγαιχηεξεο 

ηηκέο είραλ θαη ηηο κεγαιχηεξεο ηδηνηηκέο. 

 ην [16], νη       θαη             παξνπζηάδνπλ κηα αληίζηνηρε non-blind ηερληθή 

κε ηελ απφ πάλσ, ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηε θνξά δηαθξηηφ κεηαζρεκαηηζκφ θπκκαηηδίσλ. Ζ 

δηαθνξά ηνπο έγγπηαη ζην γεγνλφο φηη, αληί λα παξάμνπλ ηα ηέζζεξα κπιφθ κέζσ «δηγθ-

δαγθ» αθνινπζίαο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έκθπηε ηδηφηεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, ε νπνία 

παξάγεη ηηο ηέζζεξεηο «εθδνρέο» ηεο εηθφλαο,          θαη   . ηε ζπλέρεηα, θαη απηνί 

εθαξκφδνπλ ζηα                θαη ζην πδαηνγξάθεκα    , πξνζζέηνπλ ηηο ηδηνηηκέο γηα 

λα παξάμνπλ ηηο λέεο θαη εθαξκφδνπλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ     θαη αληίζηξνθν 

    γηα λα παξάμνπλ ηελ πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ αλάθηεζε, ε 

δηαδηθαζία είλαη αληίζηνηρε.   
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Κεθάιαην 11: Δθαξκνγέο 

 

 ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πινπνηήζεθαλ ζε        νη πην ζεκαληηθνί 

αιγφξηζκνη πδαηνγξάθεζεο, βαζηζκέλνη ζε εξγαζίεο ζηηο νπνίεο έρνπκε αλαθεξζεί κέρξη 

ζηηγκήο, θαζψο θαη έλαο λένο αιγφξηζκνο, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηδηάδνπζσλ 

ηηκψλ θαη ηελ ηερληθή θαησθιίσζεο ηνπ     . Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ ζπλνπηηθά, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζή ηνπο κε ηελ 

έλλνηα ηεο νξαηφηεηαο πδαηνγξάθεζεο φζν θαη ηεο αληνρήο ηνπο ζε επηζέζεηο. 

 ε φιεο ηηο ηερληθέο ρξεζηκνπνηήζεθε ε γλσζηή εηθφλα ηεο      θαζψο θαη νη 

εηθφλεο         θαη          γηα ηελ πδαηνγξάθεζε, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθε δηαθνξεηηθφ 

πδαηνγξάθεκα γηα ηελ πξψηε θαη γηα ηηο δχν επφκελεο αληίζηνηρα. Κάζε εξγαζία παξνπζίαδε 

ηα απνηειέζκαηά ηεο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα εηθφλα ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο. 

ηελ παξνχζα εξγαζία φκσο, πάληα ζεβφκελνη ηελ ηερληθή, πξνζπάζήζακε λα εθαξκφζνπκε 

ηηο ηερληθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο, ζην ίδην κέγεζνο, κε αληίζηνηρν κέγεζνο 

πδαηνγξαθήκαηνο. θνπφο απηήο ηεο θίλεζεο ήηαλ λα δνχκε ζπγθξηηηθά θαη κε ηε 

ρσξεηηθφηεηα ηεο θάζε ηερληθήο ηα απνηειέζκαηά ηεο θαη λα κπνξέζνπκε ζαθψο λα 

ζπγθξίλνπκε, φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο, ηηο ηερληθέο. 

 

11.1 I.J.Cox et al. «Secure Spread Spectrum Watermarking for Multimedia» 

 

 Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε ν αιγφξηζκνο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ  

        [5] θαη παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  O πγθεθξηκέλνο 

αιγφξηζκνο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο, θαζψο άλνημε ην δξφκν γηα ηελ 

πδαηνγξάθεζε ζην ρψξν ησλ ζπρλνηήησλ, αθνχ απέδεημε πσο δχλαηαη λα απνζεθεχζεηο 

πιεξνθνξία ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ    . 

 ηελ εξγαζία αλαθέξεηαη πσο ην πδαηνγξάθεκα πξνέξρεηαη απφ θαλνληθή 

αθνινπζία κέζεο ηηκήο   θαη δηαζπνξάο  . Γηα εκάο ην πδαηνγξάθεκά καο είλαη κηα εηθφλα 

ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο       πνπ παίξλεη ηηκέο        απφ   έσο  . Απηφ είλαη κηα 

ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ ηνλίδεηαη γηαηί ζα εκθαληζηεί ζηε ζπλέρεηα. 

 Πξνθεηκέλνπ λα απνζεθεχζνπκε ην πδαηνγξάθεκα ζηνπο DCT φξνπο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θέξνπζαο εηθφλαο, αλαδνκήζακε ην πδαηνγξάθεκα απφ ηελ 

ηεηξαγσληθή ηνπ κνξθή ζε άλσ ηξηγσληθή, ψζηε λα πξνζηεζεί ζηνπο φξνπο ηεο πεξηνρήο   . 

Γηα ηελ πξνζζήθε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ζε απηνχο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ δεχηεξε θφξκνπια 

ηελ νπνία ν ίδηνο αλαθέξεη. 

 Αλαθέξεη πσο ε ηηκή θιηκάθσζεο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, φκσο, θαη ζηα πεηξάκαηα αιιά θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηηκή        .  

 ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πδαηνγξάθεζεο. πγθεθξηκέλα, 

βιέπνπκε ηελ αξρηθή θαη ηελ πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα, θαζψο θαη ην πδαηνγξάθεκα ζε 
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ζχγθξηζε κε ην απηφ πνπ εμάγακε ρσξίο λα εθαξκφζνπκε θάπνηα επίζεζε ζηε θσηνγξαθία. 

  

 

 

Έπεηηα, πξνζζέζακε ιεπθφ ζφξπβν κέζσ ηεο      ζηελ πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα, κε 

        , πνπ ήηαλ αξθεηφο γηα λα θαηαζηξέςεη δπζηπρψο ην πδαηνγξάθεκα. 
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Αληίζηνηρα πξάμακε θαη γηα ηηο άιιεο δχν εηθφλεο κε ηα απνηειέζκαηα λα θαίλνληαη 

παξαθάησ. Αξρηθα γηα ηελ airplane ρσξίο  ζφξπβν: 

 

 

Καη κεηά ηελ πξνζζήθε ζνξχβνπ κε         : 
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Καη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ peppers ρσξίο ζφξπβν: 

 

 

 

Καη κε πξνζζήθε ζνξχβνπ κε         : 
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11.2  Ganic et al. «Robust DWT-SVD domain image watermarking: embedding data 

in all  frequencies» 

 

  ηε ζπλέρεηα, εθαξκφζηεθε ε εξγαζία ησλ       θαη            [16], ε νπνία 

αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην    θαη ρξεζηκνπνηνχζε «πβξηδηθή» πδαηνγξάθεζε, κε ρξήζε 

κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίνπ ηεο θέξνπζαο εηθφλαο θαη αλάιπζε ηδηάδνπζσλ ηηκψλ ζηα 

απνηειέζκαηα. 

 Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε παξνχζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπλαξηήζεηο 

     θαη       ηεο       , νη νπνίεο πινπνηνχλ ηνλ επζχ θαη αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ 

θπκκαηηδίνπ αληίζηνηρα. H θέξνπζα εηθφλα αλαιχζεθε ζε   ,  ,   θαη          . ε 

θαζέλα απφ απηά εθαξκφζηεθε    . Αληίζηνηρα,     εθαξκφζηεθε θαη ζην πδαηνγξάθεκα, 

ην νπνίν γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο κεγελζχλακε ζε    . ηνπο ηέζζεξεηο πίλαθεο ηεο 

δηάζεζεο καο πξνζζέζακε ηηο ηδηνηηκέο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο κε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

  
  

   
         

 

 

 Έπεηηα, εθαξκφζηεθαλ νη αληίζηξνθνη κεηαζρεκαηηζκνί, κε ηα ηξνπνπνηεκέλα πιένλ 

κεηξψα θαη θαηαζθεπάζακε ηελ πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα. Γηα ηελ δηαδηθαζία αλάθηεζεο 

ρξεζηκνπνηήζακε ηα κεηξψα βάζεο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο θαη ηηο ηδηνηηκέο ησλ   ,  ,   

θαη    θαζψο ε ηερληθή είλαη           . 

 Σέινο, παξνπζηάδνπκε  ηελ αξρηθή (αξηζηεξά) θαη ηελ πδαηνγξαθεκέλε (δεμηά) 

εηθφλα θαζψο θαη ηα ηέζζεξα πδαηνγξαθήκαηα πνπ εμήρζεζαλ κε ζεηξά, απφ ηα   ,  ,   

θαη    αληίζηνηρα. 
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Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ πξνζζήθε ζνξχβνπ κέζσ ηεο      

ζπλάξηεζεο ηεο       . Γηα ηελ ηηκή ηνπ     έρνπλ επηιερζεί ηα     , θάηη πνπ ζεκαίλεη 

πσο είλαη εκθαλήο πιένλ ε επίζεζε ζηελ εηθφλα. Σα απνηειέζκαηα εδψ είλαη αηζζεηηθά 

θαιχηεξα απφ απηά ηνπ     αθφκα θαη ζε κηθξφηεξν    . Παξφια απηά ε ηερληθή απηή 

είλαη           , θαη πνιιή απφ ηελ πιεξνθνξία ππάξρεη αθφκα ζηα κεηξψα   θαη   ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θάζε ηεο αλάθηεζεο. 
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ε αληηζηνηρία κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν, παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα 

πδαηνγξάθεζεο γηα ηηο άιιεο δχν εηθφλεο. 

Γηα ηελ airplane κε απνπζία ζνξχβνπ: 
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Καη γηα χπξαμε ζνξχβνπ κε     ίζν κε     : 
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Γηα ηελ peppers αξρηθά ρσξίο ζφξπβν: 
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Καη γηα χπξαμε ζνξχβνπ κε     ίζν κε     : 
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11.3 Lin et al. «A Novel SVD-based Watermarking Scheme for Protecting Rightful 

Ownership of Digital Images» 

 

 Ζ ηειεπηαία εξγαζία ε νπνία εθαξκφζηεθε [13], αθνξά ηερληθή, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί κνλάρα κεηαζρεκαηηζκφ    . Δίλαη ε πην θνληηλή κε ηελ λέα πινπνίεζε, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη ρξεζηκνπνηείηαη ν ίδηνο κεηαζρεκαηηζκφο, ελψ ππάξρνπλ αξθεηά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αθνξνχλ ηφζν ηελ ςεπδνηπραία γελλήηξηα αξηζκψλ, πνπ παξάγεη 

έλα κπζηηθφ θιεηδί, φζν θαη ηελ κπινθαδνπνίεζε εηθφλαο. 

 Ζ ηερληθή ησλ     θ.α. πνπ αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, εηζάγεη ηα      ηνπ 

δπαδηθνχ πδαηνγξαθήκαηνο, κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ζε ηπραία κπιφθ ηεο θέξνπζαο εηθφλαο, 

ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ θαζνξίδεη ην θιεηδί. Σν ελδηαθέξνλ, φπσο μαλαείπακε, είλαη ην 

βήκα δηφξζσζεο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη, φπνπ θαη επηρεηξεί κεηά ηελ αλάθηεζε, λα εμάγεη ην 

πδαηνγξάθεκα θαη λα επαλαθέξεη ηελ εηθφλα ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε, επαλαθέξνληαο 

θαη ηηο ηδηνηηκέο πνπ είραλ ηξνπνπνηεζεί. Βέβαηα, απηφ γίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν βαζκφ, αθνχ 

θπξίσο ε ηειεπηαία ηδηνηηκή ράλεηαη εζθεκέλα, πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ηε ζέζε ηεο ε 

πξνεγνχκελε, ππνδηαηξεκέλε θαηά παξάγνληα     .  

 Παξαθάησ, θαίλνληαη ε αξρηθή θαη ε πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα, θαζψο θαη ε 

δηνξζνκέλε εθδνρή ηεο, αιιά θαη ηα πδαηνγξαθήκαηα πνπ εμήρζεζαλ. Δίλαη   ζην πιήζνο 

θαζψο νη ζπγγξαθείο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ επξσζηία, πξνηείλνπλ ηελ απνζήθεπζε 

θάζε     ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο απφ ηξεηο θνξέο. 
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  Ζ βειηίσζε είλαη νξαηή, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ε αξρηθή πδαηνγξάθεζε πξνθαιεί 

αξθεηή αιινίσζε ζηελ απζεληηθή εηθφλα, ηελ νπνία βειηηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην βήκα 

δηφξζσζεο ζηε θάζε εμαγσγήο. Έλα αθφκε αξλεηηθφ ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη ζε 

πεξίπησζε χπαξμεο ζνξχβνπ, φηαλ ν αιγφξηζκνο πξνζπαζήζεη λα αληηθαηαζηήζεη ην    κε 
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ηελ πξαγκαηηθή ηηκή, φηαλ δειαδή επηρεηξήζεη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε ηελ ηηκή       ζα 

δεθαπιαζηάζεη ηαπηφρξνλα θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζνξχβνπ ζηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο απηήο. 

πλεπψο, ην βήκα βειηίσζεο ζε ελζφξπβν πεξηβάιινλ δελ είλαη απνδνηηθφ. 

 ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζζήθεο ζνξχβνπ ζηελ 

πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα. Παξνπζηάδνληαη ηφζν ηα εμαρζέληα πδαηνγξαθήκαηα φζν θαη ε 

«δηνξζσκέλε» εηθφλα γηα     ίζν κε      . 

 

 

 

Αληίζηνηρα ζηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο δχν άιιεο εηθφλεο, πξψηα γηα 

ηελ airplane θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ peppers, αξρηθά ρσξίο ζφξπβν θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

πξνζζήθε      ζνξχβνπ κε          .
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Κεθάιαην 12: Πξνηεηλόκελε Σερληθή 

 

 ην θεθάιαην απηφ πξνηείλεηαη κηα λέα ηερληθή, ε νπνία έρεη σο ζθνπφ λα βειηηψζεη 

ην βήκα δηφξζσζεο ηεο πξνεγνχκελεο ηερληθήο πνπ παξνπζηάζηεθε, ησλ      θ.α. . Ζ λέα 

ηερληθή αμηνπνηεί θαη απηή ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ    , ελψ, δηαθέξεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εηζάγεηαη ην πδαηνγξάθεκα ζηνπο ζπληειεζηέο, θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ 

κπινθ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θηινμελήζνπλ ηα bits ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο. 

Δπίζεο, γηα ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη ηπθιή ηερληθή 

αλάθηεζεο, βαζηζκέλε ζηελ θαησθιίσζε κε ηελ ηερληθή ηνπ Otsu. 

 Όζνλ αθνξά ηε θάζε δηφξζσζεο, ε λέα ηερληθή ζέβεηαη ηηο ηηκέο ησλ 

                ησλ κπινθ, ηηο νπνίεο θαη δελ πξνζαξκφδεη, παξά κφλν γηα λα εηζάγεη έλα 

πνζφ πιεξνθνξίαο, ζε πεξίπησζε                . Δάλ αληίζηνηρα ε απφθαζε 

πδαηνγξάθεζεο, κε βάζε ην θαηψθιη, ππνδεηθλχεη χπαξμε     πδαηνγξαθήκαηνο   ζε θάπνην 

κπινθ, ε πιεξνθνξία απηή αθαηξείηαη, επηζηξέθνληαο ηηο ηδηνηηκέο ζηηο αξρηθέο ηνπο ηηκέο. 

 Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα επηιερζνχλ ηα θαηάιιεια κπιφθ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηελ πδαηνγξάθεζε, αμηνπνηείηαη ςεπδνηπραία αθνινπζία, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο ζέζεηο 

απηψλ. Ζ αθνινπζία είλαη θαη ε κφλε πιεξνθνξία ε νπνία ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθηεζεί ην πδαηνγξάθεκα ηεο εηθφλαο. Ζ αλάιπζε ηεο ηερληθήο γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Αξρηθά, επηιέγεηαη ε θέξνπζα εηθφλα   θαζψο θαη ην πδαηνγξάθεκα  , ην νπνίν 

είλαη δπαδηθφ, δειαδή παίξλεη ηηκέο 0 ή 1. Σν κέγεζνο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο εμαξηάηαη απφ 

ην κέγεζνο ηεο εηθφλαο. Κάζε bit ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο απνζεθεχεηαη ζε έλα κπινθ 

κεγέζνπο     . πλεπψο, γηα λα απνζεθεπηεί έλα πδαηνγξάθεκα κεγέζνπο       

απαηηείηαη εηθφλα         . ηα πεηξάκαηά καο ρξεζηκνπνηήζεθε ε εηθφλα ηεο      

κεγέζνπο         θαη σο πδαηνγξάθεκα ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην κε ησλ πξνεγνχκελσλ 

        κεγέζνπο       . Δίλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ ρξήζηε λα αμηνπνηήζεη ζην πιήξεο ηελ 

εηθφλα αθνχ ε ηερληθή απηή δνπιεχεη εμίζνπ θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

 Ζ θέξνπζα εηθφλα ρσξίδεηαη ζε κπινθ    κεγέζνπο     φπσο αλαθέξζεθε πξηλ. ε 

θάζε έλα απφ απηά ηα    εθαξκφδεηαη κεηαζρεκαηηζκφο    . Κάζε έλα απφ ηα κπιoθ καο 

δίλεη ηξηα κεηξψα         . Απφ θάζε κεηξψν    ηνπ θάζε κπινθ, θξαηάκε ζε έλα δηάλπζκα 

ηελ πξψηε θαη πην ηζρπξή  ηδηνηηκή. Απφ απηέο ηηο ηηκέο, παξάγνπκε νπζηαζηηθά έλα 

δηάλπζκα    ηδηνηηκψλ, φισλ ησλ κπινθ ηεο εηθφλαο.  

 ηε ζπλέρεηα, δηαηάζνπκε ην δηάλπζκα απηφ, θαζψο θαη ππνινγίδνπκε ην πιήζνο 

      θαη       ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο. Σν πιήζνο απηφ ην ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα 

θαζνξίζνπκε δχν γεληθά θαηψθιηα,      θαη     . Δπηιέγνπκε ηελ      νζηή θαη ηελ  

     νζηή ηηκή απφ ην δηάλπζκα ησλ   , φπνπ   ην πιήζνο ησλ        θαη   ην πιήζνο ησλ 

      . 

 Γηαζέηνληαο ινηπφλ απηά ηα δχν θαηψθιηα ηψξα, επηζηξέθνπκε ζηε θέξνπζα εηθφλα 

θαη μεθηλάκε κε ηελ ηερληθή πδαηνγξάθεζεο. Ζ γελλήηξηα αξηζκψλ καο παξάγεη κηα 

ςεπδνηπραία αθνιoπζία ησλ δεηθηψλ ησλ κπινθ ηεο εηθφλαο. Ξεθηλψληαο απφ απηφ πνπ καο 

ππνδεηθλχεη πξψηα θαη ζπλερίδνληαο ζην επφκελν, επηιέγνπκε ηα κπινθ ηα 
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κεηαζρεκαηίδνπκε μαλά κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ     θαη ειέγρνπκε ην     ην νπνίν ζέινπκε 

λα εηζάγνπκε.  

 Δάλ ην     ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο είλαη  , ειέγρνπκε θαη εάλ ε πξψηε ηδηνηηκή ηνπ 

κεηξψνπ    πνπ πξνθχπηεη απφ ην κπιφθ  είλαη θαη κηθξφηεξε απφ ην      πνπ βξήθακε ζηελ 

πξνεγνχκελε θάζε. Αλ ν θαλφλαο ηζρχεη, θξαηάκε ηε ζέζε ηνπ κπιφθ, ελψ αλ δελ ηζρχεη, 

πξνρσξάκε ζην επφκελν.    

 Αληίζηνηρα, εάλ ην     ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο είλαη  , ειέγρνπκε εάλ ε πξψηε 

ηδηνηηκή ηνπ κεηξψνπ    ηνπ κπιφθ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ κεγάινπ θαησθιίνπ. Αλ ν θαλφλαο 

ηζρχεη, πξνζζέηνπκε ζε απηή ηελ ηδηνηηκή έλα πξνθαζνξηζκέλν πνζφ, ην νπνίν παίδεη θαη ην 

ξφιν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εηζάγεηαη ηειηθά ζηελ εηθφλα θαη θξαηάκε ηε ζέζε ηνπ κπινθ. 

Αληίζηνηρα, αλ ν θαλφλαο δελ ηζρχεη, εξεπλνχκε ην επφκελν κπιφθ. Οπζηαζηηθά ν ηχπνο πνπ 

εθαξκφδεηαη είλαη ν παξαθάησ: 

 

 ̂  
    

      

 

 Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία κέρξη λα απνζεθεχζνπκε ηειηθά φια ηα      ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο. Οη ζέζεηο ηηο νπνίεο θξαηνχζακε, φηαλ ν θαλφλαο πδαηνγξάθεζεο καο 

ίζρπε, δεκηνπξγνχλ ηειηθά θαη ην θιεηδί πδαηνγξάθεζεο. Μεηά απφ θάζε εηζαγσγή ηνπ 

πνζνχ πιεξνθνξίαο, εθαξκφδνπκε ηνλ αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηνπνζεηνχκε ην 

κπινθ ηεο εηθφλαο ζηελ αληίζηνηρε ζέζε. ην ηέινο, παξάγνπκε ηελ πδαηνγξαθεκέλε εηθφλα.  

 Όπσο βιέπνπκε, ε επίδξαζε ζηηο ηδηνηηκέο ηνπ κεηξψνπ S είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

Σξνπνπνηείηαη κνλάρα ε πξψηε ηδηνηηκή ησλ θαηάιιεισλ κπινθ, ελψ, νη ππφινηπεο 

παξακέλνπλ αλέπαθεο. Δπίζεο, κφλν ζηελ πεξίπησζε        πξνζηίζεηαη απηή ε πιεξνθνξία. 

Σν πνζφ ηεο πιεξνθνξίαο, ή αιιηψο        , θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε. Ζ βέιηηζηε ηηκή 

πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ επίηεπμε κε νξαηφηεηαο, φζν θαη απφ ηελ επξσζηία ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο απέλαληη ζε επηζέζεηο.  

 Σα θαιά λέα είλαη πσο ν κεηαζρεκαηηζκφο     πξνζθέξεη πξνζηαζία απέλαληη ζε 

ηέηνηεο αιινηψζεηο, θαιχηεξα απφ ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κνλάρα ην ρψξν ησλ 

ζπρλνηήησλ γηα ηελ πδαηνγξάθεζε. Δπίζεο, ε επξσζηία ηεο ηερληθήο έγγπηαη ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν επηιέγνληαη ηα κπιφθ ηεο πδαηνγξάθεζεο, γηαηί αθελφο γηα ηελ εμαγσγή απαηηείηαη 

ε γλψζε ηνπ θιεηδηνχ θαη αθεηέξνπ ε επηινγή ησλ κπινθ  κέγηζησλ θαη ησλ ειάρηζησλ    

ηδηνηηκψλ πξνζζέηεη επξσζηία ζηελ αλάθηεζε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο. 

 Γηα ηε δηαδηθαζία αλάθηεζεο απαηηείηαη ε πδαηνγξαθεκέλε θαη πηζαλψο αιινησκέλε 

εηθφλα θαζψο θαη ην θιεηδί. Ζ εηθφλα ρσξίδεηαη θαη πάιη ζε      κπινθ, ελψ επηιέγνπκε 

απηά ηα νπνία καο ππνδεηθλχεη ην θιεηδί. Σα κπινθ απηά κεηαζρεκαηίδνληαη κε ρξήζε ηεο 

αλάιπζεο ηδηάδνπζσλ ηηκψλ θαη νη πξψηεο ηδηνηηκέο  επηιέγνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα 

δηάλπζκα. Γηα λα θαζνξίζνπκε ην     πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζέζε αξθεί λα θνηηάμνπκε ην 

ηζηφγξακκα ηνπ δηαλχζκαηνο απηνχ. Οη ηηκέο ζηηο νπνίεο δελ έρεη πξνζηεζεί         

βξίζθνληαη ζηα αξηζηεξά θαη δεκηνπξγνχλ δηθή ηνπο θαηαλνκή, ελψ, νη ππφινηπεο ζηηο νπνίεο 

έρνπκε πξνζζέζεη ην         έρνπλ κεηαθηλεζεί πξνο ηα δεμηά. Μπνξνχκε λα επηιέμνπκε 



79 
 

νπνηνδήπνηε θαηψθιη, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ απηψλ ησλ 

ηηκψλ, φκσο ν      θάλεη εμαηξεηηθή δνπιεηά επηινγήο ηνπ. 

 Αληίζηνηρα, ζε πεξίπησζε επίζεζεο ζηελ εηθφλα κε πξνζζήθε ιεπθνχ ζνξχβνπ, ζηηο 

ηδηνηηκέο ζα έρεη πξνζηεζεί, κε ηπραίν ηξφπν, θάπνηα ηηκή ζνξχβνπ. Απηφ, έρεη σο 

απνηέιεζκα λα θέξεη ηηο δχν θακπχιεο πην θνληά κεηαμχ ηνπο. ε πεξίπησζε ζηαδηαθήο 

πξνζζήθεο ζνξχβνπ, ε θαηαλνκή πνπ δεκηνπξγείηαη πιεζηάδεη ηελ γθανπζηαλή, φπσο είλαη 

αλακελφκελν. Γη’απηφ ην ιφγν θαη επηιέρζεθε ε θαησθιίσζε κε βάζε ηελ ηερληθή ηνπ     . 

Δθκεηαιεπφκαζηε πξαθηηθά ηελ          γλψζε πσο ζην ηζηφγξακκα ηνπ δηαλχζκαηνο 

ππάξρνπλ δχν θαηαλνκέο, κηα γηα ηηο      θαη κηα γηα ηηο     ηδηνηηκέο θαη ρξεζηκνπνηνχκε 

ηνλ      γηα λα καο θαζνξίζεη έλα απνδεθηφ θαηψθιη αλάκεζά ηνπο. 

 Αθνχ ινηπφλ δηαζέηνπκε ην θαηψθιη απηφ, ε δηαδηθαζία είλαη ηεηξηκέλε. 

Απνθαζίδνπκε κε βάζε ηελ ζρέζε ηνπ θαησθιίνπ θαη ηνπ    ηνπ κπινθ πνπ καο θαζνξίδεη ην 

θιεηδί εάλ έρνπκε       ή  . Δάλ ε ηηκή ηνπ    είλαη κεγαιχηεξε ηνπ threshold απνθαζίδνπκε 

0 αιιηψο απνθαζίδνπκε 1. 

 Όηαλ απνθαζίζνπκε 1 απφ ηελ    ηδηνηηκή αθαηξνχκε θαη ηελ ηηκή ηνπ         πνπ 

είρε πξνζηεζεί θαη εθαξκφδνπκε ην γηλφκελν      γηα λα παξάμνπκε ην δηνξζσκέλν κπινθ. 

Απηφ, πξαθηηθά ζπλνςίδεη θαη ην ζηάδην δηφξζσζεο, αθνχ δελ απαηηνχληαη πεξεηαίξσ 

βήκαηα. 
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Κεθάιαην 13: ύγθξηζε Σερληθώλ 

  

 ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ 

εθαξκνγψλ, θάλνληαο ρξήζε κεηξηθψλ πνπ ππνινγίδνπλ ηφζν ηελ νξαηφηεηα ησλ ηερληθψλ 

πδαηνγξάθεζεο, φζν θαη ηελ αληνρή ηνπο ζε επηζέζεηο. Οη δχν απηέο θαηεγνξίεο 

απνηειεζκάησλ παξνπζηάδνληαη, ππνινγίδνληαο θάπνηεο απφ ηηο γλσζηέο κεηξηθέο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Οη πξψηεο αθνξνχλ ηε ζρέζε  ηεο αξρηθήο θέξνπζαο 

εηθφλαο θαη ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ απνηειέζκαηνο, ελψ, νη δεχηεξεο αθνξνχλ ην 

πδαηνγξάθεκα θαη ηε ζρέζε ηνπ κε απηφ πνπ εμάγεηαη κεηά απφ ηηο επηζέζεηο πνπ 

εθαξκφδνληαη. 

 Σα απνηειέζκαηα απηά βαζίδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο θαη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινπνηήζεθαλ. Σα λνχκεξα πνπ παξνπζηάδνληαη 

πξνθχπηνπλ κεηά απφ εθηελή πεηξάκαηα. ηφρνο ήηαλ ε ζχγθξηζε  λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ 

δηθαηφηεξε, ζεβφκελε φιεο ηηο παξακέηξνπο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηηο εξγαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη. Βέβαηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ηερληθή ηνπ Cox έρεη πξνζαξκνζηεί 

πξνθεηκέλνπ λα δέρεηαη εηθφλα αληί γηα ην πδαηνγξάθεκα ην νπνίν αλαγξάθεηαη ζηελ 

εξγαζία, ζπλεπψο ρξεζηκνπνηείηαη κνλάρα γηα λα δψζεη έλα «θάησ θξάγκα» ζηελ απφδνζε 

ησλ ηερληθψλ.  

 

13.1 ύγθξηζε Οξαηόηεηαο Σερληθώλ 

 

 Αξρηθά γηα ηηο εηθφλεο πνπ πδαηνγξαθήζακε, ππνινγίζηεθε ην κέζν ηεηξαγσληθφ 

ζθάικα, ην                            θαζψο θαη νη      θαη                κεηξηθέο. 

Σα απνηειέζκαηα, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, πξνθχπηνπλ απφ πνιιαπιέο 

κεηξήζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ           ελφο        πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ππάξρεη ζην 

παξάξηεκα ζηε ζπλέρεηα. 

Πνηνηηθέο Μεηξηθέο Οξαηόηεηαο Τδαηνγξάθεζεο 

     

 MSE PSNR SSIM IF 

cox_dct 0.0016 27.7 0.9935 0.9902 

dwt_svd 8.3547e-05 40.7 0.9887 0.9995 

svd 3.7522e-04 34.2 0.8914 0.9977 

new_svd 8.2607e-05 40.8 0.9985 0.9995 

svd 

restored 
1.6818e-05 47.7 0.9968 0.9999 

new_svd 

restored 
0 Inf 1 1 
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 MSE PSNR SSIM IF 

cox_dct 2.8093e-05 45.5 0.9984 0.9999 

dwt_svd 1.4062e-05 48.5 0.9981 0.9999 

svd 1.8210e-04 37.3 0.9668 0.9996 

new_svd 1.4072e-05 48.5 0.9987 0.9999 

svd 

restored 
1.1408e-04 39.4 0.9894 0.9997 

new_svd 

restored 
0 Inf 1 1 

 

        

 MSE PSNR SSIM IF 

cox_dct 4.1328e-05 43.8 0.9979 0.9998 

dwt_svd 1.3939e-05 48.5 0.9974 0.9999 

svd 1.2753e-04 38.9 0.9677 0.9995 

new_svd 1.4542e-05 48.3 0.9990 0.9999 

svd 

restored 
7.0245e-05 41.5 0.9867 0.9997 

new_svd 

restored 
0 Inf 1 1 

 

 

 ηηο παξαπάλσ κεηξηθέο ην κεγαιχηεξν κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα ππνδειψλεη 

ρεηξφηεξε απφδνζε. Αληίζεηα κεγαιχηεξν      κεηαθξάδεηαη σο κηθξφηεξε αιινίσζε ηεο 

εηθφλαο. Σέινο γηα ην      θαη ην    ηζρχεη φηη φζν πεξηζζφηεξν πιεζηάδνπλ ηελ ηηκή 1 ε 

νπνία είλαη θαη ηδαληθή ηφζν θαιχηεξα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πδαηνγξάθεζεο.  

 Παξαηεξείηαη πσο ε πξνηεηλφκελε ηερληθή ζπλαγσλίδεηαη αξθεηά θαιά κε ηηο 

ππφινηπεο ηερληθέο. Αληίζηνηρα κε ηελ πξνηεηλφκελε ηερληθή, πνιχ θαιά απνηειέζκαηα 

επηζηξέθεη θαη ε κέζνδνο         ελψ, ηξίηε έξρεηαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί κνλάρα 

   . Σειεπηαία ζε φιεο ηηο κεηξηθέο έξρεηαη ε ηερληθή ηνπ Cox φπσο ήηαλ αλακελφκελν, 

αθνχ είλαη κηα απφ ηηο πξψηεο ηερληθέο πνπ πεξηγξάθεζαλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο έρνπλ 

γίλεη θάπνηεο βαζηθέο παξαδνρέο. 

 Αληίζηνηρα, παξαηεξνχκε πσο γηα ηηο δηνξζσκέλεο εηθφλεο ηα απνηειέζκαηα είλαη 

ζαθψο θαιχηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ρσξίο δηφξζσζε. Δπίζεο γηα ηελ ηδαληθή πεξίπησζε 

απνπζίαο ζνξχβνπ ε πξνηεηλφκελε ηερληθή αθαηξεί εληειψο ηελ πιεξνθνξία ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο θαη επηηπγράλεη  πιήξε αληηζηξεςηκφηεηα, έρεη δειαδή θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ άιιε αληίζηνηρε SVD ηερληθή φπσο ππνδεηθλχνπλ θαη νη κεηξηθέο. 
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13.2 ύγθξηζε Δπξσζηίαο ζε Δπηζέζεηο 

 

 Αο εμεηάζνπκε ινηπφλ θαη θάπνηα αθφκε ζελάξηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζνχκε γηα 

ηελ επξσζηία ησλ ηερληθψλ. ηηο εηθφλεο εθαξκφδνληαη δηαθφξσλ εηδψλ επηζέζεηο, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ πξνζζήθε ζνξχβνπ, πεξηζηξνθή, πεξηθνπή θαη           . Αξρηθά, 

παξνπζηάδεηαη έλαο πίλαθαο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εηθφλσλ κεηά ηηο επηζέζεηο θαη ηα 

πδαηνγξαθήκαηα πνπ εμήρζεζαλ. Παξαθάησ, αθνινπζνχλ πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ην 

κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα, ην                         θαη ην                        

ησλ εμαρζέλησλ πδαηνγξαθεκάησλ. 

 

13.2.1 Πξνζζήθε ιεπθνύ ζνξύβνπ 

 

 Δπηιέμακε πξνζζήθε ιεπθνχ ζνξχβνπ, κέζσ ηεο      ζπλάξηεζεο ηεο       . 

ηα       o ζφξπβνο αξρίδεη θαη γίλεηαη νξαηφο. πλεπψο, ζε έλα ηδαληθφ ζελάξην επίζεζεο 

ζνξχβνπ ζα πξνζζέηακε ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηα      , φρη φκσο θαηά πνιχ λα έρεη 

πξαθηηθά επίδξαζε ζην πδαηνγξάθεκα αιιά επίζεο φρη θαη πνιχ θνληηλή ζην    ψζηε λα 

απνθεχγνπκε ηελ νξαηφηεηα ηεο επίζεζεο. κηα ηδαληθή ηηκή είλαη ηα       ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχκε ζηα πεηξάκαηα πνπ εθαξκφζακε. 
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cox_dct 
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dwt_svd 
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svd_watermarking 
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new_svd_watermarking  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Όπσο είλαη πξνθαλέο, ηα απνηειέζκαηα ηεο     κεζφδνπ, κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εθαξκφζηεθε, δελ είλαη θαζφινπ επζηαζή. Αληίζεηα, νη ππφινηπεο ηερληθέο θαίλεηαη λα 

δηαηεξνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ην πδαηνγξάθεκα. Παξαθάησ θαίλνληαη θαη νη κεηξήζεηο. 
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Πξνζζήθε Θνξύβνπ 

 

     

 MSE CRC SIM 

cox_dct 

watermark 
0.4795 0.6657 0.5110 

dwt_svd 

watermak1 
0.0096 0.9949 0.9506 

dwt_svd 

watermak2 
0.0255 0.9856 0.9224 

dwt_svd 

watermak3 
0.0255 0.9871 0.9273 

dwt_svd 

watermak4 
0.0782 0.9533 0.8518 

svd watermark 

1 
0.0181 0.9894 0.9883 

svd watermark 

2 
0.0180 0.9894 0.9866 

svd watermark 

3 
0.0185 0.9891 0.9866 

new_svd 

watermark 
0 1 1 

 

  

         

 MSE CRC SIM 

cox_dct 

watermark 
0.5027 0.2920 0.5377 

dwt_svd 

watermak1 
0.0475 0.8322 0.9364 

dwt_svd 

watermak2 
0.0992 0.7312 0.9703 

dwt_svd 

watermak3 
0.1002 0.7312 0.9757 

dwt_svd 

watermak4 
0.1448 0.6828 1.0226 

svd watermark 

1 
0.1394 0.6933 0.9194 

svd watermark 

2 
0.1528 0.6830 0.9371 

svd watermark 

3 
0.1474 0.6819 0.9162 

new_svd 

watermark 
0 1 1 
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 MSE CRC SIM 

cox_dct 

watermark 
0.4923 0.2680 0.4800 

dwt_svd 

watermak1 
0.0466 0.8374 0.9488 

dwt_svd 

watermak2 
0.0754 0.7885 1.0127 

dwt_svd 

watermak3 
0.0719 0.7931 1.004 

dwt_svd 

watermak4 
0.1059 0.7412 1.0329 

svd watermark 

1 
0.1784 0.6573 0.9452 

svd watermark 

2 
0.1833 0.6553 0.9533 

svd watermark 

3 
0.1767 0.6597 0.9468 

new_svd 

watermark 
0 1 1 

 

 Ζ πξνηεηλφκελε ηερληθή ζε απηφ ην πνζνζηφ ζνξχβν επηηπγράλεη ηέιεηα αλάθηεζε 

πδαηνγξαθήκαηνο.  Αληίζηνηρα ηα απνηειέζκαηα ηεο ηερληθήο κε     είλαη ζπλεπή ελψ ε 

ηερληθή ησλ Ganic θαη Eskicioglu θέξλνπλ θαιά απνηειέζκαηα εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο ζηε HH δψλε.  

 

13.2.2 Πεξηζηξνθή 

 

 Γηα ηελ επίζεζε ηεο πεξηζηξνθήο επηιέρζεθε κηα κηθξή ηηκή πεξηζηξνθήο ζε κνίξεο. 

Χο απνηέιεζκα πξνζηέζεθαλ καχξα εηθνλνζηνηρεία ζηηο γσλίεο ελψ ράζεθε πιεξνθνξία ηεο 

εηθφλαο. Σα απνηειέζκαηα αλάθηεζεο κεηά ηελ επίζεζε θαίλνληαη ζηε ζπλέρεηα. Ζ 

πεξηζηξνθή είλαη κηα επίζεζε ε νπνία θαηέζηξεςε πέξα απφ ηελ ηερληθή ηνπ     θαη ηελ 

ηερληθή ησλ     θ.α. Δπίζεο είρε ζεκαληηθή επίδξαζε θαη ζηελ ηερληθή ησλ            θαη 

     . Γη’απηφ θαη ζηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη κηα πνιχ κηθξή ηηκή πεξηζηξνθήο σο 

επίζεζε ράξελ ζχγθξηζεο. Ζ πξνηεηλφκελε ηερληθή είλαη εχξσζηε ζε πνιχ κεγαιχηεξεο ηηκέο 

απφ απηή.  
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dwt_svd 
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svd_watermarking 
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new_svd_watermarking  
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Πεξηζηξνθή 

 

     

 MSE CRC SIM 

cox_dct 

watermark 
0.6627 0.4708 0.2566 

dwt_svd 

watermak1 
0.0694 0.9639 0.8179 

dwt_svd 

watermak2 
0.0647 0.9635 0.8481 

dwt_svd 

watermak3 
0.0412 0.9811 0.8523 

dwt_svd 

watermak4 
0.2453 0.9455 0.4804 

svd watermark 

1 
0.1696 0.8970 0.8471 

svd watermark 

2 
0.1755 0.8930 0.8357 

svd watermark 

3 
0.1770 0.8922 0.8371 

new_svd 

watermark 
9.7656e-04 0.9994 0.9988 

 

         

 MSE CRC SIM 

cox_dct 

watermark 
0.3339 0.1981 0.2601 

dwt_svd 

watermak1 
0.0511 0.8287 0.9614 

dwt_svd 

watermak2 
0.1148 0.6204 0.7436 

dwt_svd 

watermak3 
0.1082 0.6602 0.8154 

dwt_svd 

watermak4 
0.0059 0.9903 0.8097 

svd watermark 

1 
0.1430 0.6565 0.8260 

svd watermark 

2 
0.1411 0.6539 0.8389 

svd watermark 

3 
0.1416 0.6614 0.8115 

new_svd 

watermark 
0.0034 0.9889 0.9989 
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 MSE CRC SIM 

cox_dct 

watermark 
0.3341 0.2077 0.2752 

dwt_svd 

watermak1 
0.0593 0.79170 0.8983 

dwt_svd 

watermak2 
0.0899 0.7033 0.8380 

dwt_svd 

watermak3 
0.1079 0.5431 0.5300 

dwt_svd 

watermak4 
0.0121 0.9622 0.7699 

svd watermark 

1 
0.1337 0.6910 0.8921 

svd watermark 

2 
0.1391 0.6701 0.8550 

svd watermark 

3 
0.1330 0.6891 0.8840 

new_svd 

watermark 
0 1 1 

 

 

13.2.3 Πεξηθνπή 

 

 ηε ζπλέρεηα, εθαξκφδνπκε επίζεζε πεξηθνπήο. Απνθφπηνπκε 25% ηεο θέξνπζαο 

εηθφλαο πξνθεηκέλνπ λα εξεπλήζνπκε πσο ζα αληηκεησπίζεη ε θάζε ηερληθή απηφ ην γεγνλφο 

ζηε θάζε ηεο αλάθηεζεο. 
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dwt_svd 
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svd_watermarking 
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new_svd_watermarking 
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Πεξηθνπή 

 

     

 MSE CRC SIM 

cox_dct 

watermark 
0.5891 0.5550 0.3468 

dwt_svd 

watermak1 
0.7664 0.2677 0.0758 

dwt_svd 

watermak2 
0.1586 0.9035 0.7321 

dwt_svd 

watermak3 
0.1504 0.9049 0.7874 

dwt_svd 

watermak4 
0.0961 0.9451 0.7994 

svd watermark 

1 
0.2124 0.8676 0.7527 

svd watermark 

2 
0.2031 0.8738 0.7635 

svd watermark 

3 
0.2172 0.8643 0.7470 

new_svd 

watermark 
0.1716 0.8945 0.8002 

 

         

 MSE CRC SIM 

cox_dct 

watermark 
0.3475 0.2520 0.3570 

dwt_svd 

watermak1 
0.3089 0.2520 0.3840 

dwt_svd 

watermak2 
0.2476 0.0848 0.0943 

dwt_svd 

watermak3 
0.1492 0.0900 0.0523 

dwt_svd 

watermak4 
0.0317 0.8666 0.6495 

svd watermark 

1 
0.0388 0.8625 0.7435 

svd watermark 

2 
0.0366 0.8708 0.7584 

svd watermark 

3 
0.0363 0.8718 0.7600 

new_svd 

watermark 
0.0046 0.9845 0.9694 

 

 

 

 



103 
 

        

 MSE CRC SIM 

cox_dct 

watermark 
0.3621 0.2549 0.3723 

dwt_svd 

watermak1 
0.3088 0.1671 0.2380 

dwt_svd 

watermak2 
0.1447 0.1807 0.1192 

dwt_svd 

watermak3 
0.1398 0.0315 0.0134 

dwt_svd 

watermak4 
0.0631 0.6914 0.4788 

svd watermark 

1 
0.0375 0.8671 0.7520 

svd watermark 

2 
0.0371 0.8690 0.7552 

svd watermark 

3 
0.0373 0.8681 0.7536 

new_svd 

watermark 
0.0185 0.9368 0.8776 

 

 

13.2.4 Sharpening 

 

 Σέινο, ζα εθαξκφζνπκε επίζεζε sharpening ζηηο εηθφλεο θαη ζα παξνπζηάζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα. Tν sharpening απμάλεη ηελ αληίζεζε κεηαμχ θσηεηλψλ θαη ζθνηεηλψλ 

πεξηνρψλ γηα λα αλαδείμεη ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ sharpening 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλάξηεζε ηεο matlab imsharpen κε παξακέηξνπο εθηέιεζεο 

'Radius', 1.5 , 'Amount',1.2 θαη 'Threshold', 0.7. 
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dwt_svd 
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svd_watermarking 
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new_svd_watermarking 
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Sharpening 

 

     

 MSE CRC SIM 

cox_dct 

watermark 
0.4241 0.7110 0.5656 

dwt_svd 

watermak1 
0.0042 0.9975 0.9783 

dwt_svd 

watermak2 
9.6478e-04 0.9995 1.0119 

dwt_svd 

watermak3 
0.0022 0.9987 1.0103 

dwt_svd 

watermak4 
0.0011 0.9993 1.0113 

svd watermark 

1 
2.4414e-04 0.9998 1 

svd watermark 

2 
0 1 1 

svd watermark 

3 
0 1 1 

new_svd 

watermark 
0 1 1 

 

         

 MSE CRC SIM 

cox_dct 

watermark 
0.4844 0.2855 0.5124 

dwt_svd 

watermak1 
0.0110 0.9582 1.0119 

dwt_svd 

watermak2 
0.0085 0.9797 1.1310 

dwt_svd 

watermak3 
0.0328 0.9219 1.1710 

dwt_svd 

watermak4 
0.0443 0.9097 1.2283 

svd watermark 

1 
7.3242e-04 0.9975 1 

svd watermark 

2 
0.0012 0.9959 1 

svd watermark 

3 
7.3242e-04 0.9975 1 

new_svd 

watermark 
4.8828e-04 0.9983 1 
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 MSE CRC SIM 

cox_dct 

watermark 
0.3960 0.3553 0.5947 

dwt_svd 

watermak1 
0.0051 0.9799 1.0099 

dwt_svd 

watermak2 
0.0088 0.9812 1.1485 

dwt_svd 

watermak3 
0.0592 0.8732 1.2013 

dwt_svd 

watermak4 
0.0040 0.9888 1.0837 

svd watermark 

1 
0.0017 0.9944 1 

svd watermark 

2 
0.0017 0.9944 1 

svd watermark 

3 
0.0021 0.9928 1 

new_svd 

watermark 
0 1 1 

 

  

 Όπσο θαίλεηαη, ε επίζεζε ηνπ sharpening δελ επηδξά ηφζν θαηαιπηηθά ζηηο ηερληθέο. 

Ζ κφλε ηερληθή ε νπνία επεξεάδεηαη, πιελ ηεο    , είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί 

κεηαζρεκαηηζκφ    . ηα πεηξάκαηα δνθηκάζηεθαλ θαη άιιεο παξάκεηξνη, κε ηα ίδηα φκσο 

απνηειέζκαηα. Οη ηερληθέο είλαη αξθεηά εχξσζηεο απέλαληη ζε απηή ηελ επίζεζε. 
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πκπεξάζκαηα 

 

 ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθε ε ηέρλε ηεο 

πδαηνγξάθεζεο εηθφλαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη  ηεο ηδηνθηεζίαο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ κεγάινπ ηκήκαηνο απηνχ ηεο 

επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη ηεο απφθξπςεο πιεξνθνξίαο, παξνπζηάζακε ηηο πηπρέο ηεο 

πδαηνγξάθεζεο θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία, ηε ρξεζηκφηεηά ηεο, ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο 

θαζψο θαη θέξακε παξαδείγκαηα πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ.  

 ηελ πξνζπάζεηά λα εμεγήζνπκε ζηνλ αλαγλψζηε ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο, 

παξνπζηάζηεθαλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαιεία ηεο επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη ηεο θξππηνγξαθίαο, 

ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ θαη εθηφο ηνπ ηνκέα ηεο πδαηνγξάθεζεο. Παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξεο 

ηερληθέο πδαηνγξάθεζεο, απφ φιεο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηνλ ηνκέα θαη ηηο ππφινηπεο ηερληθέο πνπ ππάξρνπλ εθεί έμσ.  

 Σέινο, παξνπζηάζηεθε θαη κηα λέα ηερληθή, πνπ εθκεηαιεχεηαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

   , ε νπνία ιεηηνπξγεί πνιχ θαιά ζε ζρέζε κε άιιεο γλσζηέο, ηηο νπνίεο εθαξκφζακε θαη 

ρξεζηκνπνηήζακε ζηε ζχγθξηζε, ζέβεηαη ηελ αξρηθή εηθφλα θαη επηηπγράλεη δηφξζσζε ζηε 

θάζε αλάθηεζεο, αιιά θαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηηο ππφινηπεο θάησ απφ επηζέζεηο 

θαη κεηαζρεκαηηζκνχο. Ζ ηερληθή απηή θαίλεηαη λα είλαη πνιιά ππνζρφκελε ελψ 

κειινληηθφο ζηφρνο είλαη ε επηπιένλ δηεξεχλεζε ηεο σο πξνο ηελ επξσζηία ηεο, απέλαληη ζε 

ςεπδείο ηζρπξηζκνχο ηδηνθηεζίαο θαη άιιεο επηζέζεηο πνιιαπιήο πδαηνγξάθεζεο θ.ν.θ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΕ MATLAB 

cox_dct.m 

close all 

clear 

 

a = 0.1; % Scaling Parameter 

 

lena = im2double(rgb2gray(imread('lena.bmp'))); % Host Image 

watermark =   im2double(imread('anon.bmp')); % Watermark 

Embedding 

lena_dct = dct2(lena); % Lena DCT coefficients 

 

watermark_array = watermark(:); % Watermark to array 

 

plain = zeros(512,512); 

plain(end-63:end,end-63:end) = watermark; 

 

% Transform watermark array to upper triangular plain 

f = 1; 

for i = 1:512 

for j = 1:512 

    if (i + j <= 92) 

        if f > 4096 

            break; 

        end 

        plain(i,j) = watermark_array(f); 

        f = f + 1; 

    end 

end 

end 

 

watermarked_dct = lena_dct .* ( 1 + a .* plain); % Cox's second formula 

 

lena_watermarked = idct2(watermarked_dct); % Watermarked image 

 

figure 

imshow(lena),title('Original') 

 

Attacks 

%lena_watermarked = awgn(lena_watermarked,38); 

%lena_watermarked = imrotate(lena_watermarked,.2); 

%lena_watermarked = lena_watermarked(2:513,2:513); 

%mask = (ones(512,512)); 

%mask(1:256,1:256)=0; 

%lena_watermarked = mask.*lena_watermarked; 

%lena_watermarked = imsharpen(lena_watermarked,'Radius', 1.5 , 

'Amount',1.2,'Threshold', 0.7); 
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figure 

imshow(lena_watermarked),title('Watermarked') 

 

Extraction 

extract = dct2(lena_watermarked); 

 

wat = 1/a*(extract - dct2(lena))./dct2(lena); 

 

new_watermark_array = zeros(2048,1); 

 

 f = 1; 

 

for i = 1:512 

    for j = 1:512 

        if (i + j <= 92) 

            if f > 4096 

                break 

            end 

            new_watermark_array(f) = wat(i,j); 

            f = f + 1; 

        end 

    end 

end 

 

result = wat(end-63:end,end-63:end); 

reshape(new_watermark_array,64,64); 

 

% extracted watermark 

 

figure 

imshow(watermark),title('Original Watermark') 

figure 

imshow(result),title('Extracted Watermark') 

 

imwrite(lena,'cox_dct_lena.png') 

imwrite(lena_watermarked,'cox_dct_watermarked_lena.png') 

imwrite(watermark,'cox_dct_watermark.png') 

imwrite(result,'cox_dct_extracted_watermark.png') 
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dwt_svd.m 

close all 

clear 

 

%Robust DWT-SVD Domain Image Watermarking: Embedding Data in All Frequencies - Emir 

Ganic, Ahmet M. Eskicioglu 

Host Image 

lena = im2double(rgb2gray(imread('lena.bmp'))); 

 

[LL_lena,LH_lena,HL_lena,HH_lena] = dwt2(lena,'haar'); 

 

[U_LL_lena,S_LL_lena,V_LL_lena] = svd(LL_lena); 

[U_LH_lena,S_LH_lena,V_LH_lena] = svd(LH_lena); 

[U_HL_lena,S_HL_lena,V_HL_lena] = svd(HL_lena); 

[U_HH_lena,S_HH_lena,V_HH_lena] = svd(HH_lena); 

Watermark 

watermark = imresize(im2double(imread('anon.bmp')),4); 

 

[U_Watermark,S_Watermark,V_Watermark] = svd(watermark); 

Embedding 

S_LL_watermarked_lena = S_LL_lena + 0.01*S_Watermark; 

S_LH_watermarked_lena = S_LH_lena + 0.01*S_Watermark; 

S_HL_watermarked_lena = S_HL_lena + 0.01*S_Watermark; 

S_HH_watermarked_lena = S_HH_lena + 0.01*S_Watermark; 

 

LL_watermarked_lena = U_LL_lena*S_LL_watermarked_lena*V_LL_lena'; 

LH_watermarked_lena = U_LH_lena*S_LH_watermarked_lena*V_LH_lena'; 

HL_watermarked_lena = U_HL_lena*S_HL_watermarked_lena*V_HL_lena'; 

HH_watermarked_lena = U_HH_lena*S_HH_watermarked_lena*V_HH_lena'; 

 

watermarked_image = 

idwt2(LL_watermarked_lena,LH_watermarked_lena,HL_watermarked_lena,HH_watermarked_lena,

'haar'); 

 

figure 

imshow(lena); 

title('Original Image') 

 

Attacks 

%watermarked_image = awgn(watermarked_image,38); 

%watermarked_image = imrotate(watermarked_image,.2); 

%watermarked_image = watermarked_image(2:513,2:513); 
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%mask = (ones(512,512)); 

%mask(1:256,1:256)=0; 

%watermarked_image = mask.*watermarked_image; 

%watermarked_image = imsharpen(watermarked_image,'Radius', 1.5 , 

'Amount',1.2,'Threshold', 0.7); 

Extraction 

figure 

imshow(watermarked_image); 

title('Watermarked Image') 

 

 

[LL_Watermarked_Image,LH_Watermarked_Image,HL_Watermarked_Image,HH_Watermarked_Image] 

= dwt2(watermarked_image,'haar'); 

 

[U_LL_Watermarked_Image,S_LL_Watermarked_Image,V_LL_Watermarked_Image] = 

svd(LL_Watermarked_Image); 

[U_LH_Watermarked_Image,S_LH_Watermarked_Image,V_LH_Watermarked_Image] = 

svd(LH_Watermarked_Image); 

[U_HL_Watermarked_Image,S_HL_Watermarked_Image,V_HL_Watermarked_Image] = 

svd(HL_Watermarked_Image); 

[U_HH_Watermarked_Image,S_HH_Watermarked_Image,V_HH_Watermarked_Image] = 

svd(HH_Watermarked_Image); 

 

QW1 = (S_LL_Watermarked_Image-S_LL_lena)/0.01; 

QW2 = (S_LH_Watermarked_Image-S_LH_lena)/0.01; 

QW3 = (S_HL_Watermarked_Image-S_HL_lena)/0.01; 

QW4 = (S_HH_Watermarked_Image-S_HH_lena)/0.01; 

 

WAT1 = U_Watermark*QW1*V_Watermark'; 

WAT2 = U_Watermark*QW2*V_Watermark'; 

WAT3 = U_Watermark*QW3*V_Watermark'; 

WAT4 = U_Watermark*QW4*V_Watermark'; 

 

figure 

imshow(WAT1); 

title('Extracted Watermark 1') 

figure 

imshow(WAT2); 

title('Extracted Watermark 2') 

figure 

imshow(WAT3); 

title('Extracted Watermark 3') 

figure 

imshow(WAT4); 

title('Extracted Watermark 4') 

 

imwrite(lena,'dwt_svd_lena.png') 

imwrite(watermarked_image,'dwt_svd_watermarked_lena.png') 

imwrite(watermark,'dwt_svd_watermark.png') 

imwrite(WAT1,'dwt_svd_extracted_watermark_1.png') 

imwrite(WAT2,'dwt_svd_extracted_watermark_2.png') 

imwrite(WAT3,'dwt_svd_extracted_watermark_3.png') 

imwrite(WAT4,'dwt_svd_extracted_watermark_4.png') 
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svd_watermarking.m 

close all 

clear 

 

% A Novel SVD-based Watermarking Scheme for Protecting Rightful Ownership of Digital 

Images 

% Chia-Chen Lin , Chin-Chen Chang and Yi-Hui Chen 

Variables 

a = 20/255; % robustness factor 

lena = im2double(rgb2gray(imread('lena.bmp')));   % Host Image 512 x 512 

watermark = 

im2bw(im2double(imread('anon.bmp')),graythresh(im2double(imread('anon.bmp')))); % 

Watermark, values [0 1], size 64 x 64 

w_vector = watermark(:); 

 

w1 = zeros(4096,1);  %first  extracted set 

w2 = zeros(4096,1);  %second extracted set 

w3 = zeros(4096,1);  %third  extracted set 

 

watermarked_lena = lena; 

 

PRNG = 1:16384; %Pseudo random number generator 16384 = 128 x 128 

PRNG = PRNG(randperm(length(PRNG))); % scramble 

PRNG = PRNG(1:12288); % keep only 12288, 12288 = 3 x 64 x 64 

Embedding 

wat_index=0; 

 

for i = 1:3:12286 

 

    wat_index = wat_index + 1 ; 

 

    %1 

 

    divi = ceil(PRNG(i)/128);  %line index 

    modi = mod(PRNG(i)-1,128); %row index 

 

    B1 = lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 4); %original 

block 

 

    [U,S,V] = svd(double(B1)); % svd 

 

    S(4,4) = S(3,3)*0.1; 

    S(3,3) = S(2,2); 

    S(2,2) = S(2,2) + a * w_vector(wat_index); %insert watermark bit 

    B1 = U*S*V'; 

 

    watermarked_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 4) = 

B1; % watermarked block 
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    %2 

 

    divi = ceil(PRNG(i+1)/128); 

    modi = mod(PRNG(i+1)-1,128); 

 

    B2 = lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 4); 

 

    [U,S,V] = svd(double(B2)); 

    S(4,4) = S(3,3)*0.1; 

    S(3,3) = S(2,2); 

    S(2,2) = S(2,2) + a*w_vector(wat_index); 

    B2 = U*S*V'; 

 

    watermarked_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 4) = 

B2; 

 

    %3 

 

    divi = ceil(PRNG(i+2)/128); 

    modi = mod(PRNG(i+2)-1,128); 

 

    B3 = lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 4); 

 

    [U,S,V] = svd(double(B3)); 

    S(4,4) = S(3,3)*0.1; 

    S(3,3) = S(2,2); 

    S(2,2) = S(2,2) + a*w_vector(wat_index); 

    B3 = U*S*V'; 

 

    watermarked_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 4) = 

B3; 

 

end 

Attacks 

%watermarked_lena = awgn(watermarked_lena,38); 

%watermarked_lena = imrotate(watermarked_lena,.2); 

%watermarked_lena = watermarked_lena(2:513,2:513); 

%mask = (ones(512,512)); 

%mask(1:256,1:256)=0; 

%watermarked_lena = mask.*watermarked_lena; 

%watermarked_lena = imsharpen(watermarked_lena,'Radius', 1.5 , 

'Amount',1.2,'Threshold', 0.7); 

Extraction 

wat_index=0; 

restored_lena = watermarked_lena; 

for i = 1:3:12286 

 

    wat_index = wat_index + 1; 

 

    %1 

 

    divi = ceil(PRNG(i)/128);  %line index 
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    modi = mod(PRNG(i)-1,128); %row index 

 

    B1 = watermarked_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 

4); %original block 

 

    [U,S,V] = svd(double(B1)); % svd 

 

    if (S(2,2)-S(3,3) >= a/2) 

        w1(wat_index) = 1; %extracting watermarked bit 

    end 

 

    S(2,2) = S(3,3); 

    S(3,3) = S(4,4)*10; 

 

    B1 = U*S*V'; 

 

    restored_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 4) = B1; % 

watermarked block 

 

    %2 

 

    divi = ceil(PRNG(i+1)/128); 

    modi = mod(PRNG(i+1)-1,128); 

 

    B2 = watermarked_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 

4); 

    [U,S,V] = svd(double(B2)); 

 

    if (S(2,2)-S(3,3) >= a/2) 

        w2(wat_index) = 1; 

    end 

 

    S(2,2) = S(3,3); 

    S(3,3) = S(4,4)*10; 

 

    B2 = U*S*V'; 

 

    restored_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 4) = B2; 

 

    %3 

 

    divi = ceil(PRNG(i+2)/128); 

    modi = mod(PRNG(i+2)-1,128); 

 

    B3 = watermarked_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 

4); 

 

    [U,S,V] = svd(double(B3)); 

 

    if (S(2,2)-S(3,3) >= a/2) 

        w3(wat_index) = 1; 

    end 

 

    S(2,2) = S(3,3); 

    S(3,3) = S(4,4)*10; 

 

    B3 = U*S*V'; 
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    restored_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 4) = B3; 

 

end 

figure 

imshow((lena)) 

title('Original image') 

 

figure 

imshow((watermarked_lena)) 

title('Watermarked Lena') 

 

 

figure 

imshow((restored_lena)) 

title('Restored Image with watermark extracted') 

 

w1 = reshape(w1,[64,64]); 

w2 = reshape(w2,[64,64]); 

w3 = reshape(w3,[64,64]); 

 

figure 

imshow(w1) 

title('extracted watermark 1') 

figure 

imshow(w2) 

title('extracted watermark 2') 

figure 

imshow(w3) 

title('extracted watermark 3') 

 

imwrite((lena),'svd_lena.png') 

imwrite((watermarked_lena),'svd_watermarked_lena.png') 

imwrite((restored_lena),'svd_restored_lena.png') 

imwrite(watermark,'svd_watermark.png') 

imwrite(w1,'svd_extracted_watermark_1.png') 

imwrite(w2,'svd_extracted_watermark_2.png') 

imwrite(w3,'svd_extracted_watermark_3.png') 
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svd_watermarking_new.m 

close all 

clear 

Varspace 

a = 20/255;                                                % Power of watermark 

lena = im2double(rgb2gray(imread('lena.bmp')));                   % Host Image 512 * 

512 

watermark = 

im2bw(im2double(imread('anon.bmp')),graythresh(im2double(imread('anon.bmp')))); % 

Watermark, values [0 1], size 64 * 64 

watermark_vector = watermark(:);                       % Watermark vector 

extracted_watermark  = zeros(4096,1);                  % For the extracted watermark 

watermarked_lena = lena;                               % Just to keep the original 

intact 

usefulPRNG = zeros(1,4096);                            % Useful pseudorandom numbers 

generated (the blocks with S3-S4 > 4.5 ) 

FPRNG   = zeros(1,4096);                               % Sequenced final pseudorandom 

generated numbers to use in the extraction 

PRNG  = 1:16384;                                       % Pseudo random number 

generator 16384 = 128 x 128 

PRNG  = PRNG(randperm(length(PRNG)));                  % Scramble 

S1 = zeros(16384,1); 

S1_u = zeros(4096,1); 

j = 1;                                                 % Just an index variable 

Watermarking 

% Find S4 global threshold 

thresh_ind = sum(watermark_vector);                    % Calculate the number of ones 

in the watermark 

 

for i = 1:1:16384 

    divi = ceil(i/128);                          % Line index 

    modi = mod(i-1,128);                         % Row index 

    B = watermarked_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 

4); % Original block 

    [U,S,V] = svd(double(B));                          % Perform SVD 

    S1(i) = S(1,1);                                % Keep the eigenvalue 

end 

 

S1 = sort(S1); 

threshold_max  = S1(end-thresh_ind + 1);                % Select the appropriate 

threshold value for the S4s 

threshold_min  = S1(4096-thresh_ind); 

 

for i = 1:1:16384 

    divi = ceil(PRNG(i)/128);                          % Line index 

    modi = mod(PRNG(i)-1,128);                         % Row index 

    B = watermarked_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 

4); % Original block 

    [U,S,V] = svd(double(B));                          % Perform SVD 
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    if (S(1,1)  >= threshold_max) || (S(1,1) <= threshold_min)                           

% Check if this is a useful block 

        S1_u(j) = S(1,1);                                % Keep the eigenvalue 

        usefulPRNG(j) = PRNG(i);                       % Block index is now useful 

        j = j + 1;                                     % Index next slot 

        if j > 4096                                    % If we have enough useful 

slots, break 

            break 

        end 

    end 

end 

 

usefulPRNG = usefulPRNG(randperm(length(usefulPRNG))); % Scramble the useful slots 

numbers 

 

% Insert the watermark 

j = 1;                                                 % Index for the 0 bits 

i = 1;                                                 % Index for the 1 bits 

k = 1;                                                 % Index for the FPRNG 

wat_index = 1;                                         % Watermark vector index 

 

while (wat_index <= 4096)                              % While we have stored all the 

watermark bits 

    if ( watermark_vector(wat_index) == 1 )            % Case: watermark bit = 1, we 

find a block with S4 value above the threshold 

        while(1) 

            divi = ceil(usefulPRNG(i)/128);            % Line index 

            modi = mod(usefulPRNG(i)-1,128);           % Row index 

            B = watermarked_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : 

(modi)*4 + 4); % original block 

            [U,S,V] = svd(double(B));                  % SVD 

            if S(1,1) >= threshold_max                      % Check if above threshold 

                S(1,1) = S(1,1) + a;                   % If so, add 4 to the 

eigenvalue 

                B = U*S*V';                            % Reconstruct the block 

                watermarked_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : 

(modi)*4 + 4) = B; % store it back to the image 

                FPRNG(k)= usefulPRNG(i);               % Keep track of the block's 

position 

                i = i + 1;                             % Update the index so no 

watermark bit is placed in the same block 

                k = k + 1;                             % Update k to index the next 

available FPRNG slot 

                break; 

            else 

                i = i + 1;                             % Update the index and try 

again 

            end 

        end 

    elseif (watermark_vector(wat_index) == 0)          % Case: watermark bit = 0, we 

find a block with S4 value below the threshold 

        while(1) 

            divi = ceil(usefulPRNG(j)/128);            % Line index 

            modi = mod(usefulPRNG(j)-1,128);           % Row index 

            B = watermarked_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : 

(modi)*4 + 4); % Original block 

            [U,S,V] = svd(double(B));                  % SVD 
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            if S(1,1) <= threshold_min                     % Chek if S4 is below the 

threshold 

                B = U*S*V';                            % If so, reconstruct 

                watermarked_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : 

(modi)*4 + 4) = B; % And store back to the image 

                FPRNG(k)= usefulPRNG(j);               % Keep track of the block 

                j = j + 1;                             % Update the 0 bit index 

                k = k + 1;                             % Update k to index the next 

available FPRNG slot 

                break; 

            else 

                j = j + 1;                             % Update the index and try 

again 

            end 

        end 

    end 

    wat_index = wat_index + 1;                         % Index the next watermark bit 

end 

Attacks 

%watermarked_lena = awgn(watermarked_lena,38); 

%watermarked_lena = imrotate(watermarked_lena,.2); 

%watermarked_lena = watermarked_lena(2:513,2:513); 

%mask = (ones(512,512)); 

%mask(1:256,1:256)=0; 

%watermarked_lena = mask.*watermarked_lena; 

%watermarked_lena = imsharpen(watermarked_lena,'Radius', 1.5 , 

'Amount',1.2,'Threshold', 0.7); 

Extraction 

Sx = zeros(4096,1);                                    % Store all the useful S4s 

 

restored_lena = watermarked_lena; 

 

for i = 1:1:4096 

 

    divi = ceil(FPRNG(i)/128);                         % Line index 

    modi = mod(FPRNG(i)-1,128);                        % Row index 

    B = restored_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 4); % 

Original block 

    [U,S,V] = svd(double(B));                          % SVD 

 

    Sx(i) = S(1,1);                                    % Store all the useful S4s 

end 

 

 

thresh = max(Sx)*graythresh(Sx./(max(Sx)));                               % Use otsu's 

method to define a global threshold used for extracting the watermark bits 

 

wat_index = 1;                                         % Index to the first slot of w 

 

for i = 1:1:4096                                       % Extract all the bits 
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    divi = ceil(FPRNG(i)/128);                         % Line index 

    modi = mod(FPRNG(i)-1,128);                        % Row index 

    B = restored_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4 ,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 4); % 

Original block 

    [U,S,V] = svd(double(B));                          % SVD 

 

    if S(1,1) > thresh                                 % w bit is 1 

        extracted_watermark(wat_index) = 1; 

        S(1,1) = S(1,1) - a; 

        Block = U*S*V'; 

        restored_lena((divi-1)*4 + 1 : (divi-1)*4 + 4,(modi)*4 + 1 : (modi)*4 + 4) = 

Block; 

    else                                               % w bit is 0 

        extracted_watermark(wat_index) = 0; 

    end 

 

    wat_index = wat_index + 1;                         % Update the index 

 

end 

 

extracted_watermark = reshape(extracted_watermark,[64,64]);    % Reshape the vector to 

64 x 64 image 

 

figure 

imshow(watermarked_lena) 

title('Watermarked Lena') 

 

figure 

imshow(lena) 

title('Original image') 

 

figure 

imshow(restored_lena) 

title('Restored image') 

 

figure 

imshow(extracted_watermark) 

title('extracted watermark') 

 

imwrite((lena),'new_svd_lena.png') 

imwrite((watermarked_lena),'new_svd_watermarked_lena.png') 

imwrite((restored_lena),'new_svd_restored_lena.png') 

imwrite(watermark,'new_svd_watermark.png') 

imwrite(extracted_watermark,'new_svd_extracted_watermark.png') 
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compare.m 

close all 

clear 

Load images 

cox_dct_lena = im2double((imread('cox_dct_lena.png')));   % Host Image 512 x 512 

dwt_svd_lena = im2double((imread('dwt_svd_lena.png')));   % Host Image 512 x 512 

svd_lena = im2double((imread('svd_lena.png')));           % Host Image 512 x 512 

new_svd_lena = im2double((imread('new_svd_lena.png')));   % Host Image 512 x 512 

 

cox_dct_watermarked_lena = im2double((imread('cox_dct_watermarked_lena.png')));   % 

Watermarked Image 512 x 512 

dwt_svd_watermarked_lena = im2double((imread('dwt_svd_watermarked_lena.png')));   % 

Watermarked Image 512 x 512 

svd_watermarked_lena = im2double((imread('svd_watermarked_lena.png')));           % 

Watermarked Image 512 x 512 

new_svd_watermarked_lena = im2double((imread('new_svd_watermarked_lena.png')));   % 

Watermarked Image 512 x 512 

 

svd_restored_lena = im2double((imread('svd_restored_lena.png')));           % Restored 

Image 512 x 512 

new_svd_restored_lena = im2double((imread('new_svd_restored_lena.png')));   % Restored 

Image 512 x 512 

 

cox_dct_watermark = im2double(imread('cox_dct_watermark.png')); % Watermark, values [0 

1], size 64 x 64 

dwt_svd_watermark = im2double(imread('dwt_svd_watermark.png')); % Watermark, values [0 

1], size 256 x 256 

svd_watermark = im2double(imread('svd_watermark.png'));         % Watermark, values [0 

1], size 64 x 64 

new_svd_watermark = im2double(imread('new_svd_watermark.png')); % Watermark, values [0 

1], size 64 x 64 

 

cox_dct_extracted_watermark = im2double(imread('cox_dct_extracted_watermark.png'));     

% Extracted Watermark, values [0 1], size 64 x 64 

dwt_svd_extracted_watermark_1 = 

im2double(imread('dwt_svd_extracted_watermark_1.png')); % Extracted Watermark, values 

[0 1], size 256 x 256 

dwt_svd_extracted_watermark_2 = 

im2double(imread('dwt_svd_extracted_watermark_2.png')); % Extracted Watermark, values 

[0 1], size 256 x 256 

dwt_svd_extracted_watermark_3 = 

im2double(imread('dwt_svd_extracted_watermark_3.png')); % Extracted Watermark, values 

[0 1], size 256 x 256 

dwt_svd_extracted_watermark_4 = 

im2double(imread('dwt_svd_extracted_watermark_4.png')); % Extracted Watermark, values 

[0 1], size 256 x 256 

svd_extracted_watermark_1 = im2double(imread('svd_extracted_watermark_1.png'));         

% Extracted Watermark, values [0 1], size 64 x 64 

svd_extracted_watermark_2 = im2double(imread('svd_extracted_watermark_2.png'));         

% Extracted Watermark, values [0 1], size 64 x 64 

svd_extracted_watermark_3 = im2double(imread('svd_extracted_watermark_3.png'));         

% Extracted Watermark, values [0 1], size 64 x 64 
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new_svd_extracted_watermark = im2double(imread('new_svd_extracted_watermark.png'));     

% Extracted Watermark, values [0 1], size 64 x 64 

Evaluators for Watermarked Images 

% Mean Squared Error 

 

MSE_cox = immse(cox_dct_lena,cox_dct_watermarked_lena); 

MSE_dwt_svd = immse(dwt_svd_lena,dwt_svd_watermarked_lena); 

MSE_svd = immse(svd_lena,svd_watermarked_lena); 

MSE_svd_restored = immse(svd_lena,svd_restored_lena); 

MSE_new_svd = immse(new_svd_lena,new_svd_watermarked_lena); 

MSE_new_svd_restored = immse(new_svd_lena,new_svd_restored_lena); 

 

% Peak Signal to Noise Ratio 

 

PSNR_cox = psnr(cox_dct_lena,cox_dct_watermarked_lena); 

PSNR_dwt_svd = psnr(dwt_svd_lena,dwt_svd_watermarked_lena); 

PSNR_svd = psnr(svd_lena,svd_watermarked_lena); 

PSNR_svd_restored = psnr(svd_lena,svd_restored_lena); 

PSNR_new_svd = psnr(new_svd_lena,new_svd_watermarked_lena); 

PSNR_new_svd_restored = psnr(new_svd_lena,new_svd_restored_lena); 

 

% Structual Similarity Index Measurement 

 

SSIM_cox = ssim(cox_dct_lena,cox_dct_watermarked_lena); 

SSIM_dwt_svd = ssim(dwt_svd_lena,dwt_svd_watermarked_lena); 

SSIM_svd = ssim(svd_lena,svd_watermarked_lena); 

SSIM_svd_restored = ssim(svd_lena,svd_restored_lena); 

SSIM_new_svd = ssim(new_svd_lena,new_svd_watermarked_lena); 

SSIM_new_svd_restored = ssim(new_svd_lena,new_svd_restored_lena); 

 

% Image Fidelity 

 

IF_cox = 1 - ((MSE_cox*(512^2))/sum(cox_dct_lena(:).^2)); 

IF_dwt_svd = 1 - ((MSE_dwt_svd*(512^2))/sum(dwt_svd_lena(:).^2)); 

IF_svd = 1 - ((MSE_svd*(512^2))/sum(svd_lena(:).^2)); 

IF_svd_restored = 1 - ((MSE_svd_restored*(512^2))/sum(svd_restored_lena(:).^2)); 

IF_new_svd = 1 - ((MSE_new_svd*(512^2))/sum(new_svd_lena(:).^2)); 

IF_new_svd_restored = 1 - 

((MSE_new_svd_restored*(512^2))/sum(new_svd_restored_lena(:).^2)); 

Evaluators for Extracted Watermarks 

W_MSE_cox = immse(cox_dct_watermark,cox_dct_extracted_watermark); 

W_MSE_dwt_svd_1 = immse(dwt_svd_watermark,dwt_svd_extracted_watermark_1); 

W_MSE_dwt_svd_2 = immse(dwt_svd_watermark,dwt_svd_extracted_watermark_2); 

W_MSE_dwt_svd_3 = immse(dwt_svd_watermark,dwt_svd_extracted_watermark_3); 

W_MSE_dwt_svd_4 = immse(dwt_svd_watermark,dwt_svd_extracted_watermark_4); 

W_MSE_svd_1 = immse(svd_watermark,svd_extracted_watermark_1); 

W_MSE_svd_2 = immse(svd_watermark,svd_extracted_watermark_2); 

W_MSE_svd_3 = immse(svd_watermark,svd_extracted_watermark_3); 

W_MSE_new_svd = immse(new_svd_watermark,new_svd_extracted_watermark); 

 

%Correlation Coeficient 
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CRC_cox = 

sum((cox_dct_watermark(:).*cox_dct_extracted_watermark(:)))/(sqrt(sum(cox_dct_watermar

k(:).^2)*sum(cox_dct_extracted_watermark(:).^2))); 

CRC_dwt_svd_1 = 

sum((dwt_svd_watermark(:).*dwt_svd_extracted_watermark_1(:)))/(sqrt(sum(dwt_svd_waterm

ark(:).^2)*sum(dwt_svd_extracted_watermark_1(:).^2))); 

CRC_dwt_svd_2 = 

sum((dwt_svd_watermark(:).*dwt_svd_extracted_watermark_2(:)))/(sqrt(sum(dwt_svd_waterm

ark(:).^2)*sum(dwt_svd_extracted_watermark_2(:).^2))); 

CRC_dwt_svd_3 = 

sum((dwt_svd_watermark(:).*dwt_svd_extracted_watermark_3(:)))/(sqrt(sum(dwt_svd_waterm

ark(:).^2)*sum(dwt_svd_extracted_watermark_3(:).^2))); 

CRC_dwt_svd_4 = 

sum((dwt_svd_watermark(:).*dwt_svd_extracted_watermark_4(:)))/(sqrt(sum(dwt_svd_waterm

ark(:).^2)*sum(dwt_svd_extracted_watermark_4(:).^2))); 

CRC_svd_1 = 

sum((svd_watermark(:).*svd_extracted_watermark_1(:)))/(sqrt(sum(svd_watermark(:).^2)*s

um(svd_extracted_watermark_1(:).^2))); 

CRC_svd_2 = 

sum((svd_watermark(:).*svd_extracted_watermark_2(:)))/(sqrt(sum(svd_watermark(:).^2)*s

um(svd_extracted_watermark_2(:).^2))); 

CRC_svd_3 = 

sum((svd_watermark(:).*svd_extracted_watermark_3(:)))/(sqrt(sum(svd_watermark(:).^2)*s

um(svd_extracted_watermark_3(:).^2))); 

CRC_new_svd = 

sum((new_svd_watermark(:).*new_svd_extracted_watermark(:)))/(sqrt(sum(new_svd_watermar

k(:).^2)*sum(new_svd_extracted_watermark(:).^2))); 

 

%Similarity Measure 

 

SIM_cox = 

sum((cox_dct_watermark(:).*cox_dct_extracted_watermark(:)))/sum(cox_dct_watermark(:).^

2); 

SIM_dwt_svd_1 = 

sum((dwt_svd_watermark(:).*dwt_svd_extracted_watermark_1(:)))/sum(dwt_svd_watermark(:)

.^2); 

SIM_dwt_svd_2 = 

sum((dwt_svd_watermark(:).*dwt_svd_extracted_watermark_2(:)))/sum(dwt_svd_watermark(:)

.^2); 

SIM_dwt_svd_3 = 

sum((dwt_svd_watermark(:).*dwt_svd_extracted_watermark_3(:)))/sum(dwt_svd_watermark(:)

.^2); 

SIM_dwt_svd_4 = 

sum((dwt_svd_watermark(:).*dwt_svd_extracted_watermark_4(:)))/sum(dwt_svd_watermark(:)

.^2); 

SIM_svd_1 = 

sum((svd_watermark(:).*svd_extracted_watermark_1(:)))/sum(svd_watermark(:).^2); 

SIM_svd_2 = 

sum((svd_watermark(:).*svd_extracted_watermark_2(:)))/sum(svd_watermark(:).^2); 

SIM_svd_3 = 

sum((svd_watermark(:).*svd_extracted_watermark_3(:)))/sum(svd_watermark(:).^2); 

SIM_new_svd = 

sum((new_svd_watermark(:).*new_svd_extracted_watermark(:)))/sum(new_svd_watermark(:).^

2); 
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