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Πεξίιεςε 

Ρν πεδίν έξεπλαο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ε επθπήο 

δηαρείξηζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηαηξηθφ βίληεν πνπ 

επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηελ ελζσκάησζε θιηληθψλ δεδνκέλσλ κε ηε  

ρξήζε ςεθηαθήο πδαηνγξαθίαο ζην ηαηξηθφ βίληεν.  Ζ ςεθηαθή 

πδαηνγξαθία είλαη ην εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαδηθαζία 

ελζσκάησζεο θξπθψλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα ζήκα.  Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εξεπλεηηθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζε έλα κε νξαηφ θαη εχξσζην 

πδαηνγξαθηθφ ζρήκα γηα ηαηξηθφ βίληεν.  Κηα ζπρλή απαίηεζε γηα ηα 

πδαηνγξαθηθά ζρήκαηα είλαη ε ηθαλφηεηα ηπθιήο απνθσδηθνπνίεζεο, ε 

απνθσδηθνπνίεζε δειαδή ρσξίο ην αξρηθφ ζήκα.  Πηελ εξεπλεηηθή εξγαζία 

ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε έλα πδαηνγξαθηθφ ζρήκα πνπ ζθνπφ έρεη ηε 

ρξήζε ηνπ απφ ηαηξηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ παξέρνπλ ηα ηαηξηθά βίληεν θαζψο θαη ηελ επθπή 

δηαρείξηζε ησλ θιηληθά ρξήζηκσλ δεδνκέλσλ γηα δηαγλσζηηθνχο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.  Ξην ζπγθεθξηκέλα ην ζχζηεκα εθαξκφδεη 

ηξηζδηάζηαην κεηαζρεκαηηζκφ θπκαηηδίσλ ζε ηαηξηθά βίληεν θαη 

ελζσκαηψλεη πνιιαπιά πδαηνγξαθήκαηα, κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζε 

απαηηήζεηο γηα αθεξαηφηεηα θαη αδηνξαηφηεηα, ρσξίο σζηφζν λα αιινηψλεη 

ηε δηαγλσζηηθή αμία ησλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ.  Θαζψο ε ρξεζηκφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο πδαηνγξαθηθψλ ζρεκάησλ ζηηο ηαηξηθέο εηθφλεο είλαη δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλε, ελψ αληίζεηα δελ έρεη γίλεη κέρξη ζηηγκήο θακία 

πξνζέγγηζε γηα ηαηξηθά βίληεν, ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία απνηειεί κηα 

θαηλνηφκα πξνζέγγηζε ζηελ εηζαγσγή πδαηνγξαθίαο θαη ζηα ηαηξηθά 

βίληεν, ε νπνία παξάιιεια δηαρεηξίδεηαη επθπψο ηηο θιηληθέο δηαγλψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. 
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Abstract 

The research field of this Ph.D thesis is the intelligent management of 

medical data, and more specifically medical video which is achieved based 

on the embedding of clinical data through the use of digital watermarking, 

on the medical video.  Digital watermarking is the research field that uses 

a process to embed hidden information into a signal.  The Ph.D thesis 

focuses on a non visible and robust watermarking scheme for medical 

videos.  A common requirement of watermarking schemes is the ability to 

blindly decode a message without the use of the original signal.  On the 

current work, a watermarking scheme was designed and implemented 

aiming to be used by medical organizations to protect medical data and to 

intelligent manage clinical useful data for diagnostic and educational 

purposes.  In particular the system performs a three dimensional discrete 

wavelet transform into medical videos and embeds multiple watermarks 

with different requirements for integrity and imperceptibility without 

degradation of the diagnostic value of the medical examinations.  The use 

of watermarking schemes on medical images is well established by the 

international literature.  The use of a watermarking scheme for medical 

videos has not been achieved until today.  The present scientific works 

proposes an innovative approach for medical video watermarking, that 

intelligently manages at the same time clinical diagnosis from the 

examinations. 
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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξσηίζησο ηνλ Θαζεγεηή ΔΚΞ Γεκήηξην 

Θνπηζνχξε, επηβιέπνληα ηεο δηαηξηβήο κνπ θαη δάζθαιφ κνπ ηα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα ηεο επηζηεκνληθήο κνπ δηαδξνκήο πξηλ αθφκα κνπ 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ ηδέα λα εθπνλήζσ ηε δηδαθηνξηθή κνπ 

δηαηξηβή απφ ην Δξγαζηήξην Βηνταηξηθήο Ρερλνινγίαο ην νπνίν δηεπζχλεη. 

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ Θαζεγήηξηα ΔΚΞ Θσλζηαληίλα Ληθήηα θαη 

ηνλ Θαζεγεηή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ Ληθφιαν Ξαιιεθαξάθε, γηα ηελ 

νπζηαζηηθή ηνπο ζπκκεηνρή ζηελ Ρξηκειή Ππκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηεο 

δηαηξηβήο κνπ θαη ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

δηαηξηβήο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο Δπηακεινχο Ππκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο, ηνλ Θαζεγεηή ΔΚΞ Ξαλαγηψηε Ρζαλάθα, ηνλ Θαζεγεηή ΔΚΞ 

Ξεξηθιή Κπνχξθα, ηνλ Δπίθνπξν Θαζεγεηή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Πηεξεάο 

Διιάδνο Ζιία Καγθινγηάλλε θαη ηελ Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Ξεηξαηά Αλδξηάλα Ξξέληδα.  Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηδηαίηεξα ηελ θαζεγήηξηα Αλδξηάλα Ξξέληδα πνπ εθηφο απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζηελ επηακειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή είρακε φια απηά ηα ρξφληα κηα 

επηηπρεκέλε πηζηεχσ ζπλεξγαζία ζε δηάθνξνπο εξεπλεηηθνχο ηνκείο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φια ηα κέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνταηξηθήο 

Ρερλνινγίαο γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία. Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ Ράζν 

Ράγαξε, ηελ Καξία Σαξίηνπ, ηνλ Γηψξγν Θφλλε, ηνλ Γηάλλε Καθξή, ηνλ 

Θψζηα Γθηφθα, ηε Γήκεηξα Ζιηνπνχινπ, ηε Βηβή Ληαιή, ηε Οάληα 

Ξεηξνπνχινπ, ηνλ Άγγειν Αλδξνπιηδάθε, ηνλ Γηψξγν Θαξθαιή, ηνλ 

Αληψλε Θνξδαηδάθε θαζψο επίζεο θαη ηα λέα κέιε ηνπ εξγαζηήξηνπ.  

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα δψζσ ζηνλ Ξέηξν Ρνπκπαληάξε θαη ηνλ 

Κάλν Πεθάθε πνπ πεξάζακε πνιιέο επράξηζηεο ψξεο καδί ζην θνηλφ καο 

γξαθείν ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ γηαηξφ Θενδφζε Θενδνζφπνπιν θαη ηε 

γηαηξφ Άιθεζηε Πθαιθίδνπ γηα ηα ηαηξηθά βίληεν πνπ κνπ παξείραλ θαζψο 

θαη ηνπο γηαηξνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ νπηηθή δνθηκαζία. 
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Κεγάιεο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ Αγγειηθή Γηαθνπκάθε, εκπλεπζηή θαη 

ζπλνδνηπφξν ζηα δχζθνια κνλνπάηηα ηεο πδαηνγξαθίαο, πνπ ρσξίο απηήλ 

πηζαλφλ λα κελ είρα μεθηλήζεη απηφ ην ηαμίδη. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ιακπξφ επηζηήκνλα Θψζηα Ξεξάθε, φζα επραξηζηψ θαη λα 

πσ ζα αθνπζηνχλ ιίγα κπξνζηά ζηε θηιία, ηελ εθηίκεζε θαη ηε βνήζεηα 

πνπ κνπ παξείρε φια απηά ηα ρξφληα.  Γε ζα αλαθεξζψ ηδηαίηεξα ζην 

ρξήζηκν πιηθφ πνπ κνπ παξείρε αξθεηά ζπρλά, γηαηί λνκίδσ φηη θαη εγψ ηνπ 

αληαπέδσζα θαη κε ην παξαπάλσ, αιιά πην πνιχ ζα αλαθεξζψ ζηηο 

πινχζηεο γλψζεηο πνπ θαηέρεη ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία θαη καο ηηο 

κεηέδηδε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Θάηη πνπ άξρηζε θαιά, νινθιεξψλεηαη 

αθφκα θαιχηεξα θίιε Θψζηα. 

Δπραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηαηί απηφ πνπ είκαη ην νθείισ θπξίσο ζε 

απηνχο. 

Νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηε γπλαίθα κνπ (λνκίδσ φηη έζησ θαη πέληε 

κέξεο λσξίηεξα κπνξψ λα ηε ζεσξψ ήδε θαη ηππηθά ζχδπγφ κνπ) Γεσξγία 

Ιπκπεξνπνχινπ, πνπ δε ζηακάηεζε ζηηγκή λα κνπ ζπκπαξαζηέθεηαη θαη λα 

κε εκςπρψλεη φια απηά ηα ρξφληα λα κελ μεθεχγσ απφ ηηο εξεπλεηηθέο κνπ 

αλεζπρίεο θαη ελαζρνιήζεηο θαη λα βειηηψλνκαη σο άλζξσπνο θαη σο 

επηζηήκνλαο.  Ρελ επραξηζηψ πνπ κε ζηήξημε φιν ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ θαη 

ηεο ππφζρνκαη λα ηεο αλαπιεξψζσ επάμηα γηα ηηο ζπζίεο πνπ έθαλε γηα 

εκέλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1. Γεληθά 

 

Ρα ςεθηαθά κέζα ζηηο κέξεο καο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλα αθνχ πιένλ 

έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ζρεδφλ εμ‟ νινθιήξνπ ηα παξαδνζηαθά αλαινγηθά 

κέζα. πάξρνπλ αξθεηνί ηερληθνί ιφγνη πνπ πιένλ πξνηηκψληαη ηα ςεθηαθά 

κέζα. Νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θπξίσο νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο αιιά 

θαη νη εθηππσηέο, νη ςεθηαθέο ζπζθεπέο ήρνπ θαη εηθφλαο αιιά θαη κεγάινο 

αξηζκφο ζπζθεπψλ ςεθηαθήο κεηάδνζεο είλαη πιένλ νηθνλνκηθνί θαη 

θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά επξέσο. Ρα ςεθηαθά δίθηπα παξέρνπλ πιένλ 

απνδνηηθά επηθεξδή κέζα κεηάδνζεο θαη δηάρπζεο ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ. Ζ 

πνηφηεηα ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ είλαη πνιχ θαιή θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο είλαη καθξάλ θαιχηεξε απφ ηα αληίζηνηρα αλαινγηθά (π.ρ. ηα 

DVD ζε ζρέζε κε ηα VHS ή ε ςεθηαθή ηειεφξαζε ζε ζρέζε κε ηελ 

αλαινγηθή ηειεφξαζε). Γηάθνξεο ηερληθέο ζπκπίεζεο θαη θψδηθεο 

δηφξζσζεο ζθαικάησλ πνπ είλαη πιένλ δηαζέζηκεο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ βειηίσζαλ ηνλ ιφγν(ratio) πνηφηεηαο-απνζεθεπηηθνχ 

ρψξνπ. 

Ξαξφια απηά κηα ζεκαληηθή έιιεηςε ησλ δνκψλ δηαζπνξάο ςεθηαθψλ 

κέζσλ είλαη ε δπζθνιία πξνζηαζίαο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ή ε 

αλίρλεπζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ ςεθηαθψλ αξρείνπ. Ρα ςεθηαθά κέζα 

κπνξνχλ εχθνια λα αληηγξαθνχλ θαη λα δηακνηξαζηνχλ απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Θα κπνξνχζε λα πξνηαζεί ε ρξήζε 

θξππηνγξαθηθψλ θσδηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κέζσλ αιιά φηαλ ην 

ςεθηαθφ κέζσ απνθσδηθνπνηείηαη γηα λα εκθαληζηεί ηφηε ραξηνγξαθείηαη 

ζε ςεθηαθέο αθνινπζίεο δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα αληηγξαθνχλ. 

Γεδνκέλα πνπ θξχβνληαη ζην πξσηφηππν ζήκα κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ 

σο ελαιιαθηηθφ κέζν γηα πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο. Ζ αλεπαίζζεηε 

απφθξπςε δεδνκέλσλ ςεθηαθψλ κέζσλ νλνκάδεηαη πδαηνγξάθεζε θαη ε 

ελζσκαησκέλε πιεξνθνξία νλνκάδεηαη πδαηνγξάθεκα.  
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Ζ ςεθηαθή πδαηνγξαθία είλαη ην εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ ζε ςεθηαθά πνιπκεζηθά δεδνκέλα φπσο ε 

εηθφλα, ν ήρνο, ην βίληεν θηι. Ππλήζσο ηα πδαηνγξαθήκαηα κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ, ζην πεδίν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ή 

ζην πεδίν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αξρηθνχ πνιπκεζηθνχ αξρείνπ θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα πδαηνγξαθήκαηα πξέπεη λα κελ είλαη αληηιεπηά 

αιιά θαη αλζεθηηθά γηα ηελ απφθηεζε ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πνιπκεζηθψλ 

δεδνκέλσλ. Νη ηερληθέο ηνπ πεδίνπ ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ, έρεη βξεζεί φηη 

έρνπλ κεγάιε επξσζηία, φηαλ ηα πδαηνγξαθεκέλα ζήκαηα έρνπλ ειεγρζεί 

κεηά απφ ζπλήζε επεμεξγαζία ζήκαηνο. Νη ηερληθέο ηνπ πεδίνπ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ δίλνπλ επηπιένλ πιενλεθηήκαηα ζε ζέκαηα αλίρλεπζεο 

θαη αλάθηεζεο κεηά απφ γεσκεηξηθέο επηζέζεηο. Πηελ πδαηνγξάθεζε 

βίληεν, ην πδαηνγξάθεκα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην ρσξηθφ πεδίν 

(spatial domain) θαη ζε πεδία κεηαζρεκαηηζκψλ (transform domain) φπσο 

νη κεηαζρεκαηηζκνί Γηαθξηηνχ Κεηαζρεκαηηζκνχ Ππλεκηηφλνπ (Dicrete 

Cosine Transform - DCT), Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο Fourier (Discrete 

Fourier Tranform - DFT) θαη Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο Θπκαηηδίσλ 

(Discrete Wavelet Transform - DWT). 

Ιζηνξηθή Δμέιημε 

Νη ηερληθέο ελζσκάησζεο δεδνκέλσλ θαη πδαηνγξάθεζεο είλαη ε εμέιημε 

ηεο ζηεγαλνγξαθίαο.  Πε αληίζεζε κε ηελ θξππηνγξαθία, πνπ 

επηθεληξψλεηαη ζηελ απφδνζε αθαηαλφεησλ κελπκάησλ ζε κε 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα, ε ζηεγαλνγξαθία βαζίδεηαη ζηελ επηλφεζε 

έμππλσλ θαη κε εληνπίζηκσλ κεζφδσλ γηα ηελ απφθξπςε κελπκάησλ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ζεκαδηψλ ζε αξρεία εμειίρζεθε παξάιιεια κε ηελ γξαθή 

ζηελ πνξεία ηνπ πνιηηηζκνχ.  Θαζψο ε γλψζε γξαθήο ήηαλ παιαηφηεξα 

ζπρλά πεξηνξηζκέλε αλάκεζα ζε άηνκα ηεο πξνλνκηνχραο θαη ηζρπξήο 

ηάμεο, ε αλάγθε γηα πξνζηαζία ησλ κελπκάησλ απφ πξνδφηεο θαη ερζξνχο 

κεηαμχ απηψλ ησλ θχθισλ απνηεινχζε ζεκαληηθφ δήηεκα.  Πε έλα ηζηνξηθφ 

θείκελν ν [Kahn D, 1967.] αλαδεηεί ηηο ξίδεο θξπθψλ κελπκάησλ 4000 

ρξφληα πίζσ ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ Λείινπ, φπνπ ηεξνγιπθηθά ζχκβνια 

αληηθαηαζηάζεθαλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εγγξαθή πιεξνθνξηψλ 

ζηνλ ηάθν ηνπ αξηζηνθξάηε Khnumhotep II .  Ζ πξφζεζε ηεο 
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αληηθαηάζηαζεο είλαη δηθνξνχκελε.  Ζ παιαηφηεξε αλαθνξά ζε κπζηηθή 

γξαθή ζηε Γχζε κε ρεηξνπηαζηέο απνδείμεηο πξφζεζεο εκθαλίδεηαη ζηελ 

Ηιηάδα ηνπ Νκήξνπ [Βνπξάλε Λ, 2006].  Νη ζηεγαλνγξαθηθέο κέζνδνη 

αλαθέξνληαη νξηζκέλνπο αηψλεο αξγφηεξα απφ ηζηνξίεο ηνπ Ζξνδφηνπ 

[Βιάρνο Α, 2000], παξφιν πνπ ε φξνο ζηεγαλνγξαθία εκθαλίδεηαη 

αξθεηνχο αηψλεο αξγφηεξα γχξσ ζην 1500, κε ην βηβιίν ηνπ κε ζέκα ηελ 

Πηεγαλνγξαθία.  Αξραίεο αλαθνξέο ζε κπζηηθέο γξαθέο θαη ζηεγαλνγξαθία 

εκθαλίδνληαη επίζεο ζηελ Αζία.  Πηελ Ηλδηθή βηβιηνγξαθία ππάξρεη πιήζνο 

αλαθνξψλ φπσο επίζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο θφξκνπιεο γηα κπζηηθή γξαθή.  

Ρν Artha-sastra ηνπ Kautilya  θαη ην Kamasutra ηνπ Vatsayana‟s είλαη δχν 

απφ ηα δηάζεκα παξαδείγκαηα.  Ζ κειέηε δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

θξππηνγξαθίαο θαη φρη κφλν ζηεγαλνγξαθίαο, επεκεξνχζε ζηελ αξραία 

Ηλδία.  Πηελ αξραία Θίλα, ζηξαηησηηθνί θαη δηπισκαηηθνί άξρνληεο έγξαθαλ 

ζεκαληηθά κελχκαηα ζε ιεπηά κεηαμσηά ζεληφληα ή ζε ραξηί.  Γηα ηελ 

αζθαιή ηνπο κεηαθνξά, ηα ζεληφληα, δηπιψλνληαλ ζε κπάιεο θαη 

θαιχπηνληαλ απφ θεξί θαη θαηαπίλνληαλ ή ηνπνζεηνχληαλ ζην νξζφ ησλ 

αγγειηνθφξσλ.  Ιηγφηεξα επαίζζεηα κελχκαηα ξνπηίλαο, ζπλήζσο 

απνκλεκνλεχνληαλ θαη κεηαδίδνληαλ πξνθνξηθά απφ ηνλ αγγειηνθφξν. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη αξθεηέο ζηεγαλνγξαθηθέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ έρνπλ επαλεκθαληζηεί ηειεπηαία ζηελ 

ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ θαη ζηε βηβιηνγξαθία πδαηνγξαθίαο. [Swanson, 

M.D et al, 1998] 

 

1.2. Δθαξκνγέο ηεο Τδαηνγξαθίαο 

 Πξνζηαζία πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ 

Πηφρνο είλαη ε ελζσκάησζε κηαο κπζηηθήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε 

πνιχηηκα ςεθηαθά αξρεία ή κέζα πνπ πηζηνπνηνχλ ηνλ ηδηνθηήηε. 

Ρέηνηνπ είδνπο ππνγξαθέο παίδνπλ ην ξφιν ζεκεηψζεσλ 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη δελ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ κέζσ 

επίζεζεο ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ αξρηθνχ πξσηφηππνπ ζήκαηνο [Agreste, S. et al, 

2007]. 

 Αλίρλεπζε πλαιιαγώλ 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή είλαη παξφκνηα κε ηελ πξνζηαζία 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, κφλν πνπ ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είλαη δηαθνξεηηθφο. Πε θάζε παξάλνκν αληίγξαθν ηνπ ζήκαηνο 

ελζσκαηψλεηαη κηα δηαθνξεηηθή ππνγξαθή ή «απνηχπσκα» 

(fingerprint). Κφιηο εληνπηζηεί έλα παξάλνκν αξρείν, έλα αληίγξαθν 

ηνπ πξσηφηππνπ δειαδή ζην δηαδίθηπν ή νπνπδήπνηε αιινχ, είλαη 

εχθνιν λα αληρλεπηεί αλ είλαη παξάλνκν αιιά επίζεο κπνξεί λα 

βξεζεί θαη πνηνο δηακνίξαζε ην αληίγξαθν ρσξίο ζρεηηθή άδεηα. Ζ 

αλίρλεπζε ζπλαιιαγψλ είλαη έλα δχζθνιν πξφβιεκα ιφγσλ πηζαλψλ 

ζπλεξγαζίσλ πνπ νλνκάδνληαη «επηζέζεηο ζπλνκσζίαο» (collusion 

attacks) κεηαμχ ρξεζηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ή 

θαη λα εμαιείςνπλ ην απνηχπσκα. 

 ηεγαλνγξαθία 

Κηα εθαξκνγή πνπ είλαη ην ίδην ζεκαληηθή ζήκεξα φζν ήηαλ θαη ηα 

αξραία ρξφληα. Δίλαη ρξήζηκε ζε εθαξκνγέο πνπ πξέπεη λα κείλεη 

κπζηηθή αθφκα θαη ε χπαξμε θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο. Ζ 

ζηεγαλνγξαθία είλαη ρξήζηκε γηα ηε κπζηηθή επηθνηλσλία κέζσ 

δεκνζίσλ δηθηχσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κέζα φπσο ηαηλίεο, εηθφλεο 

θαη δεκφζηα αξρεία (π.ρ. ηζηνζειίδεο). Πηφρνο ηεο ζηεγαλάιπζεο 

(steganalysis) είλαη ε αλίρλεπζε ηέηνησλ εηδψλ επηθνηλσλίαο. 

 Πηζηνπνίεζε απζεληηθόηεηαο θαη επηθύξσζε ππνγξαθήο 

Πε αξθεηέο εθαξκνγέο είλαη ζεκαληηθή ε επαιήζεπζε ηεο πεγήο ηνπ 

ιακβαλφκελνπ πεξηερνκέλνπ. Δλψ είλαη δπλαηή ε ρξήζε 

θξππηνγξαθηθψλ ππνγξαθψλ γηα ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο, ε 

ελζσκάησζε πδαηνγξαθεκάησλ γηα δηαλνκή πνιπκέζσλ 

παξνπζηάδεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα, φπσο επξσζηία ζε ζπλήζε ιάζε 

θαη δπζθνιία απαινηθήο ηεο ππνγξαθήο ρσξίο ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο. 

 Έιεγρνο ηειενπηηθήο εθπνκπήο 

Νξηζκέλα άηνκα ή νξγαληζκνί πηζαλφλ λα επηζπκνχλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε εθπνκπήο ηειενπηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ην δηθφ ηνπο 

πεξηερφκελν πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθεκίζεηο ή πξνπαγάλδα. Ρέηνηνπ 
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είδνπο επηζέζεηο ιέγνληαη «πεηξαηεία εθπνκπήο». Πε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε ε ελζσκάησζε πδαηνγξαθεκάησλ κπνξεί λα απνδεηρζεί 

ρξήζηκε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο πεγήο εθπνκπήο ηέηνηνπ ζήκαηνο. 

Νη αξρέο κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ πδαηνγξαθηθνχο δέθηεο ζε 

έκπηζηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ή εμππεξεηεηέο (servers).  Κφιηο 

έλαο ηέηνηνο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ιάβεη κε-πδαηνγξαθηκέλν (ή 

πδαηνγξαθεκέλν κε ιαλζαζκέλν κήλπκα) πεξηερφκελν, νη αξρέο 

ζεκαίλνπλ ζπλαγεξκφ θαη αλαιακβάλεηαη δξάζε γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηεο πεηξαηείαο.  

 Παξαθνινύζεζε δηαλνκήο 

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη εηαηξίεο παξνπζηάδνπλ ηελ αλάγθε λα 

παξαθνινπζνχλ ηε δηαδξνκή δηαλνκήο ησλ πνιπκέζσλ ηνπο. 

Δθαξκφδνληαο ζε θάζε εμππεξεηεηή δηαθνξεηηθφ πδαηνγξάθεκα ζηα 

πνιπκέζα είλαη εθηθηή ε ηρλειάηεζε ηεο δηαδξνκήο δηαλνκήο.  

 Δμαθξίβσζε πεξηερνκέλνπ 

Δίλαη εθηθηή ε ελζσκάησζε πιεξνθνξηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη 

πεξηγξάθνπλ ην πεξηερφκελν ησλ πνιπκέζσλ. Δλζσκαησκέλεο 

πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα είλαη ππφηηηινη, πεξίιεςε, θξηηηθέο, 

ζρνιηαζκφο θηι.  

 Ιρλειάηεζε ζπλαιιαγήο 

Ρα πνιπκέζα πνιχ ζπρλά δηνξζψλνληαη, θφβνληαη ζθελέο ή 

αιιάδνπλ ζεηξά. Ζ ελζσκάησζε ςεθηαθήο ζθξαγίδαο κπνξεί λα 

επηηχρεη ηελ αλίρλεπζε απηψλ ησλ βεκάησλ θαη ηελ αλάιεςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ.  Πε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, εχζξαπζηα 

πδαηνγξαθήκαηα πνπ κπνξνχλ εχθνια λα θαηαζηξαθνχλ ή λα 

επεξεαζηνχλ απφ επηζέζεηο ή επεμεξγαζία ζήκαηνο είλαη αξθεηά 

ρξήζηκα. Νξηζκέλεο θνξέο πδαηνγξαθήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε ηέηνηεο εθαξκνγέο νλνκάδνληαη πξφηππα (templates). 
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1.3. Απαηηήζεηο Τδαηνγξαθεκάησλ 

πάξρνπλ αξθεηέο απαηηήζεηο ζηα πδαηνγξαθηθά ζρήκαηα. Νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο εμαξηψληαη απφ ηελ εθαξκνγή.  Ξαξαθάησ 

αλαιχνληαη γεληθέο απαηηήζεηο πνπ απαηψληαη ζπρλφηεξα απφ ηηο 

εθαξκνγέο. 

Πηζηόηεηα/Αλεπαίζζεην (Fidelity/Imperceptibility) 

Πηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, ην πδαηνγξάθεκα δελ πξέπεη λα είλαη 

νξαηφ θαη δε ζα πξέπεη λα πξνθαιεί αληηιεπηή ππνβάζκηζε ηνπ αξρηθνχ 

ζήκαηνο.  Γεληθά γηα ηηο ηαηξηθέο εθαξκνγέο ππάξρεη έλα κέγηζην αλεθηφ 

επίπεδν παξαπνίεζεο πνπ κπνξεί λα ππνζηεί ην βίληεν φηαλ εηζαρζεί έλα 

πδαηνγξάθεκα 

Ιθαλόηεηα λα απνζεθεύζεη ην θαηάιιειν σθέιηκν όγθν 

δεδνκέλσλ (payload) 

Ν σθέιηκνο φγθνο δεδνκέλσλ είλαη πφζε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί ζην αξρηθφ ζήκα. Θάζε εθαξκνγή απαηηεί δηαθνξεηηθφ 

κέγεζνο πδαηνγξαθήκαηνο. Γηα νξηζκέλεο εθαξκνγέο είλαη αξθεηή ε 

ελζσκάησζε ιίγσλ αξηζκψλ ςεθηνζηνηρείσλ (bit) (60-70 ςεθηνζηνηρεία 

είλαη ζπλήζσο αξθεηά γηα εθαξκνγέο φπσο πξνζηαζία πεξηερνκέλνπ ή 

απνηππψκαηνο.  Απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ηνλ θσδηθφ 

αλαγλψξηζεο, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο, θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο 

πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ.  Γηα άιιεο εθαξκνγέο πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο ςεθηνζηνηρείσλ, ή αθφκα θαη ε πηζαλφηεηα λα 

ππάξρεη φγθνο δεδνκέλσλ αλάινγνο κε ην κήθνο ηνπ ζήκαηνο.  Ν 

σθέιηκνο φγθνο δεδνκέλσλ ζπλήζσο κεηξηέηαη ζε ςεθηνζηνηρεία.  

Νξηζκέλνη εξεπλεηέο νξίδνπλ σο σθέιηκν φγθν δεδνκέλσλ ην κέγεζνο ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ ελζσκαηψλεηαη θάζε δεπηεξφιεπην ηνπ πξσηφηππνπ 

ζήκαηνο.  Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν σθέιηκνο φγθνο δεδνκέλσλ κεηξηέηαη 

ζε ςεθηνζηνηρεία αλά δεπηεξφιεπην (bits per second – bps).  Θάηη ηέηνην 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν φηαλ ην κέγεζνο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη αλάινγν 

ηνπ κήθνπο ηνπ ζήκαηνο.  
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Κηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ σθέιηκν φγθν 

δεδνκέλσλ είλαη γλσζηή σο θνθθψδεο πδαηνγξάθεκα (watermark 

granularity).  Ζ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο δείρλεη ηελ απαξαίηεηε 

πνζφηεηα δεδνκέλσλ γηα ηελ εηζαγσγή κηαο κεκνλσκέλεο κνλάδαο 

πδαηνγξαθηθήο πιεξνθνξίαο.  Γηα παξάδεηγκα έζησ φηη κηα κνλάδα 

πδαηνγξαθηθήο πιεξνθνξίαο έρεη 20 ςεθηνζηνηρεία γηα ερεηηθά ζήκαηα 

θαη 60-70 ςεθηνζηνηρεία γηα ζήκαηα βίληεν. Ρα ζπγθεθξηκέλα 

ςεθηνζηνηρεία εηζάγνληαη ζε 1 ή 5 δεπηεξφιεπηα γηα ερεηηθά ηκήκαηα.  

Γηα ηα ζήκαηα βίληεν ε πδαηνγξαθηθή πιεξνθνξία εηζάγεηαη ζε έλα 

πιαίζην (frame) ή δηαζπείξεηαη ζε πνιιαπιά πιαίζηα.  Ζ δηαζπνξά ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο απμάλεη ηελ επξσζηία [Hartung, F. and Girod, B., 

1998]. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο βίληεν, νη πδαηνγξαθηθέο 

πιεξνθνξίεο εηζάγνληαη ζε ιηγφηεξν απφ έλα δεπηεξφιεπην γηα ζήκαηα 

βίληεν (πεξίπνπ 25 πιαίζηα). [Borda, M. and Nafornita, I., 2004] 

 

Δπξσζηία (Robustness) 

Ζ επξσζηία είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο λα είλαη αλζεθηηθφ ζε 

αθνχζηεο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζηε δηαδηθαζία πνπ έρεη 

ζρέζε κε ηε κεηάδνζε/απνζήθεπζε (αθνχζηεο επηζέζεηο) ή ζε εθνχζηεο 

αιιαγέο (εθνχζηεο επηζέζεηο) πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αθαίξεζε ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο.  

Πε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θάηη ηέηνην δελ είλαη απαξαίηεην σο 

απαίηεζε[Lim, J. H et al, 2001].  Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο γλεζηφηεηαο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην εχζξαπζην πδαηνγξάθεκα δελ πξέπεη λα είλαη 

εχξσζην, θαζψο εθφζνλ είλαη αδχλαηε ε αλίρλεπζε ελφο 

πδαηνγξαθήκαηνο απνδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ηα δεδνκέλα έρνπλ 

κεηαβιεζεί θαη ζπλπγνξνχλ ζην φηη ην βίληεν δελ είλαη πιένλ απζεληηθφ.  

Ξαξφια απηά νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο απαηηνχλ ην πδαηνγξάθεκα λα 

είλαη εχξσζην θαη ε απαινηθή ηνπ απφ ην αξρηθφ βίληεν ζα πξέπεη λα 

νδεγεί ζε ζεκαληηθή ειάηησζε ηεο πνηφηεηαο, θαηαζηψληαο ην βίληεν 

άξρεζην.  
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Αληηιεπηηθή δηαθάλεηα (perceptual transparency) 

Πρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε εηζαγσγή ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο δε ζα 

πξέπεη λα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ αξρηθνχ βίληεν.  Ρν ζεκάδη πνπ ζα 

ηνπνζεηεζεί ζεσξείηαη αφξαην εθφζνλ θάπνηνο δελ κπνξεί λα μερσξίζεη 

πνην είλαη ην αξρηθφ θαη πνην ην ζεκαδεκέλν, αλ δειαδή νη αιιαγέο ζηα 

δεδνκέλα είλαη θάησ απφ ηα φξηα ησλ αλζξψπηλσλ αηζζήζεσλ (αθνή θαη 

φξαζε).  Νη δνθηκαζίεο νπηηθήο αληηιεπηηθήο δηαθάλεηαο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ρσξίο ηε γλψζε ησλ αξρηθψλ δεδνκέλσλ.  

Ρα πξνηφηππα θαη ηα αιινησκέλα κέζα παξνπζηάδνληαη αλεμάξηεηα ζηα 

άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δνθηκαζίεο.  Δθφζνλ ηα πνζνζηά επηινγήο 

είλαη ζηαηηζηηθά ίζα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ζεκαίλεη φηη ε αληηιεπηηθή 

δηαθάλεηα έρεη επηηεπρζεί.  Πε πξαγκαηηθέο δνθηκαζίεο αληηιεπηηθήο 

δηαθάλεηαο, ηα άηνκα δε γλσξίδνπλ ηα αξρηθά δεδνκέλα, έρνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζσζηέο ζπλζήθεο ειέγρνπ.  

Αζθάιεηα (security) 

Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα είλαη αζθαιέο φηαλ ππάξρεη ερζξφο πνπ ζα 

ζπάζεη ηελ πιεξνθνξία ή ηνλ θξπθφ θσδηθφ ή ζα ζρεδηάζεη κηα 

θαηαζηξεπηηθή επίζεζε, αιιά κηα ηέηνηα επίζεζε ζα πξέπεη λα εμαιείςεη 

ηελ θξπθή πιεξνθνξία ή λα ηελ θαηαζηήζεη κε αληρλεχζηκε κε ειάρηζηε 

ή θαζφινπ ππνβάζκηζε ηεο αληηιεπηήο πνηφηεηαο.   

Απνδνηηθόηεηα (efficiency) 

Ζ δηαδηθαζία ελζσκάησζεο πδαηνγξαθήκαηνο θαη ην ζρήκα 

απνθσδηθνπνίεζεο ζα πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθά.  Νη παξάγνληεο 

απνδνηηθφηεηαο εμαξηψληαη απφ ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή.  Ζ 

ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα θξίζηκε ζε εθαξκνγήο 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πηζηφηεηαο, σθέιηκνπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη 

επξσζηίαο, ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο θάπνηαο απφ απηήο κεηψλεη ηηο άιιεο 

δχν.  Ζ ζεσξεηηθή πιεπξά ηεο απφθξπςεο πιεξνθνξηψλ ζπληζηά ζηελ 

αλάιπζεο απηψλ ησλ ηζνξξνπηψλ κεηαμχ ησλ απαηηήζεηο θαη ηελ 

πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο ζεκειησδψλ νξίσλ[Carli, M., et al, 2006].   
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Γηα παξάδεηγκα αλ είλαη επηζπκεηή ε αχμεζε ηνπ σθέιηκνπ φγθνπ 

δεδνκέλσλ ηφηε ζα πξέπεη λα απμεζεί ε ζπλνιηθή ελέξγεηα ηνπ 

πξνζηηζέκλνπ ζήκαηνο (πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή 

κείσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζήκαηνο) ή ηε κείσζε ηεο παξακέηξνπ 

«ελέξγεηα αλά πδαηνγξαθηθφ ςεθηνζηνηρείν».  Όζν κηθξφηεξε ε 

«ελέξγεηα αλά πδαηνγξαθηθφ ςεθηνζηνηρείν» ηφηε κεγαιχηεξε ε 

πηζαλφηεηα φηη κηα ζπλήζεο δηαδηθαζία επεμεξγαζία ή κηα ζπληνληζκέλε 

επίζεζε ζα πξνθαιέζεη ιάζε ζηε δηαδηθαζία απνθσδηθνπνίεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΑΣΟΓΡΑΦΙΑ 

2.1. Σερληθέο Υσξηθνύ Πεδίνπ 

Ζ πην απιή κέζνδνο πδαηνγξάθεζεο είλαη λα ελζσκαησζεί ην 

πδαηνγξάθεκα ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ bit ηνπ αξρηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Γεδνκέλεο ηεο εμαηξεηηθά πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θαλαιηνχ φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη νιφθιεξν ην αληηθείκελν, έλα κηθξφηεξν αληηθείκελν 

κπνξεί λα ελζσκαησζεί πνιιέο θνξέο. Αθφκα θαη φια απηά κπνξεί λα 

ραζνχλ εμαηηίαο ησλ επηζέζεσλ, έλα κνλαδηθφ πδαηνγξάθεκα αλ θαηαθέξεη 

λα κείλεη ζεσξείηαη επηηπρία. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ ιηγφηεξν ζεκαληηθνχ bit 

φκσο παξφιε ηελ απιφηεηά ηνπ έρεη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα. Ξαξφιν πνπ 

κπνξεί λα παξακείλεη κεηά απφ «επηζέζεηο» φπσο ε απνθνπή (cropping), 

νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ζνξχβνπ ή ζπκπίεζεο πνπ επηθέξεη απψιεηεο (lossy 

compression) είλαη πηζαλφ λα θαηαζηξέςεη ην πδαηνγξάθεκα [Cook, L. T., 

et al, 1995].  

 

Κηα άιιε πδαηνγξαθηθή ηερληθή είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ 

ηδηνηήησλ πξνζζήθεο ςεπδνηπραίσλ πξνηχπσλ ζνξχβνπ ζε έλα βίληεν. Ρν 

πξφηππν ςεπδνηπραίνπ ζνξχβνπ (pseudo-random noise PN) W(x,y) 

πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ βίληεν I(x,y) ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε 1.   

 

),(*),(),( yxWkyxIyxIw         

   Δξίσωση 2.1 

 

Πηελ Εξίζωζη 2.1, ην k δειψλεη ηνλ παξάγνληα θέξδνπο θαη ην IW ην 

πδαηνγξαθεκέλν βίληεν. Απμάλνληαο ην k, απμάλεη ε έληαζε ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο θαη άξα ε αλζεθηηθφηεηά ηνπ, κεηψλνληαο φκσο ηελ 

πνηφηεηα ηνπ βίληεν. 
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2.2. Σερληθέο Πεδίσλ Μεηαζρεκαηηζκώλ 

2.2.1. Μεηαζρεκαηηζκνί πλεκηηόλνπ (DCT) 

Ζ θιαζηθή θαη αθφκα αξθεηά δεκνθηιήο ηερληθή γηα επεμεξγαζία βίληεν 

είλαη ν δηαθξηηφο κεηαζρεκαηηζκφο ζπλεκηηφλνπ (DCT). Ν DCT επηηξέπεη ζε 

έλα βίληεν λα ρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθέο δψλεο ζπρλνηήησλ, θαζηζηψληαο ην 

επθνιφηεξν λα ελζσκαησζνχλ πδαηνγξαθήκαηα ζηηο κεζαίεο δψλεο 

ζπρλνηήησλ ηνπ βίληεν. Νη κεζαίεο δψλεο ζπρλνηήησλ επηιέγνληαη θαζψο 

απνθεχγνπλ ηηο πην νπηηθά ζεκαληηθέο πεξηνρέο ηνπ βίληεν (ρακειέο 

ζπρλφηεηεο) ρσξίο λα ππεξεθηίζεληαη ζε αθαίξεζε κέζσ ζπκπίεζεο θαη 

επηζέζεηο ζνξχβνπ (πςειέο ζπρλφηεηεο). Κηα ηέηνηα ηερληθή ρξεζηκνπνηεί 

ηε ζχγθξηζε κεζαίσλ δσλψλ DCT ζπληειεζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ελφο 

bit ζε DCT κπινθ. Νη κεζαίεο δψλεο ζπρλνηήησλ (FM) νξίδνληαη ζε έλα 8x8 

DCT κπινθ φπσο θαίλνληαη ζην Σσήμα 2.1. Ρν FL δειψλεη ηηο ρακειέο 

κπάληεο ζπρλνηήησλ ελψ ην FH δειψλεη ηηο πςειέο κπάληεο ζπρλνηήησλ. 

Ρν FM επηιέγεηαη σο ε πεξηνρή ελζσκάησζεο θαζψο παξέρεη επηπιένλ 

αλζεθηηθφηεηα αληνρή ζε ηερληθέο ζπκπίεζεο απψιεηαο δεδνκέλσλ, ελψ 

απνθεχγεη ζεκαληηθή αιιαγή ηνπ αξρηθνχ βίληεν.  

 

σήμα 2.1 

 

2.2.2. Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier 

Ν γλσζηφο κεηαζρεκαηηζκφο Fourier κεηαζρεκαηίδεη ην αξρηθφ ζήκα ζην 

ρψξν ησλ ζπρλνηήησλ.  Γίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα ζηάζηκα 

(stationary) ζήκαηα.  Νη παξάκεηξνη X(f) πνπ πξνθχπηνπλ, απνηεινχλ ηηο 
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ζπρλφηεηεο πνπ αληρλεχζεθαλ ζην ζήκα θαη νξίδνληαη φπσο θαίλεηαη ζηελ 

Εξίζωζη 2.2 σο ην εζσηεξηθφ γηλφκελν ηνπ ζήκαηνο κε ηηο εκηηνλνεηδείο 

ζπλαξηήζεηο βάζεο πνπ εθηείλνληαη ζην άπεηξν.  

 

X f =  x t e−2πtdt

+∞

−∞

 

Δξίσωση 2.2 

Υο απνηέιεζκα, έρνπκε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ ην ζήκα 

απνηειείηαη απφ κεξηθέο ζηαζεξέο ζπληζηψζεο.  Πε πεξίπησζε φκσο πνπ ην 

ζήκα κεηαβάιιεηαη (non-stationary) ή/θαη πεξηέρεη κηα απφηνκε ρξνληθή 

κεηαβνιή, ν κεηαζρεκαηηζκφο Fourier παξάγεη έλα επξχ θάζκα 

ζπρλνηήησλ.  

 

2.2.3. Μεηαζρεκαηηζκνί Κπκαηηδίσλ (DWT) 

 

Ιζηνξία ησλ Κπκαηηδίσλ 

Απφ ηζηνξηθήο άπνςεο, ε αλάιπζε θπκαηηδίσλ είλαη κηα λέα κέζνδνο, 

παξφιν πνπ ην καζεκαηηθφ ππφβαζξν νξίδεηαη πίζσ ζηε δνπιεηά ηνπ 

Joseph Fourier ηνλ δέθαην έλα ην αηψλα.  Ν Fourier ζέζπηζε ηηο βάζεηο κε 

ηηο ζεσξίεο ηνπ γηα ηελ αλάιπζε ζπρλνηήησλ πνπ απνδείρηεθε εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή θαη παξνπζίαζε κεγάιε επηξξνή ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.  

Ζ πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ πξννδεπηηθά ζηξάθεθε απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

βαζηδφηαλ ζηηο ζπρλφηεηεο ζηελ αλάιπζε βαζηζκέλε ζε θιίκαθεο φηαλ 

άξρηζε λα δηαθαίλεηαη πην θαζαξά φηη κηα κέζνδνο πνπ κεηξάεη κέζε 

δηαθχκαλζε ζε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο κπνξεί λα απνδεηρηεί ιηγφηεξν 

επαίζζεηε ζην ζφξπβν.  

Ζ πξψηε αλαθνξά ζε απηφ πνπ ζηηο κέξεο καο νλνκάδνπκε «θπκαηίδην», 

θαίλεηαη λα είλαη ην 1909 απφ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Alfred Haar.  Ζ 

έλλνηα ησλ θπκαηηδίσλ κε ηελ παξνχζα ζεσξεηηθή βάζε, πξνηάζεθε πξψηα 
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απφ ηνλ Jean Morlet θαη ηελ νκάδα ηνπ ζην Θέληξν Θεσξεηηθήο Φπζηθήο 

ηεο Καζζαιίαο (Marseille Theoretical Physics Center) εξγαδφκελνη ππφ ηνλ 

Alex Grossmann ζηε Γαιιία. 

Νη κέζνδνη ηεο αλάιπζεο θπκαηηδίσλ αλαπηχρζεθαλ θπξίσο απφ ηνλ Y. 

Meyer θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, πνπ δηαζθάιηζαλ ηε δηαζπνξά ηεο 

κεζφδνπ.  Ν βαζηθφο αιγφξηζκνο ρξνλνινγείηαη ζηε δνπιεηά ηνπ Stephane 

Mallat ην 1988.  Απφ ηφηε, ε έξεπλα ζηα θπκαηίδηα είλαη πιένλ δηεζλήο.  

Αξθεηή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηδηαίηεξα ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο, φπνπ αηρκέο ηνπ δφξαηνο ηεο έξεπλαο ησλ επηζηεκφλσλ ήηαλ 

εξεπλεηέο φπσο ν Ingrid Daubechies, ν Ronald Coifman θαη ν Victor 

Wickerhauser. [Hubbard BB, 1996] 

 

Απηή ηε ζηηγκή ε πην εμειηγκέλε επηινγή απφ ηηο κεζφδνπο ηνπ πεδίνπ 

ζπρλνηήησλ γηα ελζσκάησζε πδαηνγξαθήκαηνο είλαη απηή ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ (wavelet transform). Ν κεηαζρεκαηηζκφο 

DWT (Discrete Wavelet Transform) ρσξίδεη έλα βίληεν ζηε ρακειήο 

αλάιπζεο πξνζέγγηζε ηνπ βίληεν (LL) θαη ζηηο ππνδψλεο νξηδφληησλ (HL), 

θάζεησλ (LH) θαη δηαγψλησλ (HH) ιεπηνκεξεηψλ. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα 

επαλαιεθζεί αλαιχνληαο ηελ πξνζέγγηζε LL γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ 

θπκαηηδίσλ πνιιαπιψλ επηπέδσλ. Πηελ Σσήμα 2.2 θαίλεηαη ην απνηέιεζκα 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ DWT ελφο πιαηζίνπ ελφο βίληεν ζε 2 επίπεδα .  

 

σήμα 2.2 Δπίπεδα Αλάιπζεο DWT 2 επηπέδσλ  
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Έλα απφ ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ είλαη 

φηη ζεσξείηαη φηη κνληεινπνηεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αλζξψπηλνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Human Visual System – HVS) ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο FFT θαη DCT. Θάηη ηέηνην επηηξέπεη ηε 

ρξεζηκνπνίεζε πδαηνγξαθεκάησλ πςειφηεξεο έληαζεο ζε πεξηνρέο φπνπ 

ην HVS είλαη γλσζηφ φηη είλαη ιηγφηεξν επαίζζεην φπσο νη δψλεο πςειέο 

αλάιπζεο ιεπηνκέξεηαο (LH, HL, HH). Ζ ελζσκάησζε πδαηνγξαθεκάησλ 

ζε ηέηνηεο πεξηνρέο επηηξέπεη ηελ αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηα ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο.  

 

Δπηπιένλ ν δηαθξηηφο κεηαζρεκαηηζκφο θπκαηηδίσλ παξνπζηάδεη 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιινπο κεηαζρεκαηηζκνχο: 

 Ξαξέρεη κηα πνιπδηαθξηηή αλάιπζε (multi-resolution) ηνπ βίληεν, 

δειαδή κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ βίληεν ζε δηαδνρηθά επίπεδα 

απμαλφκελεο αλάιπζεο 

 Ξαξέρεη αλαπαξάζηαζε ηνπ βίληεν ζηα πεδία θιίκαθαο θαη ρψξνπ 

(scale-space representation). Ρα πςίζπρλα ζήκαηα έρνπλ 

θαζνξηζκέλε ζέζε κε ζρεηηθή αθξίβεηα ζε επίπεδν pixels, ελψ ηα 

ρακειφζπρλα ζήκαηα έρνπλ θαζνξηζκέλε ζέζε ζην πεδίν ηεο 

ζπρλφηεηαο. Θαζψο ε αλάιπζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ 

ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ απμάλεη κε ηε ζπρλφηεηα, νη αθκέο (sharp 

edges) πνπ έρνπλ ρσξηθά θαζνξηζκέλε ζέζε θαη δηαζέηνπλ 

ζεκαληηθή ελέξγεηα ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο αλαπαξίζηαληαη ζηηο 

ππνδψλεο ιεπηνκεξεηψλ θαη ζρεκαηίδνπλ ην πεξίγξακκα ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ βίληεν. 

2.3. Μέζνδνη γηα ηελ ελζσκάησζε 

πδαηνγξαθήκαηνο 

 

Γηα ηελ ελζσκάησζε πδαηνγξαθήκαηνο ζε ςεθηαθά δεδνκέλα κηα 

κέζνδνο είλαη ην θβαληνπνηεκέλν πδαηνγξάθεκα (quantisation 

watermarking). Κηα δεχηεξε κέζνδνο είλαη ε πδαηνγξάθεζε 

εθηεηακέλνπ θάζκαηνο (spread spectrum watermarking) [Cox, I. J., et 
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al, 1997, Frattolillo, F., 2005]. Ζ πδαηνγξάθεζε εθηεηακέλνπ θάζκαηνο 

αλαπηχρζεθε γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο γχξσ ζηα κέζα ηνπ 1940 γηα 

απνθπγή ησλ ζπζθεπψλ παξεκβνιήο παξαζίησλ. Δπηηξέπεη ηε ιήςε 

ξαδηνζεκάησλ πνπ είλαη πάλσ απφ 100 θνξέο πην αδχλαηα απφ ηνλ 

αηκνζθαηξηθφ ζφξπβν. Δπηπξφζζεηα, νη ηερληθέο εθηεηακέλνπ θάζκαηνο 

επηηξέπνπλ επειημία θαη είλαη πην θαηάιιειεο γηα πδαηνγξάθεζε ιφγσ 

ησλ νκνηνηήησλ κεηαμχ ελζσκάησζεο πδαηνγξαθήκαηνο θαη 

επηθνηλσληψλ εθηεηακέλνπ θάζκαηνο. Ρν ςεθηαθφ πδαηνγξάθεκα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα θξπκκέλν ζχζηεκα επηθνηλσληψλ ζην νπνίν 

ε αξρηθή εηθφλα ή βίληεν παίδεη ην ξφιν ηνπ θαλαιηνχ ζνξχβνπ θαη νη 

επηηηζέκελνη πξνζπαζνχλ λα παξεηζθξήζνπλ ηε κεηαθνξά ησλ 

δεδνκέλσλ ή λα απνζπάζνπλ κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαδίδεηαη. 

2.4. Αλαζθόπεζε Τδαηνγξαθηθώλ Σερληθώλ 

Πε απηφ ην ππνθεθάιαην γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ησλ πδαηνγξαθηθψλ 

ηερληθψλ θπξίσο γηα εηθφλεο.  Αξθεηέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα βίληεν είραλ αξρηθά αλαπηπρζεί γηα ζηαηηθέο εηθφλεο.  Ζ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο πδαηνγξάθεζεο εηθφλσλ έρεη μεθηλήζεη αξθεηά 

λσξίηεξα θαη είλαη αξθεηά πην ψξηκε απφ ηηο πδαηνγξαθηθέο ηερληθέο γηα 

βίληεν. 

2.4.1 LSB 

Ρν πην απιφ παξάδεηγκα είλαη νη θσδηθνί ειάρηζηνπ ζεκαληηθνχ 

ςεθίνπ γλσζηνί σο LSB (Least Significant Bit).  Ζ βαζηθή ηδέα ζε 

ηέηνηα ζρήκαηα είλαη ε ελζσκάησζε ελφο κελχκαηνο ζην ειάρηζην 

ζεκαληηθφ ςεθίν (LSB) ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ (pixel).  Γηα παξάδεηγκα 

είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ιηγφηεξνπ ζεκαληηθνχ ςεθίνπ 

ελφο εηθνλνζηνηρείνπ κε ην αληίζηνηρν ςεθηνζηνηρείν (bit) ηνπ 

πδαηνγξαθηθνχ κελχκαηνο m.   Γεδνκέλνπ φηη ην κέγεζνο κηα 

εηθφλαο είλαη MxN θαη πεξηέρεη κφλν επίπεδα ηνπ γθξη, ν φγθνο ησλ 

δεδνκέλσλ ζε έλα ηέηνην ζρήκα είλαη MN bits.  Ξαξφιν πνπ ηέηνηα 

ζρήκαηα πξνζθέξνπλ πηζηφηεηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ 

είλαη εχξσζηα. Νπνηαδήπνηε ζπκπίεζε, απνθνπή, 

επαλαδεηγκαηνιεςία ή άιιεο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ηνπ ζήκαηνο 

κπνξνχλ εχθνια λα θαηαζηξέςνπλ ηελ πιεξνθνξία [Caulfiel, 
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H.J.,1969].  Ξην ζπγθεθξηκέλα, ν επηηηζέκελνο κπνξεί πνιχ απιά λα 

κεδελίζεη φια ηα ιηγφηεξα ζεκαληηθά ςεθία ησλ εηθνλνζηνηρείσλ θαη 

άξα λα θαηαζηξέςεη ην κήλπκα.  Ξαξφια απηά ππάξρνπλ εθαξκνγέο 

πνπ ηέηνηνπ είδνπο ζρήκαηα κπνξεί λα απνδεηρηνχλ ρξήζηκα.  Έλα 

θαιφ παξάδεηγκα είλαη ηα εχζξαπζηα πδαηνγξαθήκαηα.   

2.4.2 Δπηινγή Πεδίνπ Δηζαγσγήο 

πάξρνπλ αξθεηέο πηζαλέο αλαπαξαζηάζεηο κηαο εηθφλαο ζηελ νπνία 

κπνξεί λα ελζσκαησζεί έλα πδαηνγξαθεκέλν ζήκα.  Ζ πην 

πξνθαλήο επηινγή είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ζην 

ρσξηθφ πεδίν κηαο αλεπεμέξγαζηεο εηθφλαο.  Ρν πην ζεκαληηθφ 

ειάηησκα κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε απνθνπή (cropping) 

ζα αθαηξέζεη θνκκάηηα ηνπ πδαηνγξαθηθνχ ζήκαηνο ρσξίο θακία 

πηζαλφηεηα γηα αλάθηεζε.  Δπηπξφζζεηα αξθεηέο πεξηνρέο ζην 

πεδίνπ ηνπ ρψξνπ είλαη επάισηεο ζε αξθεηά ιάζε θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο ζπκπίεζεο θαη είλαη δχζθνιε ε αλεχξεζε απηψλ ησλ 

πεξηνρψλ δνπιεχνληαο ζε απηφ ην πεδίν. 

Έλα άιιν πηζαλφ πεδίν είλαη ην πεδίν ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ νξηζκέλνπο απφ ηνπο πην δεκνθηιείο 

αιγνξίζκνπο ζπκπίεζεο.  Γηα παξάδεηγκα είλαη δπλαηή ε δηαίξεζε 

κηαο εηθφλαο ζε κήηξεο 8x8 θαη ηελ εθαξκνγή Γηαθξηηνχ 

Κεηαζρεκαηηζκνχ Ππλεκηηφλνπ (DCT) ζε θάζε κήηξα (απηφο ν 

ηνκέαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπκπίεζε JPEG).  Έλαο άιιν πηζαλφο 

ηνκέαο είλαη ην πεδίν κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ (απηφο ν ηνκέαο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπκπίεζε JPEG2000) [Bahner, E., 1976]. 

2.4.3 Σερληθέο Κσδηθνπνίεζεο 

Πεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πδαηνγξαθηθνχ ζρήκαηνο είλαη ε 

θσδηθνπνίεζε.  Γεδνκέλνπ ελφο δπαδηθνχ κελχκαηνο m κήθνπο n, 

είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ πδαηνγξαθηθνχ 

ζήκαηνο, πνπ ζα κπνξεί εχθνια λα ελζσκαησζεί ζην αξρηθφ ζήκα 

ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο ζπληνληζκνχ.   
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ηαζεξή θσδηθνπνίεζε ζήκαηνο:  Ν πην απιφο ηξφπνο λα 

ελζσκαησζεί έλα κήλπκα είλαη w=m.  Πε απηή ηελ πεξίπησζε 

ελζσκαηψλεηαη έλα ςεθηνζηνηρείν (bit) πιεξνθνξίαο ζε θάζε 

ζπληειεζηή ηνπ IT. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ε αλαινγία 

θσδηθνπνίεζεο R ηζνχηαη κε 1.  Απηή ε ηερληθή κπνξεί λα πινπνηεζεί 

εχθνια αιιά απαηηεί εθηεηακέλν έιεγρν ιαζψλ. 

 

Κσδηθνπνίεζε Δπξέσο Φάζκαηνο: Ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο 

θσδηθνπνίεζεο ηνπ πδαηνγξαθηθνχ κελχκαηνο είλαη ε θσδηθνπνίεζε 

Δπξέσο Φάζκαηνο.  Ζ κέζνδνο απηή ζρεδηάζηεθε παξφκνηα κε ηηο 

ηερληθέο δηακφξθσζεο Δπξέσο Φάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο.  Ζ ηδέα πίζσ απφ ηε κέζνδνο είλαη λα 

εμαπισζεί ην ςεθηνζηνηρείν ηνπ κελχκαηνο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

ζπληειεζηψλ ζπρλνηήησλ. [Cox, I. et al, 1995.]  Κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε ζπλήζσο παξάγεη κηθξφηεξεο αλαινγίεο ιαζψλ ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε εθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο απμάλεηαη φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηνί ζπληειεζηέο.  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ν αξηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ αλά ςεθηνζηνηρείν πνπ νξίδεηαη σο Nb 

ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί.  Αλ ην Nb είλαη πνιχ κεγάιν ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κηθξφ α ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε αδηνξαηφηεηα ηνπ ελζσκαηνχκελνπ ζήκαηνο.  Όζν 

κηθξφηεξν ην α ηφζν πην εχθνια κπνξεί λα θαηαζηξαθεί ην ζήκα απφ 

ζφξπβν ή δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο.  

 

2.5 Δπηζέζεηο θαη αιινηώζεηο 

Δπηζέζεηο ζε έλα πδαηνγξαθηθφ ζρήκα κπνξεί λα είλαη εθνχζηεο ή 

αθνχζηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νξηζκέλεο: 

Κε-ερζξηθέο επηζέζεηο: 

 Ππκπίεζε MPEG ή Ζ.263 γηα ην βίληεν θαη JPEG ζπκπίεζε γηα 

εηθφλεο 

 Αιιαγή ηνπ αξηζκνχ ησλ πιαηζίσλ αλά δεπηεξφιεπην (απνθνπή 

πιαηζίσλ) γηα ην βίληεν 
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 Λέα δεηγκαηνιεςία ρξνληθή ή ρσξηθή 

 Κεηαζρεκαηηζκφο απφ αλαινγηθή κνξθή ζε ςεθηαθή θαη ην 

αληίζηξνθν 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εηθφλαο ή ηνπ βίληεν 

 Αιιαγή ιφγνπ δηαζηάζεσλ ή ηεο αλάιπζεο ηνπ βίληεν ή ηεο 

εηθφλαο 

 Σσξηθή απνθνπή 

 Σξνληθή απνθνπή 

Ρππηθέο επηζέζεηο απφ ερζξηθέο πεγέο: 

 Ππγρξνληζκφο επίζεζεο κεηαμχ ηνπ θσδηθνπνηεηή θαη ηνπ 

απνθσδηθνπνηεηή 

o Γεληθνί Γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ησλ πιαηζίσλ 

o Ρνπηθνί Γεσκεηξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ησλ εηθφλσλ, δειαδή 

θάζε εηθνλνζηνηρείν (pixel) πθίζηαηαη δηαθνξεηηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ [Petitcolas F] 

o Δπίζεζε κέζσ αληηθαηάζηαζεο κπινθ 

o Αιιαγή ηεο ζεηξάο ησλ πιαηζίσλ ζε κηα αθνινπζία βίληεν.  

Κηα ηέηνηα επίζεζε κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ην ζπγρξνληζκφ 

κεηαμχ ηνπ θσδηθνπνηεηή θαη ηνπ απνθσδηθνπνηεηή.  Πηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην αλζξψπηλν κάηη δελ κπνξεί 

λα αληρλεχζεη απηή ηελ αληηθαηάζηαζε.  

o Δηζαγσγή λένπ πιαηζίνπ ζηε κέζε ελφο πδαηνγξαθεκέλνπ 

βίληεν. Ππλήζσο ην λέν πιαίζην είλαη κηα παξεκβνιή 

γεηηνληθψλ πιαηζίσλ.  Κηα ηέηνηα επίζεζε κπνξεί λα 

θαηαζηξέςεη ηνλ ζπγρξνληζκφ ηνπ θσδηθνπνηεηή θαη ηνπ 

απνθσδηθνπνηεηή 

o Απνθνπή θάπνησλ πιαηζίσλ ελφο βίληεν 

 Γξακκηθά ή κε-γξακκηθά θίιηξα 
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 Σξήζε ηνπ κέζνπ φξνπ πιαηζίσλ 

 Δπηζέζεηο ζθεπσξίαο 

 Δπίζεζε πξνζέγγηζεο.  Ν εηζβνιέαο πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη ην 

εηζαγκέλν πδαηνγξάθεκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην αθαηξέζεη 

 Ξξνζζήθε ηπραίνπ ζνξχβνπ 

Ρν πδαηνγξάθεκα ζα πξέπεη λα είλαη πξνθαλψο ινηπφλ αδηφξαην, 

θαζψο αλ ν εηζβνιέαο αληηιεθζεί ηελ χπαξμή ηνπ, ζα πξνζπαζήζεη λα 

εθαξκφζεη θάπνηα ή θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ επηζέζεηο γηα λα ην 

θαηαζηξέςεη. 

 

2.6 Αλζξώπηλν Οπηηθό ύζηεκα 

 

Έλαο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί θαιχηεξε ηζνξξνπία 

επξσζηίαο θαη πηζηφηεηαο ζε κηα εηθφλα ή ζε έλα βίληεν είλαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Αλζξψπηλνπ Νπηηθνχ 

Ππζηήκαηνο.  Πε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αλαζθφπεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  Αλαιπηηθή 

αλαζθφπεζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο [Delaigle, J.,  et al, 2002., 

Winkler, S., 1999, Winkler, S, 2000] 

2.6.1 Δπαηζζεζία Αληίζεζεο 

Αληίζεζε 

Αξθεηά πεηξάκαηα έρνπλ δείμεη φηη ε αληαπφθξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

νπηηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη ιηγφηεξν ζηελ ηηκή ηεο απφιπηεο 

θσηεηλφηεηαο παξά ζην ιφγν ηεο ηνπηθήο δηαθχκαλζεο ηεο 

πεξηβάιινπζαο θσηεηλφηεηαο.  Απηφο ν ιφγνο νλνκάδεηαη αληίζεζε 

Weber θαη ε ηδηφηεηα θαιείηαη θαλφλαο Weber-Fechner.  Ζ αληίζεζε 

Weber κπνξεί λα εθθξαζηεί σο 
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       Δξίσωση 2.3 

Όπνπ L είλαη ε πεξηβάιινπζα θσηεηλφηεηα θαη ΓL είλαη ε ηνπηθή 

δηαθχκαλζεο ηεο θσηεηλφηεηαο.  Γηα ην ζεκαληηθφ εχξνο ηεο 

πεξηβάιινπζαο θσηεηλφηεηαο L, ην θαηψθιη αληίζεζεο, δειαδή ε 

ειάρηζηε αληίζεζε Weber πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ παξαηεξεηή 

γηα λα δηαθξίλεη κηα αιιαγή ζηελ έληαζε παξακέλεη ζηαζεξή. 

[Winkler S., 2000] Ν πην ζπλεζηζκέλνο νξηζκφο είλαη ε αληίζεζε 

Michelson [Michelson, A. A., 1927.].  Δίλαη ν πην θαηάιιεινο γηα 

πεξηνδηθά ζήκαηα θαη νξίδεηαη σο: 

       Δξίσωση 2.4 

Όπνπ Lmax είλαη ην κέγηζην ηνπ πεξηνδηθνχ ζήκαηνο θαη Lmin είλαη ην 

ειάρηζην ηνπ πεξηνδηθνχ ζήκαηνο.  Απηνί νη νξηζκνί θαίλνληαη ζην 

Σσήμα 2.3.   Ζ επαηζζεζία αληίζεζεο νξίδεηαη ινηπφλ σο ην 

αληίζηξνθν θαηψθιη αληίζεζεο ηνπ νξηζκνχ ηνπ Michelson. 

 

 

σήμα 2.3 : Ζκηηνλνεηδέο ζήκα θσηεηλφηεηαο,  

 

πλάξηεζε επαηζζεζίαο αληίζεζεο 
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Νη [Lagendijk, R. L. and Setyawan, I., 2001.] αλέπηπμαλ κηα 

ζπλάξηεζε επαηζζεζίαο αληίζεζεο γηα πεξηνδηθά ζήκαηα ζε ζηαζεξέο 

εηθφλεο.  Ρν Σσήμα 2.4 δείρλεη ηε ζπλάξηεζε επαηζζεζίαο αληίζεζεο 

κε έλα πνιχ δηαηζζεηηθφ ηξφπν.  Ζ θσηεηλφηεηα ησλ εηθνλνζηνηρείσλ 

δηακνξθψλεηαη εκηηνλνεηδψο θαηά κήθνο ηεο νξηδφληηαο δηάζηαζεο.  

Ζ ζπρλφηεηα ηεο δηακφξθσζεο απμάλεη απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα 

δεμηά, ελψ ε αληίζεζε κεηψλεηαη απφ ην 100% ζην πεξίπνπ 0,5% 

απφ ηελ θνξπθή πξνο ηα θάησ.  Ζ ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε 

θσηεηλφηεηα παξακέλεη ζηαζεξή θαηά κήθνο ηεο νξηδφληηαο γξακκήο 

[Winkler S, 2000].  Νη κπάξεο θαίλεηαη αλ είλαη ςειφηεξεο ζην 

θέληξν ηεο εηθφλαο (γηα ηηο κεζαίεο ζπρλφηεηεο).  Απηφ δείρλεη φηη ην 

ειάρηζην θαηψθιη αληίζεζεο (θαη άξα ην ε κέγηζηε επαηζζεζία 

αληίζεζεο) επηηπγράλεηαη ζηηο κεζαίεο ζπρλφηεηεο. 

 

σήμα 2.4  Ηζηφγξακκα επαηζζεζίαο αληίζεζεο ησλ Campell-

Robson [Ξεγή: http://ohzawa-lab.bpe.es.osaka-

u.ac.jp/ohzawa-lab/izumi/CSF/CSFchart640x480.gif] 

 

2.6.2 Ιδηόηεηεο Μαζθώλ 

Ζ ηερληθή ησλ καζθψλ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηνπ 

νπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε γηα ηελ αλάιπζε θαη ηελ 
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πδαηνγξάθεζε εηθφλσλ θαη βίληεν.  Ζ ηερληθή ησλ καζθψλ 

εκθαλίδεηαη φηαλ έλα ζήκα πνπ είλαη νξαηφ απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί 

λα αληρλεπηεί ιφγσ ηεο χπαξμεο ελφο άιινπ.  Ρα απνηειέζκαηα ησλ 

ρσξηθψλ καζθψλ ζπλήζσο πνζνηηθνπνηνχληαη κεηξψληαο ην 

θαηψθιη αλίρλεπζεο φηαλ ηνπνζεηείηαη απφ πάλσ ηνπ κηα κάζθα 

κεηαβιεηήο αληίζεζεο [Winkler S.. 1999.]. 

πάξρνπλ αξθεηέο ηδηφηεηεο ησλ καζθψλ ζην αλζξψπηλν νπηηθφ 

ζχζηεκα (ΑΝΠ) [Drasdo, N., et al, 1987, dos Santos, P. A. M. and 

Tagliaferri, A. A., 1998].  Κεξηθέο απφ απηέο είλαη: 

 Ρν Αλζξψπηλν νπηηθφ ζχζηεκα είλαη ιηγφηεξν επαίζζεην ζε 

ζφξπβν πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηηο αθκέο ησλ αληηθεηκέλσλ 

παξά ζην ζφξπβν πνπ ελζσκαηψλεηαη ζε πεξηνρέο ζπλερνχο 

ζήκαηνο ηεο εηθφλαο. 

 Ν ζφξπβνο πνπ πξνζηίζεηαη ζε ζθελέο πςειήο θίλεζεο είλαη 

ιηγφηεξν νξαηέο απφ ζφξπβν πνπ εηζάγεηαη ζε ζηαηηθέο 

ζθελέο 

 Πήκα ζνξχβνπ πνπ έρεη παξφκνηεο επηθξαηνχζεο ζπρλφηεηεο 

κε ην ζήκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο εηθφλαο ή ηεο 

ζθελήο είλαη ιηγφηεξν νξαηή απφ ην ΑΝΠ.  Απηή είλαη ε πην 

απιή ηδηφηεηα κάζθαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πεδίν ησλ 

ζπρλνηήησλ [Elson, J. M. and Bennett, H. E., 1984, Elson, 

J. M. and Bennett, H. E., 1985, Essock, E. A., et al, 1984, 

Flynn, M. J. and Badano, A.,1999, French, A. S., et al, 

1977, Friedman, D. L., 1993].   

 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ πξνηαζεί πην εμειηγκέλεο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ αλζξψπηλνπ νπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (ΑΝΠ) ψζηε λα απμήζνπλ ηελ επξσζηία, δηαηεξψληαο 

παξάιιεια ηελ ανξαηφηεηα.   

Νη [Podilchuk, C. I.  and Zeng, W., 1998.] θαη [Kundur, D. and 

Hatzinakos, D., 1997] πξνηείλνπλ κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ρσξηθά θαηψθιηα αληίζεζεο ηνπ ΑΝΠ γηα λα πξνζαξκφζνπλ 

θαηάιιεια ηελ ηζρχ ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο, ε πξνζέγγηζε ησλ 

[Swanson M. D.et al, 1996.] ζε αληίζεζε αμηνπνηνχλ ηηο ρσξηθέο 

αξρέο ησλ καζθψλ ηνπ ΑΝΠ.  Κηα παξφκνηα κέζνδνο έρεη πξνηαζεί 
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απφ ηνπο [Kutter  M. and Winkler, S., 2002] κειεηά ηελ επαηζζεζία 

θαηεχζπλζεο (orientation sensitivity) ηνπ ΑΝΠ γηα ζηαηηθέο εηθφλεο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ηζρχνο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο.  Δπίζεο ε νκάδα 

ηνπ Lu θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πξνηείλεη κηα πξσηφηππε ηερληθή 

γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο 

θαηψθιηα ηνπ ΑΝΠ πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ επξσζηία γηα 

πξνζηαζία ηεο εηθφλαο [Lu, C. S. et al, 2000.] θαη γηα πηζηνπνίεζε 

ηαπηφηεηαο [Lu, C. S. and. Liao H. Y. M., 2001] 

 

Δλψ πξνγελέζηεξεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηθεληξψλνληαλ 

θπξίσο ζε πδαηνγξάθεζε ζηαηηθψλ εηθφλαο, ε ηάζε έρεη 

κεηαηνπηζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πδαηνγξάθεζεο βίληεν ιφγσ 

ηνπ εχξνπο ησλ εθαξκνγψλ ησλ θηλνχκελσλ εηθφλσλ, φπσο ε 

αληηγξαθή θαη ε πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ δίζθσλ 

Digital Versatile Disks (DVD), παξαθνινχζεζε κεηάδνζεο, 

δεκηνπξγία απνηππσκάησλ θαη πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο [Doërr, G. 

and Dugelay, J.L., 2003.,  Langelaar, G. C. et al, 2000,  Chan, P. W. 

et al, 2005.] 

 

Ξαξφια απηά, ε πδαηνγξάθεζε ςεθηαθνχ βίληεν, δεκηνχξγεζε 

επηπιένλ δπζθνιίεο ζε δχν βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο ςεθηαθήο 

πδαηνγξαθίαο, πην ζπγθεθξηκέλα ηεο επξσζηίαο θαη ηεο 

ανξαηφηεηαο.  Ξξψηνλ, ην εχξνο ησλ επηζέζεσλ παξνπζηάδεη κηα 

κεγάιε πνηθηιία γηα ηα βίληεν.  Ρν πδαηνγξάθεκα δε ζα πξέπεη λα 

κφλν λα παξακέλεη κεηά απφ ρσξηθέο επηζέζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ 

βίληεν, αιιά ζα πξέπεη λα πξέπεη λα παξνπζηάδεη αληνρέο θαη ζην 

πεδίν ηνπ ρξφλνπ, φπσο ζε ρξνληθή απψιεηα ζπγρξνληζκνχ, αιιαγέο 

ηνπ ιφγνπ πιαηζίσλ, θαη αλαινγηθέο ζε ςεθηαθέο θαη ςεθηαθέο ζε 

αλαινγηθέο κεηαηξνπέο θαηά ηε κεηάδνζε ηνπ βίληεν [Doërr, G.and 

Dugelay, J.L., 2003.,  Langelaar, G.C. et al, 2000]. Ξεξαηηέξσ έλα 

πδαηνγξαθηθφ ζρήκα ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζε ερζξηθέο 

επηζέζεηο φπσο νη επηζέζεηο ζπλσκνζίαο (collusion attack) [Doërr, G. 

and Dugelay, J.L.., 2003., Su, K. et al, 2005.] 
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Έλα άιιν ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηελ πδαηνγξαθία βίληεν είλαη ε 

δπζθνιία ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο αδηνξαηφηεηαο, ζε 

ζρέζε κε ηηο ζηαζεξέο εηθφλεο ιφγνπ ηεο χπαξμεο ηεο ρξνληθήο 

δηάζηαζεο πνπ ππάξρεη ζε απηφ.  Έλα πδαηνγξαθηθφ ζρήκα πνπ 

ελζσκαηψλεη δηαθνξεηηθά πδαηνγξαθήκαηα ζε αλεμάξηεηα πιαίζηα 

ηνπ βίληεν, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηε ρξνληθή δηάζηαζε, 

ζπλήζσο δεκηνπξγεί ην θαηλφκελν ηνπ ηξεκνπαίμηκνπ (flicker effect) 

ζην πδαηνγξάθεκα ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ησλ εληάζεσλ ησλ 

εηθνλνζηνηρείσλ ζην ίδην ζεκείν δχν δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ ηνπ 

βίληεν [Davison, P. and Loughman, J., 2002, Davison, P. and 

Loughman, J., 2006].  πφ απηφ ην πξίζκα ε κέγηζηε αφξαηε 

δηαθνξά κεηαμχ εληάζεσλ δηαδνρηθψλ εηθνλνζηνηρείσλ θαζνξίδεηαη 

αλάινγα κε ηα ρξνληθά φξηα ηνπ ΑΝΠ, ηα νπνία θαινχληαη θαηψθιηα 

ρξνληθήο αληίζεζεο ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηεο φξαζεο [Watson, 

A. B. et al, 2001., Watson, A. B.,  1986.].  Ξξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζνχλ νξαηέο παξακνξθψζεηο ζην πδαηνγξαθεκέλν βίληεν, 

νη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ δε ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ 

ηα ρξνληθά θαηψθιηα αληίζεζεο.  Όκσο απηά ηα ρξνληθά φξηα ηνπ 

ΑΝΠ δελ έρνπλ αθφκα θαζνξηζηεί θαη δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί απφ 

ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.  

 

Τδαηνγξάθεζε ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ΑΟ 

Κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο πξνζεγγίζεηο ζε απηήλ ηελ νκάδα 

πδαηνγξαθήζεσλ, πνπ έρεη ζρέζε κε ην ρσξηθφ πεδίν, ελζσκαηψλεη 

ην πδαηνγξαθηθφ ςεθηνζηνηρείν ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ 

ςεθηνζηνηρείν ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ ηεο εηθφλαο [van Schyndel, R. 

G., et al, 1994].  Ρν ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ε εππάζεηά ηνπ 

ελαληίνλ ιεηηνπξγηψλ επεμεξγαζία ζήκαηνο.  Πην πεδίν 

κεηαζρεκαηηζκψλ ζπλεκίηνλνπ DCT φπσο αλαθέξνπλ νη [Burgett, 

S., et al, 1998.] ε αιιεινπρία θάπνησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

ζπληειεζηψλ DCT θάζε κπινθ DCT , αιιάδεη ζε κηα θαζνξηζκέλε 

αιιεινπρία βαζηζκέλε ζην πδαηνγξαθηθφ ςεθηνζηνηρείν.  Νη [Chiou-

Ting,  H.and Ja-Ling, W., 1998] αλαθέξνπλ κηα παξφκνηα 

πξνζέγγηζε πνπ ελζσκαηψλεη ην πδαηνγξαθηθφ ςεθηνζηνηρείν ζην 
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πιαίζην Intra(I) ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ κε MPEG βίληεν, αιιάδνληαο 

ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ κεζαίσλ ζπρλνηήησλ κε γεηηνληθά κπινθ. 

Πην πεδίν κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ DWT, νη [Ejima, M. and 

Miyazaki, A., 2000.] απνζπλζέηνπλ ηα πιαίζηα Y ηνπ βίληεν ζε 

ππνεπίπεδα θαη πδαηνγξαθνχληαη νη ζπληζηψζεο πνπ πεξηέρνπλ ηε 

ρακειή ζπρλφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ειεγρφκελε δηαδηθαζία 

θβαληνπνίεζεο [Inoue, H., et al,  1999]  

Πε κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, νη [Deguillaume, F., et al, 1999.], 

ελζσκαηψλνπλ ην πδαηνγξάθεκα ζην πεδίν ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier.  Γηα θάζε ζηνηρείν ζηελ αθνινπζία ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο, δχν ζπληειεζηέο επηιέγνληαη ζην πεδίν ησλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ θαη ην ζηνηρείν ηεο αθνινπζίαο ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο πξνζηίζεηαη ζε έλα απφ απηά, κε βάζε ην 

πξφζεκφ ηνπ.  Θάπνηεο άιιεο κέζνδνη ζε απηή ηελ νκάδα, 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπκπηεζκέλν βίληεν σο είζνδν, θαη ην 

πδαηνγξάθεκα εηζάγεηαη θαηεπζείαλ ζηνπο θσδηθνπνηεκέλνπο 

ζπληειεζηέο ή ζε δηαλχζκαηα θίλεζεο κεηά ηε ζπκπίεζε ηνπ βίληεν 

[Langelaar, G. C., et al, 1998., Lu, C. S., et al, 2005., Biswas, S.et 

al, 2005, Sakazawa, S. et al, 2006]  

Πηε κέζνδν πνπ πξνηείλνπλ νη [Langelaar, G. C. et al, 1998] πνπ 

έρεη πξνηαζεί γηα ηε ζπκπίεζε βίληεν κέζσ MPEG, νη θσδηθνί 

κεηαβιεηνχ κήθνπο (variable-length codes- VLCs) κεηαβάιινληαη ζε 

άιιεο θσδηθνιέμεηο (codewords), πνπ έρνπλ ην ίδην κήθνο, ζχκθσλα 

κε ην πδαηνγξαθεκέλν ςεθηνζηνηρείν.  Πε απηή ηελ πεξίπησζε 

γίλεηαη πξνζπάζεηα ην bit-rate ηνπ βίληεν λα παξακείλεη ζηαζεξφ θαη 

ε παξακφξθσζε ησλ ζπκπηεζκέλσλ δεδνκέλσλ πεξηνξίδεηαη 

αηζζεηά.  Ζ κέζνδνο πνπ πξνηείλνπλ νη [Lu, C.S. et al, 2005.]  

αμηνπνηνχλ ηεο θσδηθνιέμεηο VLC γηα λα πεηχρνπλ αλίρλεπζε 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, θαζψο επίζεο λα θξαηήζνπλ θαη ην bit-rate 

αλαιινίσην.  Ζ κέζνδνο ησλ [Lu, C.S., et al, 2005] ππεξηζρχεη ηεο 

κεζφδνπ ησλ [Langelaar, G.C. et al, 1998], ζην θνκκάηη ηεο 

επξσζηίαο ελαληίνλ ζπγθεθξηκέλσλ επηζέζεσλ ζην βίληεν φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξε ζηε ζθεπσξία.   Νη [Biswas, S. et al,. 2005.] 

πξνηείλνπλ κηα δηαθνξεηηθή πδαηνγξαθηθή ηερληθή γηα ηε ζπκπίεζε 

βίληεν κέζσ MPEG, κε ηελ πξνζαξκνζκέλε ελζσκάησζε ηνπ 
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πδαηνγξαθήκαηνο ζηνπο ζπληειεζηέο DCT ηεο ζπκπηεζκέλεο 

αθνινπζίαο ςεθηνζηνηρείσλ [Darmstaedter, V., et al, 1998].  

Ξαξφκνηεο ηερληθέο πξνηείλνπλ επίζεο γηα ηηο αθνινπζίεο 

ζπκπηεζκέλσλ βίληεν H.264 νη [Bhattacharya, S., et al., 2006, 

Sakazawa S. et al, 2006].  Ζ πξνζέγγηζε ησλ [Langelaar, G.C. and. 

Lagendijk, R.L, 2001.] κεηαβάιεη ην κέγεζνο ηεο δηαθνξάο ελέξγεηαο 

ησλ ζπληειεζηψλ πςειήο ζπρλφηεηαο DCT ζε δχν νκάδεο κπινθ 

8x8 ζχκθσλα κε ην πδαηνγξαθηθφ ςεθηνζηνηρείν.  Νη [Setyawan, I. 

and. Lagendijk, R.L., 2001.] επεθηείλνπλ ηε κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κφλν ηα πιαίζηα intra γηα ηελ πδαηνγξάθεζε θαη ζηα 

πιαίζηα P  

Κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε αθνινπζνχλ νη [Zhang, J. et al,  

2001, Bado, Y. et al,  2003, Kutter, M. et al, 1997]  φπνπ 

κεηαβάιιεηαη αλεπαίζζεηα ε θαηεχζπλζε ησλ δηαλπζκάησλ θίλεζεο 

ηνπ ζπκπηεζκέλνπ βίληεν, γηα ηελ πδαηνγξάθεζε.  Θακία απφ απηέο 

ηηο ηερληθέο δε ιακβάλεη ππφςε ην ΑΝΠ ζηνπο αιγνξίζκνπο 

εηζαγσγήο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο γηα λα πεηχρεη θαιχηεξε 

αλζξψπηλε νπηηθή αληίιεςε.   

 

Τδαηνγξάθεζε κε ρξήζε ηνπ ΑΟ 

Πε απηή ηελ νκάδα κεζφδσλ, ην πξφβιεκα ηεο αδηνξαηφηεηαο 

αληηκεησπίδεηαη εμνινθιήξνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηδηφηεηεο ηνπ ΑΝΠ.  

Νη ηερληθέο επξέσο θάζκαηνο (spread spectrum SS) είλαη νη πην 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.  Νη 

ηερληθέο SS ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξψηε θνξά γηα πδαηνγξάθεζε απφ 

ηνπο [Cox, I. J. et al,  1997].  Πε απηή ηελ παξαγσγηθή κέζνδνο έλα 

γεληθφο κεηαζρεκαηηζκφο DCT εθαξκφδεηαη ζηελ εηθφλα, θαη ην 

πδαηνγξάθεκα ζηαζκίδεηαη κέζσ ελφο θιάζκαηνο ζπληειεζηή DCT 

θαη πξνζηίζεηαη ζηνλ ίδην ζπληειεζηή DCT.  Πηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

ζηάζκηζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ζχκθσλα κε κηα ηηκή 

ζπληειεζηή ζπρλφηεηαο είλαη κηα πξνζέγγηζε γηα ηε βαζηθή αξρή ηεο 

αληίζεζεο καζθψλ ηνπ ΑΝΠ.[Campisi, P. and.Neri, A., 2005(α).] πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ηεο νξαηφηεηαο ελφο ζήκαηνο φηαλ ππάξρεη 

έλα άιιν ζήκα.  Πηηο κεζφδνπο SS  ε κείσζε ηεο νξαηφηεηαο 
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ζεσξείηαη φηη είλαη γξακκηθά αλάινγε κε ην κέγεζνο ησλ 

ζπληειεζηψλ DCT. 

 

 

Τδαηνγξάθεζε βίληεν κε ρξήζε ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ΑΟ 

πάξρεη θαη κηα νκάδα κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί πην πνιχπινθα 

κνληέια ηνπ ΑΝΠ.  Νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο κεζφδνπο 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαιπηηθέο αληηιεπηηθέο κεζφδνπο πνπ νλνκάδνληαη 

«θαηψθιηα αληίζεζεο» (contrast thresholds) γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζέζεο θαη ηεο ηζρχνο ηνπ πδαηνγξαθηθνχ ζήκαηνο [Delaigle, J.,et al, 

2002].  Ρν θαηψθιη αληίζεζεο, γεληθά, αλαθέξεηαη ζε έλα ειάρηζην 

επίπεδν αληίζεζεο πνπ έλα εκηηνλνεηδέο πιέγκα είλαη νξαηφ [Legge 

G. E. and Foley J. M., 1980.].  Πηελ έξεπλα ηεο φξαζεο ε αχμεζε 

ησλ θαησθιηψλ αληίζεζεο γηα δηαθνξεηηθά θαηλφκελα ηνπ ΑΝΠ, 

φπσο νη κάζθεο θσηεηλφηεηαο [Watson, A. B., 1993.], νη κάζθεο 

αληίζεζεο [Watson, A. B., 1993.],νη  κάζθεο εληξνπίαο [Watson, A. 

B et al, 1997],νη κάζθεο θίλεζεο εληξνπίαο [Suthaharana, S, et al,  

1999]θαη νη ρξνληθέο κάζθεο [Watson, A. B., 1986], αλαιχεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο αληηιεπηηθέο δνθηκαζίεο.   

 

Ζ κέζνδνο πνπ πξνηείλνπλ νη [Haitsma, J.and. Kalker, T, 2001] 

ελζσκαηψλεη ην πδαηνγξάθεκα ζηε κέζε ηηκή θσηεηλφηεηαο ηνπ 

ζπληειεζηή Y ηνπ βίληεν.  Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ηξεκνπαίγκαηνο ελζσκαηψλνπλ ην ίδην πδαηνγξαθηθφ ςεθηνζηνηρείν 

ζε κηα αιιεινπρία ζπλερφκελσλ πιαηζίσλ.  Νη [Zhao, Y. and 

Lagendijk, R. L., 2002] επέθηεηλαλ ηε κέζνδν, εθαξκφδνληαο 

ρξνληθά ρακειφζπρλα θίιηξα ζην πδαηνγξάθεκα πξηλ ηελ 

ελζσκάησζε, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνθαιέζνπλ κεγάιε δηαθνξά 

κεηαμχ ζπλερφκελσλ εηθνλνζηνηρείσλ.  

 

Υξήζε ηνπ πξνηύπνπ YCrCb 

Έλα πιαίζην βίληεν απνηειείηαη απφ ηηο ζπληζηψζεο R, G θαη B πνπ 

είλαη ε θφθθηλε, ε πξάζηλε θαη ε κπιε ρξσκαηηθέο εληάζεηο.  Όηαλ 
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κηα έγρξσκε εηθφλα ζπκπηέδεηαη νη ζπληειεζηέο RGB κεηαηξέπνληαη 

ζηνπο ζπληειεζηέο Y, Cb θαη Cr θαη νη ζπληειεζηέο απνδεθαηίδνληαη 

θαζψο ην ΑΝΠ ζηεξείηαη ηεο νμχηεηαο λα δηαθξίλεη ηηο αιιαγέο ζε 

απηνχο ηνπο ζπληειεζηέο.  Άξα, αλ ελζσκαησζνχλ πιεξνθνξίεο ζε 

απηνχο ηνπο ζπληειεζηέο ηφηε ην πδαηνγξάθεκα πηζαλφλ λα 

εμαθαληζηεί.  Αληίζεηα ην πδαηνγξάθεκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζηνπο ζπληειεζηέο Y, θαζψο νη ζπληειεζηέο Y ζεσξνχληαη φηη 

δεκηνπξγνχλ κηα αζπξφκαπξε εηθφλα.  Νη [Ejima, M. and Miyazaki, 

A., 2000] πξφηεηλαλ ηελ ελζσκάησζε ηεο πδαηνγξαθηθήο 

πιεξνθνξίαο ζηνπο Y ζπληειεζηέο φισλ ησλ πιαηζίσλ ηνπ βίληεν 

πνπ ζηε ζπλέρεηα ζπκπηέδνληαη κε θσδηθνπνίεζε MPEG θαη ην 

πδαηνγξάθεκα εμάγεηαη απφ ηνπο ζπληειεζηέο Y ησλ I θαη P 

πιαηζίσλ ηνπ ζπκπηεζκέλνπ βίληεν. 

 

Υξήζε ηνπ κπιε θαλαιηνύ ηνπ πξνηύπνπ RGB 

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ζε 

επξσζηία θαη παξαπνηήζεηο αιιά θαη γηα λα είλαη κε νξαηφ ζην 

αλζξψπηλν κάηη νη [Kutter, M. et al, 1997], πξφηεηλαλ ε ππνγξαθή 

λα ελζσκαηψλεηαη ζην κπιε θαλάιη ηνπ RGB πνπ είλαη απηφ ζην 

νπνίν ην αλζξψπηλν κάηη είλαη ιηγφηεξν επαίζζεην.  Δπίζεο αιιαγέο 

ζε πεξηνρέο πςειήο ζπρλφηεηαο θαη πςειήο θσηεηλφηεηαο είλαη 

ιηγφηεξν αληηιεπηέο θαη άξα πξνηηκψληαη.  Ζ αθεξαηφηεηα 

επηηπγράλεηαη ελζσκαηψλνληαο ηελ ππνγξαθή αξθεηέο θνξέο ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο εηθφλαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

3. ΤΓΑΣΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΒΙΝΣΔΟ  

3.1. Δηζαγσγή 

Ξαξφιν πνπ ε πδαηνγξαθία εηθφλσλ έρεη πιένλ κπεη ζηε δσή καο, ε 

πδαηνγξαθία βίληεν δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο αθφκα.  Απηφ νθείιεηαη 

θπξίσο ζην φηη ην πξφβιεκα είλαη ζχλζεην θαη ζπλήζσο απαηηεί κεγάιε 

ππνινγηζηηθή ηζρχ.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πδαηνγξάθεζε βίληεν 

είλαη αθφκα πην ρξήζηκε απφ ηελ πδαηνγξάθεζε εηθφλσλ.  Ζ παξάλνκε 

δηαθίλεζε ηαηληψλ δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ.  Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ε πεηξαηεία κεηάδνζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζε κεηάδνζε ηειενπηηθνχ ζήκαηνο βίληεν.   

Ρν βίληεν έρεη 3 δηαζηάζεηο θαη άξα επηπιένλ απαηηήζεηο θαη ζέκαηα 

αζθάιεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηα πδαηνγξαθηθά ζρήκαηα γηα 

εηθφλεο[Busch, C., et al, 1999].  

Ιφγσ ηνπ κεγάινπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ πνπ απαηηεί ην βίληεν, 

ζπλήζσο απαηηείηαη ην πδαηνγξαθηθφ κήλπκα λα απνθσδηθνπνηείηαη ζε 

κηθξφηεξν θνκκάηη ηνπ βίληεν.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πδαηνγξαθηθή 

πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα δηακνηξαζηεί ζε νιφθιεξν ην βίληεν. Έλαο 

ζρεδηαζηήο πδαηνγξαθηθνχ ζρήκαηνο ζα πξέπεη λα πεηχρεη έλαλ 

ζπκβηβαζκφ κεηαμχ ηνπ σθέιηκνπ θαη ηνπ θνκκαηηνχ ηνπ βίληεν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο.  

Ρα βίληεν ζπλήζσο δηακνηξάδνληαο έρνληαο ππνζηεί ζπκπίεζε.  Αθφκα 

θαη νη δίζθνη πςειήο ρσξεηηθφηεηαο (DVD) θαη νη ςεθηαθέο κεηαδφζεηο 

ηειεφξαζεο βαζίδνληαη ζε ζπκπίεζε MPEG.  Γηα λα επηηεπρζεί 

θσδηθνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ην 

πδαηνγξάθεκα ζα πξέπεη λα εηζάγεηαη θαη λα εμάγεηαη ζην ζπκπηεζκέλν 

βίληεν.  Δπίζεο ε ζπκπίεζε ηνπ βίληεν κπνξεί λα αιιάμεη απφ νξηζκέλεο 

πεγέο (φρη απαξαίηεηα κε δφιην ζθνπφ).  Νπφηε ην πδαηνγξαθηθφ ζρήκα 
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ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ελαληίνλ δηαθφξσλ ηερληθψλ ζπκπίεζεο 

[Alattar, A.M. et al, 2003]. 

Κσδηθνπνίεζε MPEG 

Ιφγσ ησλ κεγάισλ αλαγθψλ ζε ρσξεηηθφηεηα, ησλ πεγψλ αζπκπίεζηνπ 

βίληεν, πξνηείλνληαη δηεζλψο δηάθνξνη αιγφξηζκνη θσδηθνπνίεζεο γηα 

ηελ ζπκπίεζε αθνινπζηψλ βίληεν.  Κηα θσδηθνπνίεζε απφ ηηο πην 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο είλαη ε θσδηθνπνίεζε ζχκθσλα κε ην ISO-

Moving Picture Expert Group (MPEG).  Ζ θσδηθνπνίεζε MPEG 

ζπλαληάηαη ζε έλα πιήζνο απφ εθαξκνγέο ζπκπίεζεο δεδνκέλσλ 

βίληεν[ISO/IEC 11172-2, 1993].  

Ρν MPEG είλαη έλα πξφηππν γηα ηε ζπκπίεζε ήρνπ, βίληεν θαη 

δεδνκέλσλ.  Ρν πξφηππν MPEG-1, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1992 απφ ηνλ 

International Standards Organization (ISO), είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε εηθφλσλ θαη ήρνπ ζε ινγηθή πνηφηεηα θαη ρακεινχο 

ξπζκνχο κεηάδνζεο.  Ζ επηηξνπή ISO Moving Pictures Expert Group, ε 

νπνία ζπζηάζεθε αξρηθά ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 1980, πξνζπάζεζε λα 

θαιχςεη ηελ αλάγθε πνπ ππήξρε γηα θσδηθνπνίεζε θαη απνζήθεπζε 

πιεξνθνξίαο βίληεν θαη ήρνπ ζηελ πξψηε γεληθά ησλ CD-ROMs θαη λα 

κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ ξπζκνί κεηαθνξάο σο 1.4 Mbits/sec.  Ν 

αιγφξηζκνο θσδηθνπνίεζεο MPEG αλαπηχρζεθε αξρηθά γηα ηελ 

απνζήθεπζε ζπκπηεζκέλνπ βίληεν ζε ςεθηαθά κέζα απνζήθεπζεο.  Ρν 

πξφηππν ζπκπίεζεο MPEG-1 (ISO 1172) αληαπνθξίζεθε ζηηο αξρηθέο 

αλάγθεο.  Υζηφζν ξπζκνί κεηαθνξάο 1.4 Mbits/s δελ επαξθνχζαλ γηα 

λα κεηαδψζνπλ πξνγξάκκαηα ηειεφξαζεο – δνξπθνξηθήο θαισδηαθήο 

θαη ηειεφξαζεο πςειήο επθξίλεηαο (HDTV) – ζε ηθαλνπνηεηηθή 

πνηφηεηα.  Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην πξφηππν ζπκπίεζεο MPEG-2 (ISO 

13818) ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηειεφξαζε 

θαλνληθήο (Standard Definition TV) θαη πςειήο (High Definition TV) 

επθξίλεηαο θαη είλαη βειηηζηνπνηεκέλν γηα ξπζκνχο κεηάδνζεο 4 Mbits/s.  

Δπίζεο ππνζηεξίδεη θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο φπσο ηπραία πξφζβαζε γηα 

απνζεθεπκέλα πνιπκέζα θαη γηα Interactive Television (ITV).  Ζ 

πνηφηεηα θσδηθνπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο εηθφλαο γηα δηαθνξεηηθά 

πξφηππα ζπγθξίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ςεθηνζηνηρείσλ ηα νπνία 



Κεφάλαιο 3  Υδατογραφία ςε Βίντεο 

51 

 

απαηηνχληαη γηα λα θσδηθνπνηήζνπλ έλα εηθνλνζηνηρείν κηαο ςεθηαθήο 

εηθφλαο.  

Ζ γεληθφηεηα ηνπ πξνηχπνπ επηηξέπεη ηελ πινπνίεζή ηνπ ζε έλα κεγάιν 

εχξνο εθαξκνγψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ηε δηάζεζε 

βίληεν κέζσ ηειεσπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ  Ζ βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηελ 

θσδηθνπνίεζε MPEG είλαη ε απφξξηςε ηεο ρσξηθήο πιενλάδνπζαο 

πιεξνθνξίαο ζε έλα πιαίζην βίληεν θαη ηεο ρξνληθήο πιεξνθνξίαο 

κεηαμχ δηαδνρηθψλ πιαηζίσλ βίληεν.  Γηα ηελ απφξξηςε ηεο ρσξηθήο 

πιενλάδνπζαο πιεξνθνξίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζπκπίεζε βαζηζκέλε ζε 

δηαθξηηφ κεηαζρεκαηηζκφ ζπλεκηηφλνπ (Discrete Cosine Transform – 

DCT), ελψ γηα ηελ απφξξηςε ηεο ρξνληθήο πιελάδνπζαο πιεξνθνξίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη αληηζηάζκηζε ηεο θίλεζεο (motion compensation).  Νη 

εηθφλεο ζε κηα αθνινπζία βίληεν ζπλήζσο δε ζα κεηαβάιινληαη 

ζεκαληηθά κέζα ζε κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  Ζ ηδέα ηεο motion-

compensation είλαη ε θσδηθνπνίεζε ελφο πιαηζίνπ βίληεν κε βάζε άιια 

γεηηνληθά πιαίζηα . 

Κηα αθνινπζία βίληεν MPEG-1 απνηειεί κηα δηαηεηαγκέλε ξνή απφ 

ςεθηνζηνηρεία, κε εηδηθνχο ζρεκαηηζκνχο ςεθηνζηνηρείσλ λα 

ππνδειψλνπλ ηελ αξρή θαη ην ηέινο κηα ινγηθήο δνκήο.  Θάζε 

αθνινπζία βίληεν απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά απφ Groups of Pictures 

(GOPs).  Έλα GOP απνηειείηαη κε ηε ζεηξά ηνπ απφ κηα ζεηξά απφ 

πιαίζηα βίληεν.  Πε κηα αθνινπζία βίληεν MPEG, ππάξρνπλ ηξία είδε 

πιαηζίσλ, θάζε έλα απφ ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθφ ζρήκα 

θσδηθνπνίεζεο: 

 I-frames: ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ κε-δηαθνξηθή (intra-frame) 

θσδηθνπνίεζε, βαζηζκέλε ζην δηαθξηηφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ζπλεκηηφλνπ (discete cosine transform) 

 P-frames: ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνην ζρήκα 

θσδηθνπνίεζεο κε ηα I-frames, αιιά επηπξφζζεηα πξνβιέπνπλ 

ηε δξαζηεξηφηεηα σο πξνο ην πξνεγνχκελν I- ή P-frame κε 

αληηζηάζκηζε θίλεζε (motion compensation) 
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 B-frames: ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνην ζρήκα 

θσδηθνπνίεζεο κε ηα P-frames, αιιά ε πξφβιεςε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ιακβάλεη ρψξα σο πξνο ην πξνεγνχκελν I- ή 

P-frame, σο πξνο ην επφκελν I- ή P-frame, ή κέζσ κηαο 

παξεκβνιήο κεηαμχ απηψλ. 

Ππλήζσο, απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα ςεθηνζηνηρεία γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ I-frames, ιηγφηεξα γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ P-

frames, ελψ ηα B-frames απαηηνχλ ην κηθξφηεξν αξηζκφ απφ 

ςεθηνζηνηρεία.  Κεηά ηελ θσδηθνπνίεζε ηα πιαίζηα ηνπ βίληεν 

δηεπζπηνχληαη ζε κηα ληεηεξκηληζηηθή πεξηνδηθή αθνινπζία, φπσο π.ρ. 

IBBPBBPBBPBB IBB…, ε νπνία νλνκάδεηαη Group of Pictures( GOP). 

Ρν πξφηππν MPEG-4 απνηειεί ηελ επφκελε γεληθά ησλ πξνηχπσλ MPEG 

ην νπνίν αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη απφ ην 1993 θαη βξίζθεηαη ζε θάζε 

ζπλερνχο εμέιημεο.  Αξρηθή επηδίσμε ήηαλ ε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο 

ήρνπ θαη βίληεν κε ρακεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο σο 64 kbits/s.  Ζ 

αλάγθε εμππεξέηεζεο φκσο εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ κε ξπζκνχο 

κεηάδνζεο απφ 10 kbits/s σο 1024 kbits/s δηεχξπλε ηα φξηα εθαξκνγήο 

ηνπ πξνηχπνπ.  Ζ δεκηνπξγία ηνπ πξνηχπνπ MPEG-4 βαζίζηεθε ζηε 

δηαπίζησζε φηη ηα παξαδνζηαθά φξηα πεξηνρψλ φπσο νη θιαζζηθέο 

ηειεπηθνηλσλίεο, νη εθαξκνγέο ππνινγηζηψλ θαη ε ηειεφξαζε ηείλνπλ 

λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αζαθή θαη δπζδηάθξηηα κεηαμχ ηνπο.  Νη 

ππνινγηζηέο απνθηνχλ απμεκέλεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ήρνπ, 

εηθφλαο θαη ηειεπηθνηλσληψλ.  Ζ ηειεφξαζε, θαη θπξίσο ε θαισδηαθή 

ηειεφξαζε, πξνζθέξεη λέεο δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε, 

ελψ δπλαηφηεηεο κεηάδνζεο εηθφλαο εηζάγνληαη ζε ηνκείο ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ φπσο ε ηειεθσλία.  Ρν πξφηππν MPEG-4 εζηηάδεηαη 

ζην λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη σο απνηέιεζκα 

ησλ ηάζεσλ απηψλ θαη απνζθνπεί ζε εθαξκνγέο φπσο: 

 Κεηάδνζε βίληεν ζε ηνπηθά δίθηπα (LAN) θαζψο θαη κεηάδνζε ζην 

δηαδίθηπν 

 Αζχξκαηε κεηάδνζε βίληεν 

 Βάζεηο πνιπκέζσλ (multimedia databases) 
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 Ζιεθηξνληθφ εκπφξην, βίληεν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη 

video-on-demand 

 Δθαξκνγέο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (virtual reality), 

εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε 

 

Ρξείο είλαη νη θχξηνη άμνλεο νη νπνίνη απαξηίδνπλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ MPEG-4 θαη ην δηαθνξνπνηνχλ απφ 

ηα πξνεγνχκελα πξφηππα MPEG. Ρν πξφηππν πξνυπνζέηεη ηε 

δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο θαη επεμεξγαζίαο κε βάζε ην 

πεξηερφκελν (content-based interactivity), ηε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο λέσλ εμειηγκέλσλ ηερληθψλ γηα πςεινχ βαζκνχ 

ζπκπίεζε (high compression) θαη ηε δπλαηφηεηα γεληθεπκέλεο 

πξφζβαζεο (universal accessibility).  Ζ αιιειεπίδξαζε κε βάζε 

ην πεξηερφκελν ζπλίζηαηαη ζην φηη ππνζηεξίδνληαη πβξηδηθά 

πξφηππα αλαπαξάζηαζεο αληηθεηκέλσλ βίληεν, ηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνπλ εηθφλεο ζπλζεηηθέο αιιά θαη θπζηθέο.  

Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη ηπραίαο πξνζπέιαζεο 

(temporal random access) αλά αληηθείκελν βίληεν ζε επίπεδν 

αθνινπζίαο ςεθηνζηνηρείσλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

απνθσδηθνπνίεζή ηνπ.  Πε φ,ηη αθνξά ηε ζπκπίεζε, ην πξφηππν 

MPEG-4 απνζθνπεί ζηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζφδσλ νη νπνίεο λα 

παξέρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα αλαπαξάζηαζεο εηθφλαο γηα 

δεδνκέλν ξπζκφ κεηάδνζεο ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα πνπ ήδε 

ρξεζηκνπνηνχληαη.  Δπίζεο θαιχπηεη εθαξκνγέο κεηάδνζεο 

ζηεξνζθνπηθήο εηθφλαο (stereoscopic video) παξέρνληαο ηε 

δπλαηφηεηα θσδηθνπνίεζεο πνιιαπιψλ ηαπηφρξνλσλ 

αθνινπζηψλ απφ ςεθηνζηνηρεία (coding of multiple concurrent 

data streams) ψζηε λα αμηνπνηείηαη θαιχηεξα ην δηαζέζηκν θάζκα 

ζπρλνηήησλ θαη λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο.  Ζ 

δπλαηφηεηα γεληθεπκέλεο πξφζβαζεο έγθεηηαη ζηελ επζηάζεηα 

ηνπ πξνηχπνπ ζηε δηφξζσζε ιαζψλ θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ελζχξκαησλ θαη αζχξκαησλ 

δηθηχσλ θαη απνζεθεπηηθψλ κέζσλ (robustness in error-prone 
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environments).  Δπίζεο είλαη δπλαηή ε βαζκσηή αλαπαξάζηαζε 

αληηθεηκέλσλ αλάινγα κε ην πεξηερφκελν (content-bases 

scalability). [Haskell BG, et al, 1997, Vetro A et al 1999] 

 

Σν Πξόηππν YCbCr 

Ρν πξφηππν YCbCr είλαη κηα νηθνγέλεηα ρσξηθψλ ρξσκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε βίληεν θαη ζε ζπζηήκαηα ςεθηαθήο θσηνγξαθίαο.  

Ρν Y αλαπαξηζηά ηελ ζπληζηψζα ηεο θσηεηλφηεηαο θαη ηα Cb θαη Cr 

είλαη νη δηαθνξέο ηνπ κπιε θαη ηνπ θφθθηλνπ. 

Ρν YCbCr δελ είλαη έλαο απφιπηνο ρξσκαηηθφο ρψξνο, αιιά είλαη 

έλαο ηξφπνο θσδηθνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο RGB.  Ρν πξαγκαηηθφ 

ρξψκα πνπ αλαπαξίζηαηαη εμαξηάηαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο 

ζπληζηψζεο ηνπ RGB πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απεηθνλίζνπλ ην 

ζήκα.  Ππλεπψο κηα ηηκή πνπ εθθξάδεηαη ζην πξφηππν YCbCr είλαη 

αλακελφκελε κφλν αλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζπλήζεηο ζπληζηψζεο 

RGB. 

Νη νζφλεο θαζνδηθνχ ζσιήλα, αλαπαξηζηνχλ ηα ρξψκαηα σο ζήκαηα 

ηάζεο θφθθηλεο, πξάζηλεο θαη κπιε απφρξσζεο, αιιά ηα ζήκαηα 

RGB δελ είλαη απνδνηηθά σο αλαπαξάζηαζε γηα απνζήθεπζε θαη 

κεηαθνξά θαζψο παξνπζηάδνπλ αξθεηή θνηλή επαλαιεςηκφηεηα.  

Ρν πξφηππν YCbCr είλαη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ρξσκαηηθήο 

επεμεξγαζίαο θαη ηεο αληηιεπηηθήο νκνηνκνξθίαο, φπνπ ηα βαζηθά 

ρξψκαηα πνπ γεληθψο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ην Θφθθηλν, ην 

Ξξάζηλν θαη ην Κπιε, επεμεξγάδνληαη σο αληηιεπηά ρξήζηκε 

πιεξνθνξία.  Αθνινπζψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ινγηθή, επαθφινπζεο 

εηθφλεο ή βίληεν, θαηά ηελ επεμεξγαζία, κεηαθνξά ή απνζήθεπζε 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ιεηηνπξγίεο ζε αληηιεπηά ρξήζηκνπο 

ηξφπνπο.  Ρν πξφηππν YCbCr ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαρσξίζεη ην 

ζήκα ηεο θσηεηλφηεηαο (Y) πνπ κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε πςειή 

αλάιπζε ή λα κεηαδνζεί ζε πςειφ εχξνο δψλεο θαη ζε δχν 

ρξσκαηηθνχο ζπληειεζηέο (ην Cb θαη ην Cr) πνπ κπνξνχλ λα 
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ππνδεηγκαηνιεθζνχλ, λα ζπκπηεζηνχλ ή γεληθά λα κεηαρεηξηζηνχλ 

μερσξηζηά γηα απμεκέλε απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Έλα πξαθηηθφ παξάδεηγκα είλαη λα κεησζεί ην εχξνο δψλεο ή ε 

αλάιπζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ην ρξψκα ζε ζρέζε κε ην αζπξφκαπξν, 

θαζψο ην αλζξψπηλν κάηη είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεην ζηηο 

αζπξφκαπξεο πιεξνθνξίεο. Πην Σσήμα 3.1. θαίλεηαη πσο ην 

αλζξψπηλν κάηη αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα ηηο αζπξφκαπξεο 

πιεξνθνξίεο. 

 

σήμα 3.1: (α) αξρηθή εηθφλα επάλσ αξηζηεξά (β) Y ζπληζηψζα 

επάλσ δεμηά (γ) Cb ζπληζηψζα θάησ αξηζηεξά (δ) Cr ζπληζηψζα 

θάησ δεμηά 

Γηα ην πξφηππν YCbCr νξηζκέλεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζπληνκνγξαθία YCC.  Πηα αλαινγηθά βίληεν ζπρλά θαιείηαη YPbPr, 

παξφιν πνπ ε νλνκαζία ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηα δχν ζπζηήκαηα. 

Ρν πξφηππν YCbCr ζπρλά ζπγρέεηαη κε ην ρξσκαηηθφ ρψξν YUV θαη 

νη φξνη YCbCr θαη YUV ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιάμ, νδεγψληαο ζε 

ζχγρπζε.   
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Ρα ζήκαηα YCbCr δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο πεγέο RGB 

(θφθθηλν, πξάζηλν, κπιε) πνπ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία γάκκα, 

ρξεζηκνπνηψληαο δχν νξηζκέλεο ζηαζεξέο Kb θαη Kr φπσο θαίλεηαη 

αθνινχζσο: 

YPbPr (analog version of Y'CbCr) from R'G'B' 

==============================================

====== 

Y' = Kr * R'    + (1 - Kr - Kb) * G' + Kb * B' 

Pb = 0.5 * (B' - Y') / (1 - Kb) 

Pr = 0.5 * (R' - Y') / (1 - Kr) 

.................................................... 

R', G', B' in [0; 1] 

Y' in [0; 1] 

Pb in [-0.5; 0.5] 

Pr in [-0.5; 0.5] 

 

 

 

 

 

 

Όπνπ ηα Kb θαη Kr ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ RGB ρψξνπ. 

 

3.2. Γηαθνξέο πδαηνγξαθίαο ζε εηθόλεο θαη ζε 

βίληεν 

Πηε βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ηερληθέο πδαηνγξαθίαο 

εηθφλσλ θαη βίληεν, νη νπνίεο ελζέηνπλ θαη αληρλεχνπλ ην 

πδαηνγξάθεκα ζε δηάθνξα πεδία φπσο ην πεδίν ηνπ ρψξνπ [Barrett, 
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E.B., and Devich, R. N., 1976, Nikolaidis N and  Pitas I, 1998,  Hartung 

F, and  Girod B, 1998,], ην πεδίν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ Fourier-Mellin 

[O‟Ruanaidh J, and Pun T, 1998], ην πεδίν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

Fourier [Barni, M, et al, 2001, Solachidis, V. and Pitas, I., 2001,], ην 

πεδίν ηνπ Γηαθξηηνχ Κεηαζρεκαηηζκνχ Ππλεκηηφλνπ (DCT) [Barni, M., 

et al 1998, Hernandez, J. R., et al, 2000.] θαη ην πεδίν ησλ θπκαηηδίσλ 

(wavelets) [Inoue, H, et al,  Su, P. C., et al 2001.]. Υζηφζν, πνιχ ιίγεο 

απφ απηέο αληηκεησπίδνπλ ην πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα ηεο πδαηνγξαθίαο 

βίληεν ζην πεδίν ησλ ζπκπηεζκέλσλ δεδνκέλσλ [Langelaar, G. C., et al 

1998. ,  Hartung, F., and Girod, B., 1998., Chung, T.Y., et al,  1998 , 

Langelaar, G.C., and Lagendijk, R.L., 2001.]  

Νη [Hartung, F. and Girod, B.,1998] πξφηεηλαλ κηα ηερληθή, ε νπνία 

απνζπκπηέδεη κεξηθψο ην MPEG βίληεν, πδαηνγξαθεί ηνπο ζπληειεζηέο 

ηνπ Γηαθξηηνχ Κεηαζρεκαηηζκνχ Ππλεκηηφλνπ (ΓΚΠ) θαη ηνπο 

επαλαθσδηθνπνηεί ζε έλα λέν ζπκπηεζκέλν βίληεν.  Υζηφζν ε αλίρλεπζε 

ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ θαη 

ζπλεπψο απαηηεί ηελ πιήξε απνθσδηθνπνίεζε ηνπ βίληεν.  Νη [Chung, 

T. Y. et al, 1998] εθάξκνζαλ κηα ηερληθή έλζεζεο ζην πεδίν ηνπ ΓΚΠ, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηεί έλαλ αιγφξηζκν θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ κπινθ γηα 

ηελ επηινγή ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ζα πδαηνγξαθεζνχλ.  Νη [Langelaar, 

G. C. et al, 1998] πξφηεηλαλ κηα πην γξήγνξε ηερληθή πνπ ελζέηεη ην 

πδαηνγξάθεκα ζην πεδίν ησλ θβαληηζκέλσλ ζπληειεζηψλ ηνπ ΓΚΠ 

αιιά δε ρξεζηκνπνηνχλ θαλέλα αληηιεπηηθφ κνληέιν γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ην πδαηνγξάθεκα δε ζα είλαη αληηιεπηφ.  Απηφο ν 

αιγφξηζκνο ελζέηεη ην πδαηνγξάθεκα κεδελίδνληαο θάπνηνπο απφ ηνπο 

ζπληειεζηέο ελφο κπιφθ 8x8 ηνπ ΓΚΠ.  Ζ ηζρχο έλζεζεο ειέγρεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα παξάκεηξν πνπ θαζνξίδεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή 

ζέζε (αλ νη ζπληειεζηέο ηνπ κπινθ ηνπνζεηεζνχλ ζε κηα ζεηξά θαηά ηε 

δηάηαμε “zig-zag”) ηνπ ζπληειεζηή ελφο κπινθ 8x8 ηνπ ΓΚΠ πνπ 

επηηξέπεηαη λα κεδεληζηεί γηα λα εληεζεί ην πδαηνγξάθεκα.  Υζηφζν, 

δελ πξνηείλεηαη θάπνηα κέζνδνο γηα ηελ απηφκαηε επηινγή ηεο 

παξαπάλσ παξακέηξνπ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ην πδαηνγξάθεκα ζα 

είλαη κε αληηιεπηφ.  Δπίζεο ζε άξζξα ησλ [Langelaar, G. C., et al, 

1998, Langelaar, G.C. and Lagendijk, R.L., 2001], ε παξάκεηξνο απηή 
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έρεη ζηαζεξή ηηκή γηα φια ηα κπινθ ηεο εηθφλαο, δειαδή δελ 

πξνζαξκφδεηαη κε θάπνην ηξφπν ζηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηθφλαο. 

Δπηπιένλ ην ζεκαληηθφ πξαθηηθφ πξφβιεκα ηεο πδαηνγξαθίαο 

πνιππιεγκέλσλ βίληεν MPEG-1/2 δελ έρεη αλαιπζεί νπζηαζηηθά ζηε 

βηβιηνγξαθία κέρξη ηψξα.  Ρα πνιππιεγκέλα βίληεν πεξηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ δχν είδε ζεκάησλ, κία αθνινπζία ήρνπ θαη κία αθνινπζία 

εηθφλσλ.  Ππλεπψο, είαλη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί έλα ζχζηεκα 

πδαηνγξαθίαο ην νπνίν δέρεηαη ζαλ είζνδν πνιππιεγκέλα βίληεν. 

 

3.3. πλήζεηο επηζέζεηο ζε πδαηνγξαθεκέλα βίληεν 

3.3.1. πκπίεζε (Compression) 

Κηα ζπλήζεο επίζεζε ζε πδαηνγξαθεκέλα βίληεν είλαη ε ζπκπίεζε.  

Ζ ζπκπίεζε κπνξεί λα είλαη αθνχζηα θαη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ζήκαηνο λα κεηψζεη ηνλ φγθν 

απνζήθεπζεο.  Κπνξεί φκσο λα είλαη θαη εθνχζηα, κηα πξνζπάζεηα 

ελφο αηφκνπ λα εμαιείςεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν έλα πδαηνγξάθεκα.   

Ρα πην ζπλεζηζκέλα πξφηππα ζπκπίεζεο είλαη ηα MPEG2 θαη MPEG4 

[Gupta, A. and Gupta, P., 2004].  Άιια δεκνθηιή πξφηππα είλαη ην 

MPEG1, H.261, H.263, H.264 

 

3.3.2. Υσξηθή απνθνπή (Spatial Cropping) 

Ζ ρσξηθή απνθνπή είλαη κηα αξθεηά δεκνθηιήο ιεηηνπξγίαο 

επεμεξγαζίαο ζήκαηνο.  Ν ρξήζηεο πηζαλφλ λα έρεη δηάθνξα θίλεηξα 

γηα λα απνθφςεη ην βίληεν πέξα απφ ηελ επίζεζε ζην πδαηνγξαθηθφ 

ζρήκα.  Έλα θαιφ παξάδεηγκα είλαη ε αθαίξεζε πεξηηηψλ θνκκαηηψλ 

ηνπ πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν.  Απηά 

ηα θνκκάηηα κπνξεί λα είλαη γξακκέο ή ζηήιεο θνληά ζηα φξηα ηνπ 

πιαηζίνπ.  Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηελ εθαξκνγή ρσξηθήο απνθνπήο 

είλαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ιφγνο ηεο εηθφλαο (aspect ratio) ή ε 

αλάιπζε ζπκβαηή κε θάπνηεο νζφλεο.  
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3.3.3. Υξνληθή επεμεξγαζία (Temporal 

processing) 

Ζ ρξνληθή επεμεξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ επεμεξγαζία ελφο βίληεν 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.  Έλα παξάδεηγκα είλαη ε αιιαγή ηνπ 

ξπζκνχ ησλ πιαηζίσλ (frame rate).  Νη ηαηλίεο DVD πςειήο 

πνηφηεηαο ζπλήζσο δηακνηξάδνληαη κε ξπζκφ πιαηζίσλ 30 αλά 

δεπηεξφιεπην (fps).  Δπαλαθσδηθνπνίεζε ηνπ βίληεν ζε ξπζκφ 25 ή 

αθφκα θαη 24 fps νδεγεί ζε βίληεν παξφκνηαο πνηφηεηαο ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ην αλζξψπηλν κάηη δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ 

δηαθνξά.  Γηα εθαξκνγέο ρακειφηεξεο αλάιπζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηειεδηάζθεςε ή κεηάδνζε εηθφλαο κέζσ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ, ν πην ζπλεζηζκέλνο ξπζκφο είλαη 15 fps.  Ζ αιιαγή ηνπ 

ξπζκνχ ηεο αιιαγήο ησλ πιαηζίσλ είλαη ε ρξνληθή 

επαλαδεηγκαηνιεςία.  Ζ δηαδηθαζία επαλαδεηγκαηνιεςίαο ζπλήζσο 

ζπλδπάδεηαη κε θάπνηνπ είδνπο ρακειφζπρλν θίιηξν.  Υο εθ ηνχηνπ 

νη πςειέο ρξνληθέο ζπρλφηεηεο κπνξεί λα θαηαζηξαθνχλ ζε κηα 

ηέηνηα δηαδηθαζία.  Άιιεο ζπρλφηεηεο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ 

θάπνηνπ είδνπο παξακφξθσζε εάλ ην ρακειφζπρλν θίιηξν δελ είλαη 

ηέιεην. 

 

 

3.3.4. Αιιαγή αλάιπζεο θαη ιόγν δύν 

δηαζηάζεσλ (resolution and aspect ration 

change) 

Ρα ςεθηαθά βίληεν έρνπλ αξθεηέο εθαξκνγέο θαη πξφηππα.  

Γηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο θαη ιφγνη δηαζηάζεσλ (ιφγνο πιάηνπο θαη 

χςνπο) ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηέο ηηο εθαξκνγέο θαη ηα πξφηππα.  

Ν Πίνακαρ 3.1 δείρλεη ηηο πην δεκνθηιείο εθαξκνγέο θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο ιφγνπο δηαζηάζεσλ θαη αλαιχζεσλ.  Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο 
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θαηά ηελ «πεηξαηηθή» θσδηθνπνίεζε ελφο βίληεν θαη ζα κπνξνχζε λα 

εμαιείςεη έλα πδαηνγξαθηθφ ζρήκα 

 

Δθαξκνγή Αλάιπζε PAL Αλάιπζε NTSC 

VideoCD 352x288 (5:4) 352x240 (3:2) 

DigitalTV 704x576 (5:4) Γε ρξεζηκνπνηείηαη 

HDTV επξείαο νζφλεο 1920x1080, 1280x720 

(16:9) 

1920x1080, 1280x720 

(16:9) 

Ρειεφξαζε ηππηθήο 

επθξίλεηαο 

720x576 (5:4) 640x480 (4:3) 

DVD 720x576 (5:4), 

704x576 (5:4) 

720x576 (5:4), 

704x576 (5:4) 

3GP (Θηλεηά 

ηειέθσλα) 

176x144 176x144 

Πίνακαρ 3.1: Δθαξκνγέο ςεθηαθνχ βίληεν θαη νη αληίζηνηρεο αλαιχζεηο (νη 

θαηά πξνζέγγηζε ιφγνη εηθφλαο είλαη ζε παξέλζεζε) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

4. ΠΡΟΣΑΙΑ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ- ΙΑΣΡΙΚΑ 

ΒΙΝΣΔΟ 

 

4.1.  Δηζαγσγή 

Πηηο κέξεο καο ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη αιιά θαη ηαηξηθφ, παξαταηξηθφ θαη 

εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ θαη αζζελείο εκπιέθνληαη θαη ζπλδένληαη κέζσ 

δηθηχσλ γηα ηελ αληαιιαγή ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ρα ηειεπηαία 

ρξφληα έλαο κεγάινο φγθνο ηαηξηθψλ εηθφλσλ θαη βίληεν ππάξρεη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή γηα εχθνιε απνζήθεπζε γηα ηελ πξναγσγή ηνπ 

επηπέδνπ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηνπο αζζελείο. Γηα απηνχο 

ηνπο ιφγνπο ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα ηελ αληαιιαγή ηαηξηθψλ 

εηθφλσλ ή βίληεν φρη κφλν γηαηί «κηα εηθφλα αμίδεη φζν ρίιηεο ιέμεηο», 

πφζν κάιινλ έλα βίληεν αιιά επίζεο θαη γηα ηηο αλάγθεο δηθηχσζεο ησλ 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ ε αληαιιαγή ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ βειηηψλεη ηελ ηαρχηεηα ηεο επηθνηλσλίαο κε απνηέιεζκα 

ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πγείαο. Όκσο, ηέηνηεο αληαιιαγέο ζπλήζσο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο κε αζθαινχο αληαιιαγήο ειεθηξνληθψλ 

κελπκάησλ (e-mails) ή κέζσ κε απηφκαησλ κεηαθνξψλ αξρείσλ. Ζ 

πξνζηαζία ινηπφλ ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ κεηαδίδνληαη είλαη 

αξθεηά κεγάιε πξφθιεζε. 

 

Ζ ςεθηαθή πδαηνγξαθία έρεη πξνηαζεί γηα ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο, 

ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ηαηξηθψλ εηθφλσλ θαη 

κπνξεί λα επεθηαζεί ζε ηαηξηθά βίληεν. Ρα πδαηνγξαθήκαηα γηα ηαηξηθά 

βίληεν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε (ηρλειάηεζε ηεο 

πξνέιεπζεο ηνπ βίληεν) θαη/ή ηε δηεξεχλεζε ηεο αθεξαηφηεηαο 

(αλίρλεπζε ηπρφλ αιιαγψλ πνπ έρεη ππνζηεί ην βίληεν) ησλ ηαηξηθψλ 
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βίληεν. Έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα κε ηα πδαηνγξαθήκαηα 

ηαηξηθψλ βίληεν είλαη φηη ηα ηαηξηθά βίληεν έρνπλ εηδηθέο απαηηήζεηο. Κηα 

δχζθνιε απαίηεζε είλαη φηη ην βίληεν δελ πξέπεη λα ππνζηεί θακία 

ππνβάζκηζε πνπ ζα επεξεάζεη ηε δηαγλσζηηθή ηνπ αμία. Γεληθά ηα 

βίληεν είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξνχλ ηελ πνηφηεηά ηνπο γηα λα ην 

πεηχρνπλ, ρσξίο λα είλαη νξαηή θακία αιιαγή ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

ηνπο κνξθή. 

Ζ αζθάιεηα ησλ ηαηξηθψλ βίληεν, πξνεξρφκελε απφ απζηεξνχο εζηθνχο 

θαη λνκνζεηηθνχο θαλφλεο, δίλεη δηθαηψκαηα ζηνπο αζζελείο θαη επζχλεο 

ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Θάηη ηέηνην επηβάιιεη ηξία ππνρξεσηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε εκπηζηεπηηθφηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα: 

 Εμπιζηεςηικόηηηα: ζεκαίλεη φηη κφλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηα βίληεν. 

 Αξιοπιζηία πνπ έρεη δχν δηαζηάζεηο: Ακεπαιόηηηα – ην βίληεν δελ έρεη 

ηξνπνπνηεζεί απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν – θαη πιζηοποίηζη, 

δειαδή κηα απφδεημε φηη ην βίληεν αλήθεη φλησο ζην ζσζηφ αζζελή θαη 

έρεη πξνέιζεη απφ ηε ζσζηή πεγή. 

 Διαθεζιμόηηηα, ε ηθαλφηεηα δειαδή ελφο βίληεν λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κφλν απφ άηνκα πνπ έρνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηψκαηα γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε απηφ. 

 

Θίλδπλνη αζθάιεηαο ζε ηαηξηθά βίληεν κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ απφ 

ηπραία ιάζε θαηά ηε κεηάδνζε, απψιεηα ή αληηθαηάζηαζε θνκκαηηψλ 

ζην δίθηπν θαηά ηελ αληαιιαγή έζσ- θαη έμσ-λνζνθνκεηαθψλ δηθηχσλ 

[Fidler, A., et al, 2006]. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε επηθεθαιίδα 

ηνπ αξρείνπ ηαηξηάδεη κε ηα δεδνκέλα ηνπ βίληεν. Δπηπξνζζέησο απηψλ 

ησλ αζέιεησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη δηάθνξεο 

θαθφβνπιεο παξαπνηήζεηο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηξνπνπνίεζε 

θνκκαηηψλ ηνπ βίληεν πνπ νλνκάδεηαη παξαπνίεζε (tampering). Νη 

ζπλήζεηο απαηηήζεηο γηα έλα πδαηνγξάθεκα είλαη φηη ζα πξέπεη λα είλαη 

αδηφξαην (imperceptible), λα αληέρεη ζε ζπλήζεηο παξαπνηήζεηο, λα 
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κεηαθέξεη αξθεηά bit πιεξνθνξίαο (capacity), λα παξακέλεη κπζηηθφ ζε 

κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα θαη λα απαηηεί κηθξφ ρξφλν ππνινγηζκνχ γηα 

ηελ εηζαγσγή θαη ηελ αλίρλεπζε. Απηέο νη απαηηήζεηο είλαη απαξαίηεηεο 

ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα αιιά ππάξρνπλ επίζεο άιινη ηξεηο ζηφρνη πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.  

1) Αλεπαίζζεην/Αληηζηξέςηκν δαηνγξάθεκα 

Ζ ηαηξηθή πξαθηηθή είλαη πνιχ απζηεξή ζηελ πνηφηεηα ησλ 

ηαηξηθψλ βίληεν. Ππλεπψο ε πδαηνγξαθηθή κέζνδνο είλαη 

ρξήζηκν λα κπνξεί είλαη αλαζηξέςηκε ψζηε ηα αξρηθά pixel λα 

αλαθηεζνχλ αθξηβψο. Απηφ κεηψλεη ζεκαληηθά ηε 

ρσξεηηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ κεζφδσλ. Κηα 

ελαιιαθηηθή κέζνδνο είλαη λα νξίδνληαη πεξηνρέο 

ελδηαθέξνληνο πνπ ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ αλαιινίσηεο 

αθήλνληαο πεξηνρέο εηζαγσγήο φπνπ ην πδαηνγξάθεκα ζα 

εηζαρζεί θαη δε ζα παξεκβαίλεη ή ζα ελνριεί ηνλ ηαηξφ. 

2) Έιεγρνο αθεξαηφηεηαο 

Ζ έλλνηα ηεο «θεξέγγπαο θάκεξαο» εθαξκφδεηαη επίζεο ζε 

ηαηξηθά βίληεν, εηδηθά ζην πιαίζην ησλ λνκηθψλ ζεκάησλ θαη 

ησλ αζθαιηζηηθψλ αμηψζεσλ. Δλζσκαηψλνληαο έλα 

θξππηνγξαθηθφ ηζηπ ζηελ θάκεξα, ε θάκεξα επηθπξψλεη ηα 

βίληεν πνπ παίξλεη θαη δεκηνπξγεί ςεθηαθέο ππνγξαθέο 

ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν. Νπφηε ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ 

απφδεημε φηη ηα βίληεν γηα ηα νπνία γίλεηαη ε δηάγλσζε θαη 

νπνηεζδήπνηε αζθαιηζηηθέο αμηψζεηο έρνπλ εμαζθαιηζκέλε 

αθεξαηφηεηα 

3) Ξηζηνπνίεζε  

Κηα ζεκαληηθή απαίηεζε ζηα ηαηξηθά έγγξαθα είλαη λα 

πηζηνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά θνκκάηηα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαηξηθνχ θαθέινπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη εηθφλεο θαη ηα 

βίληεν. Ππρλφηεξα έλα ελζσκαησκέλν αξρείν ή επηθεθαιίδα 

πνπ πεξηέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο αλαγλσξίδεη, 

θαζηζηά μερσξηζηφ δειαδή ην βίληεν. Όκσο ε θχιαμε κεηα-

πιεξνθνξηψλ ηνπ βίληεν ζε μερσξηζηή επηθεθαιίδα ηνπ 
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αξρείνπ δεκηνπξγεί πξνδηάζεζε γηα πιαζηνγξαθία ή αδέμηεο 

πξαθηηθέο. Ζ ελαιιαθηηθή είλαη ε ελζσκάησζε φισλ απηψλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζην ίδην αξρείν. 

4.2. Θέκαηα Αζθάιεηαο Ιαηξηθώλ Γεδνκέλσλ 

Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία νξίδεη ξεηά ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη 

δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

επηβάιινληαο κηα ζεηξά κέηξσλ αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν 

πξφζβαζεο ζηελ ηαηξηθή πιεξνθνξία, ηελ πξνζηαζία ηεο απφ ηπραία ή 

εζθεκκέλε δηαξξνή ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα θαη ηελ απνθπγή κε 

εγθεθξηκέλεο ηξνπνπνίεζεο, θαηαζηξνθήο ή απψιεηαο.  Ξαξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ζηα ηαηξηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα [Grisser, G., 1980, Tzelepi et al 1997, 

Tzelepi et al 2002]: 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα: ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα 

θαη απαηηείηαη ε εθαξκνγή κέηξσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξία κφλν απφ αλαγλσξηζκέλα θαη 

πηζηνπνηεκέλα άηνκα.  Θάζε ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη δηθαίσκα 

πξφζβαζεο κφλν ζηελ απνιχησο απαξαίηεηε πιεξνθνξία πνπ 

ρξεηάδεηαη θαη λα εθηειεί κφλν ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη ην έξγν, ρσξίο σζηφζν 

λα δηαθπβεχεηαη ε παξνρή ζσζηήο πεξίζαιςεο. 

 Αθεξαηφηεηα: ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο 

πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε αθξίβεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο ζε απηά βαζίδεηαη ε δηάγλσζε θαη ε 

πξνηεηλφκελε αγσγή.  Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηεί ε 

δηαγλσζηηθή αμία ηεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο επηβάιιεηαη ε 

ρξήζε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε 

ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ.  Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ κε εγθεθξηκέλε 

ηξνπνπνίεζε ρξεηάδεηαη έλαο κεραληζκφο πνπ ζα δίλεη ηε 
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δπλαηφηεηα ειέγρνπ θάζε πιεξνθνξίαο ρσξηζηά θαη πνπ ζα 

είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην ζχζηεκα. 

 Κε απνπνίεζε επζχλεο: Πηα πιαίζηα ηνπ απζηεξνχ ειέγρνπ γηα 

ηελ αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ απαηηείηαη επηπιένλ ε 

αλαγλψξηζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ επηθνηλσλνχλησλ νληνηήησλ, 

πνπ απνηειεί έλα βαζηθφ κέηξν πξνθχιαμεο απφ ελδερφκελε κε 

εμνπζηνδνηεκέλε δηείζδπζε ζην ζχζηεκα θαη αζέκηηε 

ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ή πηζηνπνίεζε κε απζεληηθψλ 

δεδνκέλσλ.  Έλαο ηζρπξφο κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο 

ηεο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο είλαη ε ιεγφκελε «κε 

απνπνίεζε επζχλεο» (non-repudiation), ε αδπλακία δειαδή 

ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε κία ζπλαιιαγή κεξψλ λα αξλεζνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή, ε νπνία απμάλεη ηελ πξνζηαζία ηεο 

αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. 

 Έλδεημε ρξφλνπ απνζηνιήο – ιήςεο πιεξνθνξίαο: ε ρξνληθή 

ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο απνζηνιήο- ιήςεο πιεξνθνξίαο 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε εθαξκνγέο δηαρείξηζεο ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ έθδνζε 

επηδεκηνινγηθψλ απνηειεζκάησλ εξγαζηεξίσλ.  Ζ απαίηεζε ηεο 

απφδεημεο ηνπ ρξφλνπ απνζηνιήο – ιήςεο εμαζθαιίδεη 

επηπιένλ ηε κνλαδηθφηεηα ηεο δηαθηλνχκελεο πιεξνθνξίαο 

κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηεο κε κία κνλαδηθή ζηηγκή ζην ρξφλν. 

 Γηαζεζηκφηεηα: ε ηαηξηθή πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκε φπνηε δεηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή 

δηεμαγσγή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεξγεηψλ πξφζβαζεο θαη 

δηαρείξηζήο ηεο θαη ε παξνρή έγθαηξεο πεξίζαιςεο ζηνπο 

αζζελείο.  πφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ε αλάθηεζε θαη 

δηαρείξηζε πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε θαη ηαρεία.  

Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη πξφβιεςε γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

αθφκα θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 

πεξίπησζε βιάβεο εμνπιηζκνχ ή δηαθνπήο ξεχκαηνο.  
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Αζθάιεηα ηαηξηθώλ δεδνκέλσλ 

Ρα ηαηξηθά δεδνκέλα απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία ησλ πεξηζζφηεξν 

ίζσο επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, γηαηί ζπκπεξηιακβάλνπλ 

φινπο ηνπο ηχπνπο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  Έηζη κηα πηζαλή 

απνθάιπςε ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ή θαη λα απεηιήζεη ηε δσή 

ησλ αηφκσλ.   

Ρα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη ζηα Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα 

(ΞΠ) ησλ πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ απνηεινχλ ηδηαίηεξα πνιχηηκα 

αγαζά.  Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο αιιά 

πιένλ θαη γηα θάζε ηδηψηε ν νπνίνο κπνξεί λα παξαιακβάλεη ζε 

ςεθηαθή κνξθή ηαηξηθά δεδνκέλα ηνπ.  Όια ηα ζπζηήκαηα 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ζην ηαηξνθεληξηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα 

πξνζηαηεχνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απφ φια ηα γεγνλφηα πνπ 

ζα κπνξνχζαλ  πηζαλψο λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηαηξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  Ρα γεγνλφηα απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ αηπρήκαηα 

αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη εζθεκκέλα ψζηε λα 

πξνθαιέζνπλ δπζθνιίεο.  

Κηα πιεζψξα ιφγσλ αιιά θαη δηαπηζηψζεσλ απφ εξεπλεηέο 

παγθνζκίσο – θαη ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε, κέζα απφ έλα πιήζνο 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, αλαγθάδεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

λα εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ αζθάιεηα ησλ ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ.  Ππλνπηηθά αλαθέξνληαη [Pangalos, G.,1992, Bakker, 

A., 1994]: 

 Ρα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ 

ηαηξηθνχο ζθνπνχο πεξηέρνπλ πνιιά δεδνκέλα πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο αλζξψπνπο, ην βηνηηθφ ηνπο 

επίπεδν θαη ηε ζεξαπεία ηνπο θαη ζεσξνχληαη άθξσο 

εκπηζηεπηηθά.  Νη γλψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ αλαιχζεηο 

ζηαηηζηηθψλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξε 

πεξίζαιςε.  Ζ ρξήζε φκσο δεδνκέλσλ γηα ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί απφ θαλφλεο 

ηδησηηθφηεηαο. 
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 Ρα ηαηξηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία θαη ηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ θαη ζπλεπψο ε 

αθεξαηφηεηά ηνπο είλαη νπζηψδεο.  Ν ρξφλνο χπαξμεο 

ησλ δεδνκέλσλ ζε ηαηξνθεληξηθνχο νξγαληζκνχο 

θπκαίλεηαη απφ κεξηθέο ψξεο σο θαη ηξηάληα ή θαη 

πεξηζζφηεξα ρξφληα.  Ρν γεγνλφο απηφ πξνζζέηεη αθφκε 

έλα παξάγνληα πνιππινθφηεηαο ηεο δηαθχιαμεο ηεο 

αθεξαηηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

χπαξμήο ηνπο. 

 Ππλήζσο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζηα πεξηβάιινληα 

ηαηξηθήο πεξίζαιςεο είλαη ηδηαίηεξα αλνηρηφ.  Πε έλα 

λνζνθνκείν, νη άλζξσπνη (αζζελείο θαη επηζθέπηεο) 

εηζέξρνληαη ειεχζεξα ζηα θηίξηα θαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ 

δελ ηζρχνπλ ψξεο επηζθεπηεξίνπ 

 Ζ απαηηνχκελε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ θαη ηε 

θξνληίδα ηνπο είλαη ζπρλά 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν, 

επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ πεξηζζφηεξσλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα 

γίλεηαη νπζηαζηηθά online, γηαηί ηα δεδνκέλα πξέπεη λα 

είλαη φζν ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα δηαζέζηκα γηα 

πεξαηηέξσ ζεξαπεία ηνπ αζζελή (π.ρ. απνηειέζκαηα 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ).  Ξξαγκαηνπνηείηαη δειαδή 

πςειφ πνζνζηφ online επεμεξγαζίαο θηλήζεσλ (On Line 

Transaction Processing), θάηη πνπ απαηηεί πςειφ βαζκφ 

αθεξαηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

 Ρα δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη θξίζηκα γηα θάπνηα ελέξγεηα 

 Πηα ηδξχκαηα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ε ηεξαξρία ησλ 

αλζξψπσλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα είλαη 

ζρεδφλ επίπεδε. 
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Αλάγθε γηα πνιηηηθή αζθάιεηαο ηαηξηθώλ δεδνκέλσλ 

Ρα ηαηξηθά δεδνκέλα ραξαθηεξίδνληαη σο ηδηαίηεξα επαίζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ησλ αηφκσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη [Grisser, G., 

1984].  Ππλεπψο, θάζε πξνζπάζεηα εηζαγσγήο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ κε Ζ/ γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο 

ζα έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη απφ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ πξνζηαζίαο απφ 

νπνηαδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε [Bakker, A., 1994].  Ζ 

αλαγλψξηζε ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ πηζαλψο ζα 

απνζεθεπηνχλ ζε ηέηνηα ζπζηήκαηα απνηειεί ην πξψην βήκα πνπ 

γίλεηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζρεδίαζεο αζθαιψλ ηαηξηθψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  Ππλεπψο, γίλεηαη θαη θαηαγξαθή ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ κειψλ ηεο ηαηξηθήο 

θνηλφηεηαο αληηκεησπίδνπλ ηε δηαβάζκηζε ησλ δεδνκέλσλ (σο 

πεξηνξηζκέλα, εκπηζηεπηηθά, δηαζέζηκα ζην θνηλφ, θ.ν.θ.) θαη, γεληθά, 

ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη λνκνζεζηψλ γηα ηελ παξνρή 

ηθαλνπνηεηηθψλ εγγπήζεσλ αζθάιεηαο. 

Ν ζθνπφο ηεο θαηάζηξσζεο κηαο πνιηηηθήο αζθάιεηαο γηα έλα ηαηξηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη λα αληηθαηνπηξίζεη κηα κνλφπιεπξε 

άπνςε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην ίδξπκα ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζα 

έπξεπε λα πξνζεγγίζεη ηα ζρεηηθά ζέκαηα θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

αζθάιεηά ηνπ.  Απηή ε πνιηηηθή πξνζθέξεη έλαλ νδεγφ ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη έλα 

ζθειεηφ γηα δξάζε θαη επέθηαζε.   

Νπζηαζηηθά, ε αζθάιεηα απνηειεί, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, επζχλε 

ηεο δηνίθεζεο ζε φια ηα επίπεδα.  Απφ ηνπο δηνηθεηέο ηνπ θάζε 

επηπέδνπ ηεξαξρίαο ηνπ ηδξχκαηνο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο εμαξηάηαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο αλάινγεο πξνζνρήο θαη ηεο παξνρήο ησλ 

θαηάιιεισλ πφξσλ ζηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαηά ηελ αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο.  Γηα λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη ε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο είλαη νινθιεξσκέλε ζε 

φιν ηνλ νξγαληζκφ, ν θάζε ζπγθεθξηκέλνο ξφινο πξέπεη λα έρεη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ πιήξε εμνπζηνδφηεζε.  
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Ν φξνο πνιηηηθή αζθάιεηαο (security policy) ζα κπνξνχζε λα 

πεξηγξαθεί σο εμήο: «πνηνο κπνξεί λα θάλεη πνην πξάγκα, ζε πνηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, πφηε θαη απφ πνχ».  Ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

εξσηήκαηα απηά, ν ειεγθηήο ηεο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

θαζνξίδεη [Pounder, C., and  Kosten, F., 1992, Peterson, H., 1991.] 

 Ποιορ: Όια ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα ή 

πξνγξάκκαηα πξέπεη λα είλαη γλσζηά θαη λα 

αλαγλσξίδνληαη ζεηηθά απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ 

πξνζπέιαζεο, ηνπιάρηζηνλ κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ 

ελφο αξηζκνχ ρξήζηε θαη ελφο ζπλζεκαηηθνχ.  Άιιεο 

ηδηφηεηεο αλαγλψξηζεο κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ θάηη 

πνπ έρεη θάπνηνο ζηελ θαηνρή ηνπ κε θάηη πνπ 

γλσξίδεη ή θάπνην πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ (φπσο ε 

ππνγξαθή ή ηα δαθηπιηθά απνηππψκαηα).  Γηα 

παξάδεηγκα, ηα απηφκαηα ηακεία εμππεξέηεζεο ησλ 

ηξαπεδψλ ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζκηθφ θαη πιηθφ γηα λα 

ειέγμνπλ κία πηζησηηθή θάξηα (θάηη πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ θαηνρή θάπνηνπ) βάζε ελφο πξνζσπηθνχ 

αξηζκνχ αλαγλψξηζεο (θάηη πνπ γλσξίδεη θάπνηνο).  

Πε κία πην εθιεπηπζκέλε έθδνζε ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

„έμππλε‟ θάξηα (smart card) (θάηη πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

θαηνρή θάπνηνπ) γηα λα παξάγεη έλαλ αξηζκφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν κηα θνξά.  Νη εμνπιηζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαζεκεξηλά δελ κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ πξνο ην παξφλ ηελ εηθφλα, ηα 

δαθηπιηθά απνηππψκαηα, ή ηε θσλή ηνπ ρξήζηε 

(δειαδή, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά), αιιά νη 

εμειίμεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ξαγδαίεο. 

 Ποιο:Έπεηηα απφ ηε ζεηηθή αλαγλψξηζε αθνινπζεί ν 

θαζνξηζκφο θαη ε κεηάθξαζε ζε δηθαηψκαηα 

πξνζπέιαζήο: 
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o ηνπ ηχπνπ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηξέπεηαη 

ζηνπο ρξήζηεο λα εθηεινχλ ζε αξρεία 

δεδνκέλσλ θαη 

o ηεο θιίκαθαο ησλ ελεξγεηψλ/ιεηηνπξγηψλ θαη/ή 

εληνιψλ ηνπ Ζ/ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ 

 Ποια: Όινη νη ρξήζηεο ζα έπξεπε λα πεξηνξίδνληαη ζηα 

ζπγθεθξηκέλα αξρεία δεδνκέλσλ θαη ζηε ρξήζε ησλ 

ελεξγεηψλ/ιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί σο 

αλαγθαίεο γηα ηελ εξγαζία ηνπο.  Απηή ε δηαδηθαζία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρπζεί ν 

θαηάιιεινο θαηακεξηζκφο θαζεθφλησλ ζε έλα 

νξγαληζκφ, ειέγρνληαο ηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ηε δηαδηθαζία πνπ έλαο νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλνο λα ρεηξίδεηαη.  Ν θαζνξηζκφο ηεο 

πξνζεθηηθήο θαηαλνκήο είλαη δηνηθεηηθφ ζέκα. 

 Πόηε: Κηα πιεζψξα ειέγρσλ πνπ εμαξηψληαη απφ ην 

ρξφλν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  Γηα παξάδεηγκα, 

απηνχ ηνπ είδνπο νη έιεγρνη εθηεινχληαη, φηαλ: 

o Θαζνξηζηνχλ νη ψξεο ηεο εκέξαο πνπ 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα 

εθηειεζηνχλ, ή λα είλαη δηαζέζηκα ηα δεδνκέλα 

ή  

o Δμαζθαιίδεηαη ε αθαίξεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ αλαγλψξηζεο ή ησλ 

δηθαησκάησλ πξνζπέιαζεο ρξήζηε πνπ έρνπλ 

θαηαλεκεζεί ζε πξνζσξηλφ ή κε ζχκβαζε 

πξνζσπηθφ κεηά ηελ πάξνδν θάπνηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ή  

o Θαζνξηζηεί ην ρξνληθφ πεξηζψξην κέζα ζην 

νπνίν νη ρξήζηεο νθείινπλ λα αιιάμνπλ ην 

ζπλζεκαηηθφ ηνπο, ή  
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o Ξεξηνξηζηεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

επηηξέπεηαη έλα ηεξκαηηθφ λα βξίζθεηαη ζην 

ζχζηεκα ρσξίο λα έρεη πηεζηεί θαλέλα πιήθηξν, 

θαη θαζνξηζηεί απηφκαηα πφηε ην ηεξκαηηθφ ζα 

απνζπλδεζεί απφ ην ζχζηεκα 

 Ξνπ: Πηελ πεξίπησζε απηή, νη έιεγρνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνινγηζηή κπνξνχλ 

λα εθηειεζηνχλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε.  Γηα 

παξάδεηγκα, ε δξάζε ηνπ ρξήζηε ζα έπξεπε λα 

πεξηνξίδεηαη, ψζηε λα εθηειείηαη κφλν ζε 

ζπγθεθξηκέλα αζθαιή ηεξκαηηθά. 

 

4.3. Ιαηξηθά βίληεν 

4.3.1. Ιαηξηθόο Τπέξερνο 

Ν ππέξερνο είλαη κηα θπθιηθή ερεηηθή πίεζε κε ζπρλφηεηα 

κεγαιχηεξε απφ ην αλψηεξν φξην ηεο αλζξψπηλεο αθνήο.  Ξαξφιν 

πνπ ηα φξηα είλαη δηαθνξεηηθά απφ άηνκα ζε άηνκν, θαη είλαη πεξίπνπ 

20 kilohertz (kHz) ζε πγηείο λένπο ελήιηθεο, ηα 20 kHz 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ην θαηψηεξν φξην γηα λα πεξηγξάςνπλ έλαλ 

ππέξερν.  Ζ παξαγσγή ελφο ππεξήρνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

δηαθνξεηηθά πεδία, ζπλήζσο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αληαλάθιαζεο ή 

ηελ παξνρή επηθεληξσκέλεο ελέξγεηαο.  Κηα αληαλάθιαζε κπνξεί λα 

απνθαιχςεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εζσηεξηθή δνκή ελφο κέζνπ.  Ζ 

πην γλσζηή εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ε ζνλνγξαθία πνπ 

παξάγεη εηθφλεο ηνπ εκβξχνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε κήηξα ηεο κεηέξαο 

ηνπ.  πάξρνπλ φκσο αξθεηέο άιιεο εθαξκνγέο ηνπ ππεξήρνπ 

[Novelline, R., 1997] 

Ηαηξηθφο ππέξερνο είλαη κηα δηαγλσζηηθή ηερληθή ηαηξηθήο 

απεηθφληζεο πνπ βαζίδεηαη ζηνπο ππεξήρνπο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ απεηθφληζε κπψλ, ηελφλησλ θαη αξθεηψλ άιισλ εζσηεξηθψλ 
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νξγάλσλ.  Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίδεη ην κέγεζνο, ηε δνκή 

θαη νπνηεζδήπνηε παζνγέλεηεο ζε ηνκνγξαθηθέο εηθφλεο πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ.  Σξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ απεηθφληζε εκβξχσλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ξνπηίλαο ή επείγνπζαο πξνγελλεηηθήο θξνληίδαο.  Νη 

ζαξψζεηο ππεξήρσλ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ επαγγεικαηίεο ηαηξηθήο 

κέζσ κεραλεκάησλ πνπ νλνκάδνληαη ζνλνγξάθνη.  Νη ππέξερνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 50 ρξφληα.  Δίλαη έλα απφ 

ηα πην επξέσο δηαδεδνκέλα δηαγλσζηηθά εξγαιεία ηεο ζχγρξνλεο 

ηαηξηθήο.  Ζ ηερλνινγία είλαη ζρεηηθά νηθνλνκηθή, είλαη θνξεηνί, 

εηδηθά ζπγθξηλφκελνη κε κνλάδεο φπσο νη καγλεηηθνί ηνκνγξάθνη 

(Magnetic Resonance Imaging – MRI) θαη νη αμνληθνί ηνκνγξάθνη 

(Computed Tomography – CT).  Πχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πγείαο, ν ππέξερνο δελ πξνθαιεί θάπνην γλσζηφ 

θίλδπλν ζηνπο αζζελείο. [Hangiandreou, N. J., 2003].  Ζ 

ζνλνγξαθία γεληθά ραξαθηεξίδεηαη σο κηα αζθαιήο εμέηαζεο, επεηδή 

δε ρξεζηκνπνηεί ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία πνπ πξνθαιεί θηλδχλνπο φπσο 

ε θαξθηλνγέλεζε θαη ε δηάζπαζε ησλ ρξσκνζσκάησλ.  Ξαξφια απηά 

ε ελέξγεηα ηνπ ππεξήρνπ έρεη δχν δπλεηηθέο θπζηνινγηθέο 

επηπηψζεηο: εληζρχεη ηηο θιεγκνλέο θαη κπνξεί λα απμήζεη ηε 

ζεξκνθξαζία ησλ καιαθψλ ηζηψλ [Wilkin, H. D., et al, 2004.].  Πηηο 

23 Καΐνπ 2008, ην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην πεξήρσλ ζηελ γεία 

(American Institute of Ultrasound in Medicine – AIUM), δεκνζίεπζε 

έλα άξζξν [Fowlkes, J.B., 2008] ζην νπνίν αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ 

αξθεηνί ελ δπλάκεη θίλδπλνη γηα ην έκβξπν κέζσ ηελ εμεηάζεσλ 

ππεξήρνπ.  Πχκθσλα κε ην άξζξν ππάξρνπλ βξεθηθέο ζεξκηθέο 

επηδξάζεηο, ζεξκηθέο επηδξάζεηο ηνπ εκβξχνπ, βξεθηθέο κεραληθέο 

επηδξάζεηο, εκβξπηθέο κεραληθέο επηδξάζεηο θαη ππάξρνπλ πιένλ 

ακθηβνιίεο γηα ηηο βηνινγηθέο επηδξάζεηο ησλ ππεξήρσλ.  Ζ ελέξγεηα 

ηνπ ππεξήρνπ παξάγεη έλα θχκα κεραληθήο πίεζεο δηακέζνπ ησλ 

καιαθψλ ηζηψλ.  Απηφ ην θχκα πίεζεο, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη 

κηθξνζθνπηθέο θπζαιίδεο ζηνπο δσληαλνχο ηζηνχο θαη παξαπνίεζε 

ηεο κεκβξάλεο ηνπ θπηηάξνπ, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ 

ελδνθπηηαξηθή δξαζηεξηφηεηα.  Όηαλ ν ππέξερνο εηζάγεηαη ζην 

ζψκα, πξνθαιεί ηξηβή ζηα κφξηα θαη απμάλεη ηνπο ηζηνχο έζησ θαη 
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ιίγν.  Απηφ ην απνηέιεζκα είλαη ειάρηζην γηα έλα θπζηνινγηθφ ηζηφ 

αθνχ ε δηάρπζε εμαιείθεη ηε ζεξκφηεηα.  Ζ πςειή έληαζε σζηφζν, 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηθξέο ζσκαηίδηα αεξίσλ ζηα αλζξψπηλα πγξά 

ή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηζηνχο λα κεγαιψζνπλ θαη λα ζπζηαινχλ, 

θαηαξξένληαο ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ νλνκάδεηαη ζπειαίσζε 

(cavitation), παξφιν πνπ δελ είλαη γλσζηφ αλ θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη 

ζε δηαγλσζηηθά επίπεδα έληαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

ζχγρξνλεο κνλάδεο δηαγλσζηηθψλ ππεξήρσλ.  Ρα καθξνπξφζεζκα 

απνηειέζκαηα ηεο ζέξκαλζεο ησλ ηζηψλ θαη ε ζπειαίσζε έρνπλ 

δείμεη φηη κεηψλνπλ ην κέγεζνο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ζε 

βννεηδή φηαλ εθηέζεθαλ ζε πςειφηεξα απφ ηα δηαγλσζηηθά 

επίπεδα[Soetanto, Θ. et al, 1998].   

Ζ ζνλνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη ζε γπλαηθνινγηθά ξαληεβνχ ξνπηίλαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο παξφιν πνπ δελ ελζαξξχλεηαη 

απφ ηνπο νξγαληζκνχο πγείαο γηα ρξήζε πέξα απφ ηαηξηθνχο φπσο 

αλακλεζηηθά βίληεν θαη θσηνγξαθίεο παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηα λνζνθνκεία.  

Ζ γπλαηθνινγηθή ππεξερνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα: 

 Ρε ρξνλνιφγεζε ηεο εγθπκνζχλεο 

 Ρελ επηβεβαίσζε ηεο δσηηθφηεηαο ηνπ εκβξχνπ 

 Ρελ εμαθξίβσζε ηεο αθξηβήο ζέζεο ηνπ εκβξχνπ 

 Ρνλ έιεγρν ηνπ πιαθνχληα ζε ζρέζε κε ηνλ ηξάρειν 

 Ρνλ έιεγρν ηνπ αξηζκνχ ησλ εκβξχσλ 

 Ρνλ έιεγρν ζεκαληηθφ θπζηθψλ αλσκαιηψλ 

 Ρελ απνηίκεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκβξχνπ 

 Ρνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο ηνπ εκβξχνπ θαη ηε δηαθξίβσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θαξδηάο  

 Ρνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θχινπ ηνπ εκβξχνπ 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη πξνθαλψο ε γπλαηθνινγία δελ είλαη ε 

κφλε εηδηθφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ππεξήρνπο.  Ζ απεηθφληζε 

καιαθψλ ηζηψλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηε ρξήζε ππεξήρσλ.  Άιιεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ξνπηίλαο πνπ 



Κεφάλαιο 4  Προςταςία Ιατρικών Δεδομζνων 

74 

 

πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη ζηελ θαξδηά, ηα λεθξά, ην ήπαξ θαη ηελ 

νπξνδφρν θχζηε[Elam, E. A., et al, 1989].  Άιιεο ζπλεζηζκέλεο 

εθαξκνγέο πεξηιακβάλνπλ κπνζθειεηηθή απεηθφληζε ησλ κπψλ, ησλ 

ζπλδέζκσλ θαη ησλ ηελφλησλ, νθζαικνινγηθφ ππέξερν θαζψο θαη 

επηθαλεηαθέο δνκέο φπσο νη φξρεηο, ν ζπξνεηδήο θαη νη ζηεινγφλνη 

αδέλεο.   

Ρα κεραλήκαηα ππεξήρσλ έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο Doppler γηα 

ηελ απεηθφληζε αξηεξηψλ θαη θιεβψλ.  Ζ πην ζπλεζηζκέλε είλαη ε 

ηερληθή έγρξσκνπ doppler αιιά θαη άιιεο ηερληθέο φπσο ε ξνή b (b-

flow) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε ηεο ξνήο αίκαηνο ελφο 

νξγάλνπ. 

Ν ππέξερνο ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πιένλ ζηα 

ηξαχκαηα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ, κε ηνλ ππέξερν 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ λα είλαη αξθεηά ζπρλφο ζηηο νκάδεο 

πξψησλ βνεζεηψλ. 

 

4.3.2.  Αγγεηνγξαθία 

Ζ αγγεηνγξαθία είλαη ε κειέηε ησλ αγγείσλ κε ηε ρξήζε ησλ 

αθηίλσλ Σ. Πηελ αγγεηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη αθηηλνζθηεξέο 

νπζίεο πνπ θαζηζηνχλ ηα αγγεία νξαηά θαηά ηελ αθηηλνβφιεζε. 

Aξηεξηνγξαθία είλαη ην είδνο ηεο αγγεηνγξαθίαο ζην νπνίν 

κειεηψληαη νη αξηεξίεο. 

H αγγεηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαδεηρζνχλ αλσκαιίεο ή 

απνθξάμεηο ζηα αγγεία, θαηά κήθνο ηνπ αγγεηαθνχ δηθηχνπ θαζψο 

θαη ζε νξηζκέλα φξγαλα. Ζ δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα 

λα δηαγλσζηεί ε αζεξσκαηηθή λφζνο (ζηέλσζε ησλ αγγείσλ απφ 

αζβεζησκέλεο πιάθεο), νη παζήζεηο ηεο θαξδηάο, γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλίρλεπζε λεθξηθψλ θχζηεσλ ή 

φγθσλ, γηα ηελ αλίρλεπζε αλεπξπζκάησλ( κηα αλψκαιε δηφγθσζε 

ησλ αξηεξηψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξήμε θαη αηκνξξαγία), 

φγθσλ, ζξφκβσλ αίκαηνο ή αξηεξηνθιεβσδψλ δπζπιαζηψλ 
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(αλψκαιεο επηθνηλσλίεο αξηεξηψλ θαη θιεβψλ) ζηνλ εγθέθαιν. 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δψζεη ζηνπο ρεηξνπξγνχο κία αθξηβή 

ραξηνγξάθεζε πξηλ απφ κία κεγάιε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

Αζζελείο κε λεθξηθφ λφζεκα κπνξεί λα ππνζηνχλ κεγαιχηεξε βιάβε 

ζηα λεθξά απφ ηε ρξήζε ζθηαγξαθηθψλ κέζσλ (αθηηλνζθηεξέο 

νπζίεο) ηα νπνία ζεσξνχληαη λεθξνηνμηθά. Αζζελείο κε απμεκέλε 

πηζαλφηεηα λα ζρεκαηίζνπλ ζξφκβνπο ζην αίκα ηνπο ή έρνπλ 

γλσζηή αιιεξγία ζην ζθηαγξαθηθφ ή ζην ηψδην (έλα ζπζηαηηθφ 

θάπνησλ ζθηαγξαθηθψλ κέζσλ) κπνξεί λα κελ είλαη ηδαληθνί 

ππνςήθηνη γηα αγγεηνγξαθία. Δπίζεο ιφγσ ηνπ φηη νη αθηίλεο Σ είλαη 

ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία θαη ε έθζεζε ηνπ εκβξχνπ ζε απηή κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα αλάπηπμεο, νη έγθπεο γπλαίθεο ζπληζηάηαη 

λα απνθεχγνπλ ηε δηαδηθαζία. 

Ζ αγγεηνγξαθία ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη ζε λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο απφ εηδηθνχο επεκβαηηθνχο αθηηλνιφγνπο. Ιακβάλεη ρψξα 

ζε εηδηθή αίζνπζα κε εηδηθφ αγγεηνγξαθηθφ κεράλεκα. Θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εηδψλ αγγεηνγξαθίαο πξέπεη λα 

απεηθνλίδνληαη νη δσηηθέο ιεηηνπξγίεο (αξηεξηαθή πίεζε, ζθπγκφο) 

ηνπ αζζελνχο. 

Ζ αγγεηνγξαθία απαηηεί ηελ έγρπζε ζθηαγξαθηθήο νπζίαο πνπ 

θαζηζηά ηα αγγεία νξαηά κε ηε ρξήζε αθηίλσλ Σ. Απηή ε νπζία 

εγρέεηαη κεηά ηελ παξαθέληεζε ηεο αξηεξίαο ζπλήζσο ζηε 

βνπβσληθή πεξηνρή ή ζηε καζράιε ή ζηε βξαρηφλην. Ζ πεξηνρή 

παξαθέληεζεο απνιπκαίλεηαη κε αληηζεπηηθφ πγξφ θαη ζηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη ηνπηθή αλαηζζεζία. Ξξψηα γίλεηαη κηα κηθξή ηνκή ζην δέξκα 

γηα λα βνεζεζεί ε βειφλε λα πεξάζεη. Πηε ζπλέρεηα ε βειφλε πνπ 

πεξηέρεη έλα εζσηεξηθφ ηκήκα πνπ νλνκάδεηαη ζηπιεφο ηνπνζεηείηαη 

δηακέζνπ ηνπ δέξκαηνο κέζα ζηελ αξηεξία. Όηαλ ν αθηηλνιφγνο έρεη 

παξαθεληήζεη ηελ αξηεξία ηφηε ν ζηπιεφο αθαηξείηαη θαη 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλα καθξχ νδεγφ ζχξκα. Δίλαη θπζηνινγηθφ λα 

βγαίλεη αίκα απφ ηε βειφλε αθνχ αθαηξεζεί ν ζηπιεφο κέρξη λα 

ηνπνζεηεζεί ην ζχξκα. 
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Πηε ζπλέρεηα ην νδεγφ ζχξκα πξνσζείηαη θαηά κήθνο ηεο αξηεξίαο 

κέρξη λα θηάζνπκε ζηε ζέζε πνπ ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε. Κηα 

νζφλε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ αγγεηαθνχ δέλδξνπ, 

ηνπ αζζελνχο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνπνζεηεζεί ν θαζεηήξαο 

ζηε ζσζηή ζέζε. Όηαλ ην ζχξκα βξεζεί ζηελ θαηάιιειε ζέζε 

αθαηξείηαη ε βειφλε θαη έλαο θαζεηήξαο πξνσζείηαη θαηά κήθνο ηνπ 

νδεγνχ ζχξκαηνο κέρξη θαη απηφο λα θηάζεη ηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Ρφηε αθαηξείηαη ην ζχξκα θαη παξακέλεη ν θαζεηήξαο έηνηκνο γηα λα 

δερηεί ηελ έγρπζε ζθηαγξαθηθνχ. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο αγγεηνγξαθίαο πνπ ζα γίλεη, ην 

ζθηαγξαθηθφ είηε εγρχεηαη κε ην ρέξη κε κηα ζχξηγγα είηε 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα απηφκαηνο εγρπηήο ζπλδεδεκέλνο κε θαζεηήξα. 

Έλαο απηφκαηνο εγρπηήο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηαηί κπνξεί λα 

δψζεη κεγάιε πνζφηεηα ζθηαγξαθηθνχ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ν αζζελήο εηδνπνηείηαη φηη ζα αξρίζεη ε έγρπζε θαη φηη 

πξέπεη λα παξακείλεη εληειψο αθίλεηνο. Ζ έγρπζε πξνθαιεί θάπνηα 

κηθξή ή κέηξηα ελφριεζε. Νη πηζαλέο παξελέξγεηεο πεξηιακβάλνπλ 

απφ θεθαιαιγία, δάιε, θαξδηαθέο αξξπζκίεο, αίζζεκα ζεξκφηεηαο, 

ζηεζάγρε θαη ζπλήζσο δηαξθνχλ πνιχ ιίγν. Ξνιιέο θνξέο 

ρξεηάδεηαη λα δνχκε θάπνηεο πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθή γσλία νπφηε 

ρξεηάδεηαη λα εγρπζνχλ λέεο πνζφηεηεο ζθηαγξαθηθνχ. Θαηά ηε 

δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε έγρπζεο ε αθηηλνινγηθή ιπρλία κπνξεί λα 

θηλείηαη. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο ιακβάλεηαη ζεηξά εηθφλσλ γηα λα 

αλαδεηρζεί ζσζηά ην πξφβιεκα ηνπ αζζελνχο. Ιφγσ ηεο πςειήο 

πίεζεο ηνπ αξηεξηαθνχ αίκαηνο, ην ζθηαγξαθηθφ δηαιχεηαη ζηελ 

θπθινθνξία ηνπ αζζελνχο πνιχ γξήγνξα, νπφηε απαηηείηαη λα 

ιακβάλνληαη εηθφλεο κε κεγάιε ζπρλφηεηα.  

Κφιηο νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ν θαζεηήξαο αθαηξείηαη αξγά απφ 

ην ζψκα ηνπ αζζελνχο. Δθαξκφδνπκε ηφηε πίεζε ζην ζεκείν ηεο 

παξαθέληεζεο γηα 10 -20 ιεπηά, έηζη ψζηε λα ζξνκβσζεί ην ζεκείν 

ηεο παξαθέληεζεο θαη λα ζηακαηήζεη ε αηκνξξαγία. 
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Νη πεξηζζφηεξεο αγγεηνγξαθίεο αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηγξάςακε αιιά κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 

ηνπ αγγεηαθνχ δηθηχνπ πνπ ζέινπκε λα αλαδείμνπκε.  

 

Δίδε αγγεηνγξαθηώλ: 

 Αγγεηνγξαθία Δγθεθάινπ: Σξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληνπηζηνχλ 

αλεπξχζκαηα, απνθξάμεηο ή αλσκαιίεο ησλ αγγείσλ ηνπ 

εγθεθάινπ.  

 Πηεθαληνγξαθία: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθφληζε ησλ 

ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ε απφθξαμε ησλ νπνίσλ απνηειεί ηελ 

αηηία ηνπ εκθξάγκαηνο ή άιισλ θαξδηαθψλ παζήζεσλ.  

 Ξλεπκνληθή αγγεηνγξαθία: Γίλεηαη γηα λα κειεηεζεί ε 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηνπο πλεχκνλεο. Ν θαζεηήξαο 

εηζάγεηαη ζε θιέβα θαη φρη ζε αξηεξία θαη πξνσζείηαη σο ηνπο 

πλεχκνλεο.  

 Αγγεηνγξαθία λεθξψλ: Γίλεηαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ λεθξψλ.  

 Αγγεηνγξαθία αιιεξείνπ ηξίπνδα κεζεληεξίσλ αγγείσλ: 

Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε αλεπξπζκάησλ, 

ζξφκβσζεο ή ζεκείσλ ηζραηκίαο ζηελ θνηιηαθή ή ζηηο 

κεζεληέξηεο αξηεξίεο, αιιά θαη γηα λα εληνπηζηνχλ ζεκεία 

αηκνξξαγίαο. 

 Ππιελν-ππιαηνγξαθία: Ξαξαιιαγή ηεο αγγεηνγξαθίαο ζηελ 

νπνία ην ζθηαγξαθηθφ εγρέεηαη απεπζείαο ζην ζπιήλα.  

Νη αζζελείο πνπ πξφθεηηαη λα αγγεηνγξαθεζνχλ ζπληζηάηαη λα 

πξνζέξρνληαη λεζηηθνί εθηφο απφ ηνπο δηαβεηηθνχο πνπ ζα πξέπεη λα 

έρνπλ θάεη ειαθξχ πξσηλφ θαη λα έρνπλ πάξεη ηα θάξκαθά ηνπο. 

Ξξέπεη λα αθαηξνχλ φ,ηη θνζκήκαηα θνξνχλ θαη λα θνξνχλ ξνχρα 

ρεηξνπξγείνπ. Αλ ε παξαθέληεζε γίλεη ζηε καζράιε ή ζηε 

βνπβσληθή πεξηνρή κπνξεί λα ρξεηαζηεί μχξηζκα. Κπνξεί επίζεο λα 
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ρξεηαζηεί λα ρνξεγεζεί θάπνην εξεκηζηηθφ ζηνλ αζζελή. Ρέινο 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα εμαζθαιίδεηαη κηα θιεβηθή γξακκή ζηνλ 

άξξσζην κήπσο ρξεηαζηεί λα ηνπ ρνξεγεζνχλ θάξκαθα, νξνί ή 

αίκα. Ξξηλ απφ ηελ αγγεηνγξαθία νη αζζελείο πξέπεη λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέο ηεο θαη 

λα ππνγξάθνπλ γξαπηή ζπγθαηάζεζε. 

Δπεηδή ε απεηιεηηθή γηα ηε δσή εζσηεξηθή αηκνξξαγία είλαη κηα 

πηζαλή επηπινθή ηεο παξαθέληεζεο ηεο αξηεξίαο ζπλήζσο 

ζπλίζηαηαη ε παξακνλή ησλ αζζελψλ γηα έλα 24σξν ζην 

λνζνθνκείν. Αλ ε δηαδηθαζία ιακβάλεη ρψξα ζε εμσηεξηθφ αζζελή, 

απηφο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 12 ψξεο κεηά 

ηε δηαδηθαζία. Αλ ε δηαδηθαζία πεξηειάκβαλε ηελ παξαθέληεζε ηεο 

κεξηαίαο αξηεξίαο, ηφηε ζα δεηεζεί απφ ηνλ άξξσζην λα θξαηήζεη ην 

πφδη ηνπ ζηελ επζεία θαη ζρεηηθά αθίλεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξαθνινχζεζεο. Ξξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά ηα δσηηθά 

ζεκεία ηνπ αξξψζηνπ αιιά θαη ην ζεκείν ηεο παξαθέληεζεο. 

Κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ παπζίπνλα ζηνλ άξξσζην αλ ληψζεη άβνια 

θαη λα ηνπνζεηεζεί πάγνο ζην ζεκείν ηεο παξαθέληεζεο γηα λα 

κεησζεί ην νίδεκα. Δίλαη θπζηνινγηθφ γηα ην ζεκείν ηεο 

παξαθέληεζεο λα πνλάεη θαη λα είλαη κειαληαζκέλν γηα αξθεηέο 

εβδνκάδεο. Κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ επίζεο αηκαηψκαηα, ζθιεξέο 

κάδεο πνπ ζρεκαηίδνληαη απφ ηε ξήμε αγγείσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμέηαζεο θαη πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη ζηελά γηαηί κπνξεί λα 

δείρλνπλ φηη ην ζεκείν ηεο παξαθέληεζεο αηκνξξαγεί αθφκα. 

Νη αζζελείο απηνί επίζεο ζπκβνπιεχνληαη λα μεθνπξάδνληαη γηα 2 κε 

3 κέξεο κεηά, έηζη ψζηε λα κελ ππνβάινπλ ηελ αξηεξία ηνπο ζε 

πίεζε. Νη αζζελείο πνπ παξαηεξνχλ αηκνξξαγία, αλψκαιν νίδεκα 

ζηελ πεξηνρή ηεο παξαθέληεζεο θαη μαθληθέο δάιεο ή πφλνπο ζην 

ζψξαθα ηηο κέξεο πνπ αθνινπζνχλ κηα αγγεηνγξαθία πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα αλαδεηνχλ ηαηξηθή βνήζεηα. 

Δπεηδή ε αγγεηνγξαθία πεξηιακβάλεη ηελ παξαθέληεζε αξηεξίαο, ε 

εζσηεξηθή αηκνξξαγία είλαη ζηηο πηζαλέο επηπινθέο ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Όπσο, επίζεο, θαη ε επηκφιπλζε ηνπ ζεκείνπ ηεο παξαθέληεζεο είλαη 

κηα πηζαλή επηπινθή, αιιά απηή είλαη ζπάληα.  

Έκθξαγκα ή θαξδηαθή αλαθνπή κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ κηα 

αγγεηνγξαθία αλ ηξαπκαηηζηνχλ πιάθεο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ θαη 

ζρεκαηηζηνχλ ζξφκβνη πνπ ζηε ζπλέρεηα απνθξάμνπλ αγγεία. Ζ 

θαξδηά επίζεο κπνξεί λα ηξαπκαηηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα 

θαζεηεξηαζκψλ δηακέζνπ ησλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ θαη λα 

πξνθιεζνχλ αξξπζκίεο. 

Νη αζζελείο πνπ έρνπλ αιιεξγία ζην ζθηαγξαθηθφ κπνξνχλ λα 

βηψζνπλ κηα πνηθηιία ζπκπησκάησλ φπσο νίδεκα, δχζπλνηα, 

θαξδηαθή αλαθνπή θαη μαθληθά πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Αλ ν 

αζζελήο γλσξίδεη ην πξφβιεκα πξηλ ηελ επέκβαζε ηφηε θάξκαθα 

κπνξνχλ λα ηνπ ρνξεγεζνχλ πξηλ απφ ηελ επέκβαζε γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ. Ζ αγγεηνγξαθία πεξηιακβάλεη 

κηθξή έθζεζε ζηελ αθηηλνβνιία θαη γη‟ απηφ ε έθζεζε ζηελ 

αθηηλνβνιία θαηαγξάθεηαη θαη έηζη ν αζζελήο πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεηαζηεί πνιιέο ζπλεδξίεο γλσξίδεη ην ζπλνιηθφ πνζφ δφζεο.  

Ρν απνηέιεζκα ηεο αγγεηνγξαθίαο ή αξηεξηνγξαθίαο εμαξηάηαη απφ 

ηελ αξηεξία ή ην φξγαλν πνπ κειεηάηαη. Γεληθά ηα απνηειέζκαηα ζα 

πξέπεη λα αλαδεηθλχνπλ κηα θπζηνινγηθή θαη αλεκπφδηζηε 

θπθινθνξία ζην αγγεηαθφ ζχζηεκα.  

Ξαζνινγηθά απνηειέζκαηα κηαο αγγεηνγξαθίαο κπνξεί λα δείρλνπλ 

θάπνην ζηελσκέλν αγγείν ή εκπνδηδφκελε αηκαηηθή ξνή (ηζραηκία) ή 

κηα αλψκαιε κνξθνινγία, ζέζε ηνπ αγγείνπ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο 

αγγεηνγξαθίαο πνηθίινπλ πάξα πνιχ θαη πξέπεη λα δηαγηγλψζθνληαη 

απφ πεπεηξακέλν αθηηλνιφγν. 

Ζ αγγεηνγξαθία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο εθηφο απφ ηε 

ρξήζε αμνληθνχ ηνκνγξάθνπ (CT) θαη κε ηε ρξήζε αθηηλνγξαθίαο κε 

θαζεηήξεο αιιά θαη κε ηε ρξήζε ηνκνγξάθνπ καγλεηηθνχ 

ζπληνληζκνχ (MRI) πνπ είλαη θαη ην βίληεν ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 
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4.3.3.  Λαπαξνζθνπία 

Ν φξνο Ιαπαξνζθφπεζε ζεκαίλεη ηελ επηζθφπεζε ησλ 

ελδνθνηιηαθψλ νξγάλσλ δηά κέζνπ κίαο κηθξήο ηνκήο κήθνπο ιίγσλ 

ρηιηνζηψλ, φπνπ εηζάγεηαη ην εηδηθφ νπηηθφ εξγαιείν ην 

Ιαπαξνζθφπην.  

Ν Γεξκαληθήο θαηαγσγήο ρεηξνπξγφο G. Kellling πξαγκαηνπνίεζε ην 

1901 ηελ πξψηε Ιαπαξνζθφπεζε ζε ζθχιν. Απηή ήηαλ ε αξρή κίαο 

θαηλνχξγηαο δηαγλσζηηθήο ηερληθήο πνπ κε ηελ ζπλερή παξαγσγή 

θαηλνχξγησλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ επέηξεςε θπξίσο ζηνπο 

γπλαηθνιφγνπο ζηελ δεθαεηία ηνπ ‟60 λα εθαξκφζνπλ δηαγλσζηηθέο 

ιαπαξνζθνπήζεηο κε κεγάιε αζθάιεηα.  

Πεκαληηθφ ξφιν ζε φιε απηή ηελ εμέιημε έπαημε ν Γεξκαλφο 

Θαζεγεηήο Γπλαηθνινγίαο Kurt Semm, ν νπνίνο έρεη ζρεδηάζεη 

πνιιά απφ ηα ιαπαξνζθνπηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ζήκεξα. Ζ δηαγλσζηηθή θαη‟αξράο εθαξκνγή ηεο ιαπαξνζθφπεζεο 

εμειίρζεθε αξγφηεξα θαη ζε επεκβαηηθή – ζεξαπεπηηθή ηηο επφκελεο 

δεθαεηίεο κε πξσηνπφξνπο θαη ηνπο Γπλαηθνιφγνπο.  

Ζ πξψηε κεγάιε επαλάζηαζε ζηελ Ιαπαξνζθνπηθή Σεηξνπξγηθή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1986, φπνπ ην Ιαπαξνζθφπην ζπλδέζεθε κε 

COMPUTERCHIP T.V. CAMERA φπνπ ε κεηάδνζε ηεο νπηηθήο 

ρεηξνπξγηθήο εηθφλαο (ην εζσηεξηθφ ηεο θνηιηαθήο ρψξαο) γίλεηαη ζε 

T.V. VIDEO MONITOR. Κε απνηέιεζκα κία άξηζηε κία άξηζηε 

πνηνηηθά «εηθφλα» θαη ζπγρξφλσο κεγέζπλζε ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηνρήο κέρξη θαη 16 θνξέο. Απηή ε πξνβνιή ζην T.V. MONITOR 

δείρλεη ηελ «εηθφλα» φρη κφλν ζηνλ ρεηξνπξγφ αιιά θαη ζε φιε ηελ 

ρεηξνπξγηθή νκάδα.  

Ζ δεχηεξε επαλάζηαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1987 φπνπ ν 

Γπλαηθνιφγνο Σεηξνπξγφο PHILLIP MOURET ζηελ Ιπψλ ηεο Γαιιίαο 

εθηέιεζε ηελ πξψηε Ιαπαξνζθνπηθή Σνινθπζηεθηνκή (αθαίξεζε 

ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεσο) ζε άλζξσπν.  



Κεφάλαιο 4  Προςταςία Ιατρικών Δεδομζνων 

81 

 

Ρν γεγνλφο απηφ άλνημε ηνπο νξίδνληεο ζηελ Ιαπαξνζθνπηθή 

Σεηξνπξγηθή. Πε κεδεληθφ ρξφλν ε Ιαπαξνζθνπηθή 

Σνινθπζηεθηνκή έγηλε ε πην δεκνθηιήο Ιαπαξνζθνπηθή Δπέκβαζε. 

Κνλν ζηνλ Θαλαδά ην 1992 έγηλαλ πεξίπνπ 25.000 

Ιαπαξνζθνπηθέο ρνινθπζηεθηνκέο.  

Ιαπαξνζθφπεζε είλαη κηα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο ε νπνία κέζσ κηαο 

κηθξήο «ηξχπαο» ζηελ θνηιηά ηνπ αζζελνχο. Ν γηαηξφο 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαηάιιειν εξγαιείν (ην ιαπαξνζθφπην) 

εμεηάδεη απ' επζείαο ηα φξγαλα ηεο θνηιηάο θαη ζπιιέγεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Ζ εμέηαζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη θάησ απφ γεληθή 

αλαηζζεζία. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε παξαηήξεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ κηαο γπλαίθαο απφ κηα κηθξή νπή ζηνλ νκθαιφ, 

δηακέηξνπ πεξίπνπ 1cm. 

Δίλαη δπλαηφλ επίζεο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεισλ ιαπαξνζθνπηθψλ 

εξγαιείσλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επεκβάζεηο πνπ δηαθνξεηηθά ζα 

ρξεηαδφληνπζαλ ρεηξνπξγηθέο ηνκέο ζηελ θνηιηά. 

Ζ ιαπαξνζθφπεζε πξνζθέξεη πνιχηηκε βνήζεηα ζηε δηάγλσζε 

πνιιψλ γπλαηθνινγηθψλ παζήζεσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ παζήζεσλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ ππνγνληκφηεηα. Ξνιιέο απφ απηέο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα δηαγλσζζνχλ κε άιινλ ηξφπν (φπσο ππεξερνγξάθεκα ή 

πζηεξνζαιπηγγνγξαθία). Κε ηελ ιαπαξνζθφπεζε κπνξνχκε λα 

ειέγμνπκε:  

 Ρν κέγεζνο θαη ηε κνξθνινγία ηεο κήηξαο, ησλ ζαιπίγγσλ 

θαη ησλ σνζεθψλ. 

 Ρε δηαβαηφηεηα ησλ ζαιπίγγσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

εηζαγσγή απφ ηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο, ππφ κηθξή πίεζε, κηαο 

εηδηθήο ρξσζηηθήο νπζίαο (θπαλνχ ηνπ κεζπιελίνπ) θαη ηελ 

δηαπίζησζε φηη ε ρξσζηηθή αλαβιχδεη απφ ηα άθξα (ηνλ 

θψδσλα θαη ηνπο θξνζζνχο) ησλ ζαιπίγγσλ.  

 Ρελ ζαιπηγγσνζεθηθή ζρέζε, δειαδή ηελ θαιή επαθή ηνπ 

θψδσλα θαη ησλ θξνζζψλ ηεο θάζε ζάιπηγγαο κε ηελ 

ζχζηνηρε σνζήθε. 
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 Ρελ παξνπζία παζνινγίαο ησλ έζσ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη 

ηδηαίηεξα ελδνκεηξίσζεο θαη ζπκθχζεσλ. 

 

Ξαζήζεηο πνπ δηαγηγλψζθνληαη: 

 Δλδνκεηξίσζε (πεξηηνλατθή*, σνζεθηθή, νξζνθνιπηθνχ 

δηαθξάγκαηνο).  

 Ππκθχζεηο* (ζαιπίγγσλ-σνζεθψλ θ.ιπ.).  

 δξνζάιπηγγεο (ζάιπηγγεο δηαηεηακέλεο κε απφθξαμε ζην 

θσδσληθφ ηκήκα). 

 Ππγγελείο αλσκαιίεο κήηξαο (δίθεξσο*, δίδειθπο, κνλφθεξσο κε 

θ.ιπ.). 

 Ηλνκπψκαηα κήηξαο. 

 Θχζηεηο σνζεθψλ-παξασνζεθηθέο.  

 Δμσκήηξηνο θχεζε. 

*Νη παζήζεηο απηέο δηαγηγλψζθνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη κφλν 

ιαπαξνζθνπηθψο. 

 

Αξρηθά ε γπλαίθα ππνβάιιεηαη ζε γεληθή αλαηζζεζία. Πηε ζπλέρεηα ε 

ιαπαξνζθφπεζε μεθηλά χζηεξα απφ κηα κηθξή ηνκή πεξίπνπ ελφο 

εθαηνζηνχ θάησ απφ ηνλ νκθαιφ. Κέζα απφ ηελ ηνκή απηή πεξλάεη 

αξρηθά κηα ιεπηή βειφλα πνπ ρξεζηκεχεη ζην «θνχζθσκα» ηεο θνηιηάο 

κε θάπνην θαηάιιειν αέξην (δηνμείδην ηνπ άλζξαθα). Ξεξίπνπ 2 κε 3 

ιίηξα απφ απηφ ην αέξην εηζέξρνληαη ζηελ θνηιηά θαη κ' απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηα ηνηρψκαηα ηεο θνηιηάο δηαηείλνληαη. Κεηά ηελ εηζαγσγή απηνχ ηνπ 

αεξίνπ ε θνηιηά θνπζθψλεη ζαλ «κπαιφλη» κε απνηέιεζκα ηα ζπιάρλα 

ηεο θνηιηάο λα απνκαθξχλνληαη απφ ηα θνηιηαθά ηνηρψκαηα. Θάηη ηέηνην 

απνκαθξχλεη ηελ πηζαλφηεηα βιάβεο θάπνηνπ ζπιάρλνπ θαηά ηελ 

εηζαγσγή ελφο ιεπηνχ ζσιήλα απ‟ φπνπ ζα πεξάζεη ην ιαπαξνζθφπην. 

Ρν ιαπαξνζθφπην απνηειείηαη απφ έλα ιεπηφ ζσιήλα δηακέηξνπ 5 ή 10 

ρηιηνζηψλ πνπ πεξηέρεη κηα ζεηξά θαθψλ θαη ζην έλα άθξν ηνπ 

εθαξκφδεη κηα κηθξή θάκεξα.  
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Όηαλ εηζαρζεί ην ιαπαξνζθφπην ηφηε ν ρεηξνχξγνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα εμεηάδεη ηα ππειηθά φξγαλα απφ έλα monitor ηειεφξαζεο φπνπ 

κεηαθέξεηαη ε εηθφλα κέζσ ηεο κηθξήο θάκεξαο πνπ εθαξκφδεηαη πάλσ 

ζ' απηφ.  

Κε ηελ ιαπαξνζθφπεζε ν γηαηξφο είλαη ζε ζέζε λα δεη κε ιεπηνκέξεηα 

φια ηα φξγαλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πχειν φπσο ηελ κήηξα, ηνπο 

ζπλδέζκνπο ηεο, ηηο ζάιπηγγεο, ηηο σνζήθεο, ηελ νπξνδφρν θχζηε, ην 

πεξηηφλαην πνπ θαιχπηεη ηα ππειηθά φξγαλα, ην ζπθψηη θαη λα πάξεη κηα 

γεληθή άπνςε ηνπ ιεπηνχ θαη ηνπ παρέσο εληέξνπ.  

Κεηά ην ηέινο ηεο ιαπαξνζθφπεζεο φιν ην αέξην πνπ αξρηθά εηζήρζε 

ζηελ θνηιηά απειεπζεξψλεηαη θαη ε θνηιηά επηζηξέθεη ζην θπζηνινγηθφ 

ηεο κέγεζνο.  

Ζ ιαπαξνζθφπεζε εθηφο γηα δηαγλσζηηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο ιαπαξνζθνπηθήο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή θαη ελψ ε θνηιηά είλαη 

δηαηεηακέλε κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ αεξίνπ, 2 ή 3 ιεπηνί ζσιήλεο 

κπνξεί λα εηζέιζνπλ ζην θαηψηεξν κέξνο ηεο θνηιηάο. Κέζα απ' απηνχο 

ηνπο ζσιήλεο ν ρεηξνχξγνο κπνξεί λα εηζάγεη θάπνηα ρεηξνπξγηθά 

εξγαιεία (φπσο ιαπαξνζθνπηθά ςαιίδηα, ιαβίδεο θαη δηαζεξκία) θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ θαηάιιειε επέκβαζε. 

Νη πηζαλέο επηπινθέο κεηά απφ κηα ιαπαξνζθφπεζε εμαξηψληαη αλ απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα δηαγλσζηηθνχο ιφγνπο ή γηα ζεξαπεπηηθνχο. Νη 

πηζαλέο επηπινθέο κεηά απφ κηα δηαγλσζηηθή ιαπαξνζθφπεζε είλαη 

αξθεηά ζπάληεο. Ξαξάγνληεο πνπ κπνξεί λα ηηο θαηαζηήζνπλ πην 

πηζαλέο είλαη θάπνηα πξνεγνχκελε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηελ θνηιηά ή 

θάπνηεο ππειηθέο ζπκθχζεηο.  

Νη πηζαλέο επηπινθέο πεξηιακβάλνπλ ηξαχκα ζε θάπνην αγγείν ή ζε 

θάπνην ππειηθφ φξγαλν φπσο έληεξν ή νπξνδφρν θχζηε. Νη ζνβαξέο 

επηπινθέο κεηά απφ κηα δηαγλσζηηθή ιαπαξνζθφπεζε ππνινγίδεηαη λα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 1 κε 2 ζηηο 1000 ιαπαξνζθνπήζεηο.  
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Όζνλ αθνξά ηηο ιαπαξνζθνπήζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα 

ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο, ζηηο πηζαλέο επηπινθέο εμαηηίαο ηεο 

ιαπαξνζθφπεζεο πξνζηίζεηαη θαη θάπνην πνζνζηφ πηζαλψλ επηπινθψλ 

πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ εμαηηίαο ηεο ιαπαξνζθνπηθήο επέκβαζεο ζηελ 

νπνία ππνβάιιεηαη ε αζζελήο. Ζ ζπρλφηεηα απηψλ ησλ επηπινθψλ είλαη 

θαη πάιη ζρεηηθά κηθξή θαη εμαξηάηαη εθηφο απφ ηελ αξηηφηεηα ηεο 

ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο, απ' ηελ παξνπζία ππειηθψλ ζπκθχζεσλ, 

ελδνκεηξίσζεο θαη ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ηεο γπλαίθαο.  

Ζ δηαγλσζηηθή ιαπαξνζθφπεζε είλαη ρξήζηκε κέζνδνο ε νπνία ζα 

επηηξέπεη ζην γηαηξφ λα δηαγλψζεη ή λα απνθιείζεη αηηίεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθαινχλ πφλν ηεο ππέινπ, πφλν θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή ή αηηίεο 

ππνγνληκφηεηαο.  

Θάζε ιαπαξνζθφπεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αλ πξαγκαηνπνηείηαη ην 

ιηγφηεξν πνπ ηνπιάρηζηνλ κπνξεί λα πξνζθέξεη είλαη ρξήζηκεο 

δηαγλσζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πχειν ηεο γπλαίθαο. Πηηο κέξεο καο 

ε ιαπαξνζθφπεζε έρεη θαη άιιεο εθαξκνγέο εθηφο απφ δηαγλσζηηθφ 

κέζν. Κε ηε ιαπάξνζθφπεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί:  

 Ιαπαξνζθνπηθφο έιεγρνο ηεο βαηφηεηαο ησλ ζαιπίγγσλ. 

 Ιαπαξνζθνπηθή απνιίλσζε ησλ ζαιπίγγσλ (επέκβαζε ζηείξσζεο 

γηα κφληκε θαη κε αλαζηέςηκε αληηζπιιεπηηθή ζεξαπεία). 

 Ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο. 

 

4.3.4.  Μαγλεηηθόο πληνληζκόο (MRI)  

 

Ν Καγλεηηθφο Ππληνληζκφο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα δηαγλσζηηθέο 

εμεηάζεηο.  Πηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ απεηθφληζε ησλ βίληεν αγγεηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

γηα απηφ ην ιφγν αλαιχεηαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα.  

Ρν θαηλφκελν ηνπ πςπηνικού μαγνηηικού ζςνηονιζμού (Nuclear 

Magnetic Resonance) αλ θαη ήηαλ γλσζηφ απφ ηηο αξρέο ηνπ 1940 
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κφιηο ην 1972 ε ηερλνινγία επέηξεςε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

πξψηεο δηζδηάζηαηεο εηθφλαο ππθλφηεηαο πξσηνλίσλ γηα ηαηξηθή 

ρξήζε (Magnetic Resonance Imaging)[ Bauhs, J. and Hammer, B., 

2007]. Απφ ηφηε ράξε ζηελ νινέλα απμαλφκελε ηζρχ ησλ 

ππνινγηζηψλ κεηψζεθαλ νη ρξφλνη αλαθαηαζθεπήο ηεο εηθφλαο, 

βειηηψζεθε ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα έηζη ψζηε νη καγλεηηθνί 

ηνκνγξάθνη είλαη απφ ηα δπλαηφηεξα εξγαιεία ηεο δηαγλσζηηθήο. 

Ο Μαγλεηηθόο Σνκνγξάθνο 

Έλαο καγλεηηθφο ηνκνγξάθνο φπσο θαίλεηαη απφ ην Σσήμα 4.1 

απνηειείηαη απφ ηνλ κφληκν καγλήηε, ηα βαζκηδσηά πεδία, ηα πελία 

εθπνκπήο-ιήςεο ξαδηνζπρλνηήησλ, ην θξεβάηη θαη ηελ κνλάδα 

ειέγρνπ-απεηθφληζεο. Ξαξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα πην βαζηθά κέξε 

ελφο ηνκνγξάθνπ. 

 

Μόληκνο καγλήηεο (permanent magnet) 

Ν φξνο “κφληκνο” δελ είλαη αθξηβήο αθνχ πξφθεηηαη γηα έλα 

ππεξαγψγηκν ζσιελνεηδέο πελίν ην νπνίν δηαηεξεί ζηαζεξφ ην 

καγλεηηθφ ηνπ πεδίν ράξε ζην πεξηβάιινλ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο 

(40 Θ) ζην νπνίν βξίζθεηαη παξνπζία πγξνχ ειίνπ θαη αδψηνπ. Ρν 

ζηαηηθφ καγλεηηθφ πεδίν πνπ παξάγεη είλαη ην Η0. Πηελ θιηληθή 

πξάμε ηα πεδία απηά θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,5 θαη 2,5 Ρ. 

 

σήμα 4.1: Πχγρξνλνο καγλεηηθφο ηνκνγξάθνο. 
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σήμα 4.2: Νξηζκφο ησλ δηεπζχλζεσλ κέζα ζην ρψξν ηνπ καγλήηε. 

Ν άμνλαο-z έρεη ηε δηεχζπλζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ Ζ0. Ρν ζεκείν 

ηνκήο ησλ αμφλσλ νλνκάδεηαη ιζόκενηπο. 

 

Βαζκσηά πεδία (gradients) 

Ρν βαζκηδσηφ πεδίν είλαη έλα επηπιένλ πεδίν ην νπνίν πξνζηίζεηαη 

ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζηαηηθνχ πεδίνπ Ζ0. Ζ έληαζε ηνπ βαζκηδσηνχ 

πεδίνπ κεηαβάιιεηαη γξακκηθά θαηά κήθνο ηνπ άμνλα εθαξκνγήο 

ηνπ φπσο θαίλεηαη ζην Σσήμα 4.3. 

  

y 

x 

(α) (β) 

z 

y 

x 

H0 
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σήμα 4.3:  Ξαξάδεηγκα εθαξκνγήο βαζκηδσηνχ πεδίνπ ζηνλ 

άμνλα-x. Ζ δξάζε ηνπ βαζκηδσηνχ πεδίνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ ρσξηθή γξακκηθή ελίζρπζε ή κείσζε ηνπ ζηαηηθνχ πεδίνπ 

Ζ0.  

 

Ζ ρξήζε βαζκσηψλ πεδίσλ γίλεηαη θαη ζηνπο ηξεηο άμνλεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ άμνλα εθαξκνγήο ηνπο ηα πεδία έρνπλ ηε 

δηεχζπλζε ηνπ πεδίνπ Ζ0. Ρα πεδία απηά παξάγνληαη απφ εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλα πελία ηα νπνία νλνκάδνληαη πελία βάζκσζεο 

(gradient coils) θαη κπνξνχλ λα απνδψζνπλ θιίζεηο πνπ θπκαίλνληαη 

απφ 10-25 mT/m. Κε ηε ρξήζε ησλ πεδίσλ απηψλ θάζε  ζεκείν ηνπ 

ρψξνπ απνθηά κνλαδηθή, γλσζηή, έληαζε καγλεηηθνχ πεδίνπ. Ιφγσ 

ηεο εμάξηεζεο ηεο ζπρλφηεηαο Larmor απφ ηελ έληαζε ηνπ 

καγλεηηθνχ πεδίνπ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπρλφηεηα 

ηνπ ζήκαηνο NMR κπνξεί λα δψζεη ηελ πιεξνθνξία ηεο ζέζεο. 

Γεληθά ηα βαζκηδσηά πεδία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηινγή ηεο 

ηνκήο, ην πάρνο ηεο θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απεηθφληζεο ην κφλν δηεγεξκέλν 

θνκκάηη ηνπ ζψκαηνο είλαη ε εμεηαδφκελε ηνκή φηαλ γίλεηαη 

απεηθφληζε ζε 2-δηαζηάζεηο (2-D imaging) ελψ φηαλ γίλεηαη 

x 

H0 
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απεηθφληζε ζε 3-δηαζηάζεηο (3-D imaging) δηεγείξεηαη φινο ν φγθνο 

θαη ε δηαβάζκηζε ηνπ ζε ηνκέο γίλεηαη κε ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο. 

Ρα βαζκηδσηά πεδία ελεξγνπνηνχληαη θαη απελεξγνπνηνχληαη πνιιέο 

θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ιήςεο ηεο εηθφλαο. Απηέο νη ηαρείεο 

ελαιιαγέο πξνθαινχλ επαγσγηθά ξεχκαηα ηα ιεγφκελα eddy 

currents. Ρα eddy currents δεκηνπξγνχλ κηθξά καγλεηηθά πεδία πνπ 

αιινηψλνπλ ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ ζηαηηθνχ πεδίνπ Ζ0 αιιά θαη ησλ 

βαζκηδσηψλ πεδίσλ κε ζπλέπεηα ηελ αιινίσζε ησλ ρξφλσλ Ρ1, Ρ2 

ηνπ εμεηαδφκελνπ δείγκαηνο.   

 

Πηνία παδιοσςσνοτήτων (RF coils) 

Ρα πελία απηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθπνκπήο θαη ιήςεο 

ξαδηνζπρλνηήησλ. Όηαλ ιεηηνπξγνχλ ζαλ εθπνκπνί δεκηνπξγνχλ ην 

καγλεηηθφ πεδίν Η1 (παικνί 900, 1800) θαη δηεγείξνπλ ηνπο ππφ 

εμέηαζε ππξήλεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνδηέγεξζεο ηα πελία απηά 

αληρλεχνπλ ην κεηαβαιιφκελν καγλεηηθφ πεδίν πνπ πεξλά απφ ηηο 

ζπείξεο ηνπο θαη ην κεηαηξέπνπλ ζε ειεθηξηθφ ξεχκα. Ρν ξεχκα 

απηφ είλαη ην ζήκα NMR (Nuclear Magnetic Resonance) πνπ κε 

θαηάιιειε επεμεξγαζία ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαζθεπή ηεο εηθφλαο.  

Αλαθαηαζθεπή Δηθόλαο 

Ζ εηθφλα καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο αλαπαξηζηά ηα NMR 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνχ πνπ πεξηέρεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηνκή 

ηνπ ζψκαηνο. Ζ εηθφλα απνηειείηαη απφ έλαλ πίλαθα εηθνλνζηνηρείσλ 

(pixels) φπνπ ε θσηεηλφηεηα (brightness) ηνπ θαζελφο ζρεηίδεηαη κε 

ηηο NMR ηδηφηεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ νγθνζηνηρείνπ (voxel) (Σσήμα 

4.4). Ζ δηαδηθαζία απεηθφληζεο κηαο ηνκήο ηξηψλ δηαζηάζεσλ ζε κηα 

εηθφλα δπν δηαζηάζεσλ νλνκάδεηαη ανακαηαζκεςή εικόναρ (image 

reconstruction). Ξξψηα θαζνξίδεηαη ην κέγεζνο ηεο μήηπαρ 

ανακαηαζκεςήρ, ην κέγεζνο ηνπ voxel θαη ην πάσορ ηηρ ηομήρ. Ζ 

δνκή πνπ ζέινπκε λα απεηθνληζηεί ρσξίδεηαη ζε voxels ην πιήζνο 

ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο κήηξαο αλαθαηαζθεπήο. Νη 

δηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 64x64, 128x128 θαη 
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256x256. Ζ κήηξα αλαθαηαζθεπήο είλαη έλαο πίλαθαο ηνπ νπνίνπ 

θάζε ζηνηρείν είλαη ε ηηκή κηαο απφ ηηο ΛΚR παξακέηξνπο (ρξφλνο 

Ρ1, Ρ2 ή ππθλφηεηα πξσηνλίσλ) ησλ αληίζηνηρσλ voxel. Κε ηελ 

εθαξκνγή κηαο ρξσκαηηθήο θιίκαθαο (ζπλήζσο 256 δηαβαζκίζεηο 

ηνπ γθξη) γίλεηαη ε αληηζηνίρεζε ηηκήο-ρξψκαηνο θαη ζρεκαηίδεηαη ε 

εηθφλα. Ζ επηινγή  ηνπ κεγέζνπο ηνπ voxel  θαη ηνπ πάρνπο ηεο 

ηνκήο επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο φπσο ζα εμεγεζεί ζηε 

ζπλέρεηα. Γηα ηελ επηινγή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα 

θαηάιιεια gradient  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθνινπζίαο ησλ παικψλ. 

 

 

 

 

tissue slice image 

σήμα 4.4: Αλαθαηαζθεπή ηεο εηθφλαο είλαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία κηα 

ηνκή 3-δηαζηάζεσλ απεηθνλίδεηαη ζε κηα εηθφλα 2-δηαζηάζεσλ. Νη 

βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε  κήηξα αλαθαηαζθεπήο, ην 

πάρνο ηεο ηνκήο θαη ην κέγεζνο ηνπ voxel. 

matrix size 

slice thickness 

VOXEL 
PIXEL 

pixel size 

image 

reconstruction 

voxel size voxel length 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

5. ΑΝΑΛΤΗ ΤΓΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΥΗΜΑΣΟ 

5.1. Δηζαγσγή 

 

Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα πνπ αλαπηχρζεθε ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεο ςεθηαθήο πδαηνγξαθίαο ζηελ επθπή δηαρείξηζε ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη βαζίδεηαη ζηνλ Γηαθξηηφ Κεηαζρεκαηηζκφ Θπκαηηδίσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θπκαηίδην Haar. Έρεη επηιεγεί λα νξίδεηαη Ξεξηνρή 

Δλδηαθέξνληνο ψζηε λα κελ πθίζηαληαη αιινηψζεηο θιηληθά ζεκαληηθέο 

πεξηνρέο ηεο εμέηαζεο.  Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη Θσδηθνπνίεζε 

Γηφξζσζεο Πθαικάησλ γηα λα επηηπγράλεηαη θαιχηεξε αθεξαηηφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ.  Γηα ηελ πνζνηηθή απνηίκεζε ηνπ ζρήκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν ζεκαηνζνξπβηθφο ιφγνο θαη ν ζηαζκηζκέλνο 

ζεκαηνζνξπβηθφο ιφγνο.  Ρα εξεπλεηηθά πεδία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ην πδαηνγξαθηθφ ζρήκα, αλαιχνληαη ζηα επφκελα ππνθεθάιαηα. 

 

5.2. Υαξαθηεξηζηηθά Πεδίνπ Μεηαζρεκαηηζκνύ 

Κπκαηηδίσλ 

Ν Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο Θπκαηηδίσλ (Discrete Wavelet Transform 

– DWT) απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή 

κεηαζρεκαηηζκφ ζε πιεζψξα εθαξκνγψλ, ιφγσ κηαο ζεηξάο αμηφινγσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηεη[Campisi, P. and Neri, A., 2005].  Πηε 

βηβιηνγξαθία έρεη ήδε θαηαγξαθεί εθηελήο ρξήζε ηνπ ζηελ επεμεξγαζία 

ζήκαηνο θαη εηθφλαο θαη εηδηθά ζηε ζπκπίεζε [Chen, T. J., et al, 2003, 

Shapiro, J.M.,1993, Unser, M. and Aldroubi, A., 1996 ].  Πρεηηθά 

πξφζθαηα δηαπηζηψζεθε ε ζπκβνιή ηεο ρξήζεο θπκαηηδίσλ θαη ζηε 

ζρεδίαζε πδαηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ [Meerwarld, P.. and Uhl, A., 

2001.]. Αθνινπζεί κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζην δηαθξηηφ κεηαζρεκαηηζκφ 

θπκαηηδίσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην εχθνια θαηαλνεηφο ν 

πδαηνγξαθηθφο αιγφξηζκνο πνπ αλαπηχρζεθε [Γηαθνπκάθε, Α., 2006]. 
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Πηελ πεξίπησζε κνλνδηάζηαηνπ ζήκαηνο, ν δηαθξηηφο κεηαζρεκαηηζκφο 

θπκαηηδίσλ ην αλαιχεη ζε πςίζπρλεο θαη ρακειφζπρλεο ζπληζηψζεο.  

Πηηο πςίζπρλεο ζπληζηψζεο ζπγθεληξψλνληαη νη ιεπηνκέξεηεο (αθκέο) 

ηνπ ζήκαηνο.  Πηε ζπλέρεηα ην ρακειφζπρλν ζήκα αλαιχεηαη πεξαηηέξσ 

ζε πςειέο θαη ρακειέο ζπρλφηεηεο.  Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 

φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη ε εθάζηνηε εθαξκνγή θαη ζπλήζσο ηα επίπεδα 

αλάιπζεο δελ ππεξβαίλνπλ ηα πέληε ζε εθαξκνγέο ζπκπίεζεο ή 

πδαηνγξαθίαο.  Ρν αξρηθφ ζήκα κπνξεί λα αλαθαηαζθεπαζηεί κε ρξήζε 

ησλ ζπληειεζηψλ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ε δηαδηθαζία απηή ιέγεηαη 

Αληίζηξνθνο Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο Θπκαηηδίσλ (Inverse Discrete 

Wavelet Transform – IDWT).  Ζ αλάιπζε ζε επίπεδν θπκαηηδίσλ 

αλαπαξίζηαηαη καζεκαηηθά σο εμήο: 

Έζησ H(σ) θαη G(σ) έλα βαζππεξαηφ θαη έλα πςηπεξαηφ θίιηξν 

αληίζηνηρα, ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 

αλαθαηαζθεπήο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα θαη ηα νπνία 

εθθξάδνληαη απφ ηηο ζρέζεηο: 

𝐻 𝜔 =  𝑘

𝑘

∙ 𝑒−𝑗 ∙𝑘∙𝜔  

Δξίσωση 5.1 

𝐺 𝜔 =  𝑔𝑘

𝑘

∙ 𝑒−𝑗 ∙𝑘∙𝜔  

Δξίσωση 5.2 

Έλα κνλνδηάζηαην ζήκα F(n) αλαιχεηαη δηαδνρηθά σο εμήο: 

𝑓𝑗−1
𝑙𝑜𝑤  𝑘 =  𝑛−2𝑘𝑓𝑗  𝑛 

𝑛

 

Δξίσωση 5.3 

𝑓𝑗−1
𝑖𝑔 𝑘 =  𝑔𝑛−2𝑘𝑓𝑗 (𝑛)

𝑛

 

Δξίσωση 5.4 
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Όπνπ j=J+1, J, … Jo θαη 𝑓𝐽+1 𝑘 = 𝐹 𝑓 ,𝑘 ∈ 𝑍.  Ρν J + 1 απνηειεί ην 

δείθηε πνπ αληηζηνηρεί ζην πςειφηεξν επίπεδν αλάιπζεο 

(resolution) θαη Jo είλαη ν δείθηεο ρακεινχ επηπέδνπ αλάιπζεο.   Νη 

ζπληειεζηέο 𝑓𝐽𝑜
𝑙𝑜𝑤  𝑘 ,𝑓𝐽𝑜

𝑖𝑔 𝑘 ,𝑓𝐽𝑜+1
𝑖𝑔 𝑘 ,∙∙∙,𝑓𝐽

𝑖𝑔
(𝑘) απνηεινχλ ηνπο 

ζπληειεζηέο Γηαθξηηνχ Κεηαζρεκαηηζκνχ Θπκαηηδίσλ ηνπ ζήκαηνο 

F(n), φπνπ 𝑓𝐽𝑜
𝑙𝑜𝑤 (𝑘) είλαη ην ηκήκα ηνπ ζήκαηνο F(n) κε ηε 

ρακειφηεξε αλάιπζε – ε ιεγφκελε «πξνζέγγηζε» - θαη 𝑓𝐽
𝑖𝑔

(𝑘) είλαη 

νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζήκαηνο F(n) ζε δηάθνξα επίπεδα αλάιπζεο.  

Δπηπιένλ, ην ζήκα F(n) κπνξεί λα αλαθαηαζθεπαζηεί απφ ηνπο 

παξαπάλσ ζπληειεζηέο κέζσ ηεο αθφινπζεο ζρέζεο: 

𝑓𝑗
𝑙𝑜𝑤  𝑛 =  𝑛−2𝑘𝑓𝑗−1

𝑙𝑜𝑤  𝑘 + 𝑔𝑛−2𝑘𝑓𝑗−1
𝑖𝑔 𝑘 

𝑘𝑘

 

Δξίσωση 5.5 

Απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα λα ηζρχεη ε παξαπάλσ ζρέζε κεηαμχ 

Γηαθξηηνχ Κεηαζρεκαηηζκνχ Θπκαηηδίσλ (ΓΚΘ) θαη Αληίζηξνθνπ 

Γηαθξηηνχ Κεηαζρεκαηηζκνχ Θπκαηηδίσλ (ΑΓΚΘ) απνηειεί ε 

νξζνγσληφηεηα κεηαμχ ησλ θίιηξσλ H(σ) θαη G(σ): 

|𝐻 𝜔 |2 + |𝐺 𝜔 |2 = 1 

Δξίσωση 5.6 

Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη ηα θίιηξα H(σ) θαη G(σ) ηνπ δεκνθηινχο 

θπκαηηδίνπ Haar θαη ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηελ παξαθάησ απαίηεζε: 

𝐻 𝜔 =
1

2
+
1

2
𝑒−𝑗𝜔  

Δξίσωση 5.7 

𝐺 𝜔 =
1

2
−
1

2
𝑒−𝑗𝜔  

Δξίσωση 5.8 

Άιια γλσζηά θπκαηίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ 

επεμεξγαζία εηθφλαο θαη βίληεν είλαη ηα «νξζνγψληα»(D-4, D-6,D-

8,D-10,D-12) θαη «δηνξζνγψληα» (B-5/3, B-7/9) θπκαηίδηα ηεο 
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νηθνγέλεηαο Daubechies.  Δπίζεο ππάξρνπλ νη νηθνγέλεηο θπκαηηδίσλ 

Coiflets, Symplets, Discrete Meyer. 

Ν δηαθξηηφο κεηαζρεκαηηζκφο θπκαηηδίσλ κηαο εηθφλαο πξνθχπηεη 

απφ ηε δηαδνρηθή εθαξκνγή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κνλνδηάζηαηνπ 

ζήκαηνο ζηηο γξακκέο θαη ηηο ζηήιεο ηεο εηθφλαο.  Ρν απνηέιεζκα 

ηεο αλάιπζεο κηαο εηθφλαο θαίλεηαη ζην Σσήμα 5.1 φπνπ θαίλεηαη ε 

αξρηθή εηθφλα θαη ε αλάιπζε ηεο εηθφλαο κέζσ ΓΚΘ δχν επηπέδσλ. 

  

σήμα 5.1 Αξρηθή εηθφλα θαη αλάιπζή ηεο κέζσ ΓΚΘ δχν επηπέδσλ 

Ν Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο Θπκαηηδίσλ παξνπζηάδεη νξηζκέλα 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε άιινπο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη ηα νπνία 

αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 Ξαξέρεη κηα πνιπδηαθξηηή αλάιπζε (multi-resolution) ηεο 

εηθφλαο, δειαδή κηα αλαπαξάζηαζε ηεο εηθφλαο ζε δηαδνρηθά 

επίπεδα απμαλφκελεο αλάιπζεο. 

 Ξξνζεγγίδεη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνιχ πεξηζζφηεξν απφ άιινπο κεηαζρεκαηηζκνχο 

(π.ρ. DCT), πξνθαιψληαο ζπγθξηηηθά κηθξφηεξε νπηηθή αιινίσζε 

θαηά ηελ πδαηνγξάθεζε. 

 Ξαξέρεη αλαπαξάζηαζε ηεο εηθφλαο ζηα πεδία θιίκαθαο θαη 

ρψξνπ (scale-space representation).  Πηε ζπγθεθξηκέλε 

αλαπαξάζηαζε, ηα πςίζπρλα ζήκαηα έρνπλ θαζνξηζκέλε ζέζε κε 

ζρεηηθή αθξίβεηα ζε επίπεδν εηθνλνζηνηρείσλ, ελψ ηα 
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ρακειφζπρλα ζήκαηα έρνπλ θαζνξηζκέλε ζέζε ζην πεδίν ηεο 

ζπρλφηεηαο.  Θαζψο ε αλάιπζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ 

ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ απμάλεη κε ηε ζπρλφηεηα, νη αθκέο (sharp 

edges) πνπ έρνπλ ρσξηθά θαζνξηζκέλε ζέζε θαη δηαζέηνπλ 

ζεκαληηθή ελέξγεηα ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο αλαπαξίζηαληαη ζηηο 

ππνδψλεο ιεπηνκεξεηψλ θαη ζρεκαηίδνπλ ην πεξίγξακκα ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηεο εηθφλαο. 

Ρα πδαηνγξαθηθά ζρήκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζην πεδίν ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ δηαζέηνπλ αξθεηά πιενλεθηήκαηα, γηα ηα 

νπνία ππάξρνπλ δηάθνξεο αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία[Xia, X.G., et al, 

1998,  Barni, M., et al, 1999, Dugad, R., et al, 1998]: 

 Ρν πεδίν κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ επηηξέπεη πνιχ θαιή 

κνληεινπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο 

ρσξίδεη ην ζήκα ζε δηαθξηηέο δψλεο πνπ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ 

επεμεξγαζία αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε [Martin, R. and 

Cochran, D., 1994].  Έρνπλ γίλεη ήδε αξθεηέο κειέηεο ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο επηθάιπςεο ηνπ νπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (visual masking) ζην πεδίν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

θπκαηηδίσλ, φπσο επίζεο θαη ζρεηηθά κε ην ζφξπβν πνπ εηζάγεηαη 

απφ ηελ θβαληνπνίεζε ησλ ζπληειεζηψλ θπκαηηδίσλ (wavelet 

quantization noise) [Watson, A. B., et al, 1997]. 

 Νη ππνδψλεο πςειήο αλάιπζεο επηηξέπνπλ ην ρσξηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εηθφλαο, φπσο αθκψλ ή 

πεξηνρψλ έληνλεο πθήο [Beall, W. H., 1964].  Ππλήζσο ηα 

πδαηνγξαθηθά ζρήκαηα εηζάγνπλ ηα πδαηνγξαθήκαηα κε 

κεγαιχηεξε έληαζε ζηνπο ζπληειεζηέο κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ 

έρνπλ κεγάιεο ηηκέο, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ θπξίσο ηηο 

πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη φπνηεο αιιαγέο δε γίλνληαη εχθνια 

αληηιεπηέο απφ ην αλζξψπηλν κάηη (αθκέο, έληνλεο 

πθήο/δξαζηεξηφηεηαο).  Απηή ε ηαθηηθή επηηξέπεη νπζηαζηηθά ηελ 

έκκεζε αμηνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο νπηηθήο επηθάιπςεο (implicit 

masking) ζην πεδίν ησλ θπκαηηδίσλ.  Δίλαη άιισζηε δεδνκέλε ε 

αλάγθε θαηαλφεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
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αλζξψπηλνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κε 

αληηιεπηή πδαηνγξάθεζε κε κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα.  Ξξέπεη 

λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ε ηδηφηεηα ρσξηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ζπληειεζηψλ θπκαηηδίσλ επηηξέπεη ηελ πδαηνγξάθεζε εηθφλσλ 

κε θαζνξηζκέλε Ξεξηνρή Δλδηαθέξνληνο [Su, P. C. et al, 1999]. 

 Ζ ηεξαξρηθή αλαπαξάζηαζε ηεο εηθφλαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

πνιπδηαθξηηή αλάιπζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη θαηάιιειε γηα 

εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ε εηθφλα κεηαδίδεηαη πξννδεπηηθά, ζε 

ζπζηήκαηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real-time) ή φηαλ ππάξρεη 

κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ πξνο επεμεξγαζία (π.ρ. βίληεν).  Νη 

πδαηνγξαθηθνί αιγφξηζκνη πνπ ελζσκαηψλνπλ έλα «ηεξαξρηθφ» 

πδαηνγξάθεκα παξνπζηάδνπλ αηζζεηά κεησκέλν ππνινγηζηηθφ 

θφζηνο, φηαλ ην πδαηνγξάθεκα αληρλεχεηαη/εμάγεηαη ζηηο πξψηεο 

θάζεηο ηεο ζηαδηαθήο κεηάδνζεο.  Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

γίλεηαη ζηαδηαθή επεμεξγαζία ησλ ππνδσλψλ μεθηλψληαο απφ 

απηέο ηεο ρακειφηεξεο αλάιπζεο (resolution) θαη 

πεξηιακβάλνληαο δηαδνρηθά φζεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ εμαγσγή 

ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο.  

 Ρν λέν πξφηππν θσδηθνπνίεζεο εηθφλαο JPEG2000 βαζίδεηαη ζην 

δηαθξηηφ κεηαζρεκαηηκφ θπκαηηδίσλ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηε 

ζρεδίαζε αλζεθηηθψλ πδαηνγξαθηθψλ αιγνξίζκσλ, ζπκβαηψλ κε 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν.  

5.3. Γηαθξηηόο Μεηαζρεκαηηζκόο Κπκαηηδίσλ Haar 

Πηα καζεκαηηθά ην θπκαηίδην Haar είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία 

ζπλαξηήζεσλ.  Ξιένλ αλαγλσξίδεηαη σο ην πξψην γλσζηφ θπκαηίδην.   

Απηή ε αθνινπζία πξνηάζεθε ην 1909 απφ ηνλ Alfred Haar.  Ν Haar 

ρξεζηκνπνίεζε απηέο ηηο ζπλαξηήζεηο γηα λα δψζεη έλα παξάδεηγκα ελφο 

κεηξήζηκνπ νξζνθαλνληθνχ ζπζηήκαηνο γηα ην ρψξν ησλ ζπλαξηήζεσλ 

νινθιεξψζηκνπ ηεηξαγψλνπ ζηνλ πξαγκαηηθφ άμνλα.  Ζ κειέηε ησλ 

θπκαηηδίσλ θαη αθφκα θαη ν φξνο θπκαηίδην, εκθαλίδεηαη αξθεηά 
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αξγφηεξα.  Θαζψο είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε θπκαηηδίνπ Daubechies 

είλαη γλσζηφ σο D2. 

Ρν θπκαηίδην Haar είλαη ην πην απιφ πηζαλφ θπκαηίδην.  Ρν ηερληθφ 

κεηνλέθηεκα ηνπ θπκαηηδίνπ Haar είλαη φηη δελ είλαη ζπλερέο θαη θαη‟ 

επέθηαζε κε δηαθνξήζηκν.   

Ζ θπκαηηδηθή ζπλάξηεζε ς(t) ηνπ θπκαηηδίνπ Haar κπνξεί λα 

πεξηγξαθεί σο αθνινχζσο: 

 

Δξίσωση 5.9 

Θαη ε δηαθξηηή ζπλάξηεζε θ(t) κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο αθνινχζσο : 

 

Δξίσωση 5.10 

Πηε ζπλαξηεζηαθή αλάιπζε, ην ζχζηεκα Haar δειψλεη έλα ζχλνιν απφ 

Haar  

 

Δξίσωση 5.11 

 

5.4. Πεξηνρή Δλδηαθέξνληνο 

Ν θίλδπλνο πνπ ππάξρεη απφ νπνηνδήπνηε ζπκβηβαζκφ ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ πνηφηεηα ησλ ηαηξηθψλ βίληεν, πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε 

ιαλζαζκέλε δηάγλσζε θαη αθαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ εθαξκνγή απζηεξψλ πεξηνξηζκψλ σο πξνο ηηο 

απνδεθηέο ελέξγεηεο επεμεξγαζίαο ηνπο θαη ηδηαίηεξα ησλ δηαγλσζηηθά 

ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπο.  Ιακβάλνληαο απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο 
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ππφςε, ην πδαηνγξαθηθφ ζρήκα πνπ αλαπηχρζεθε επηηξέπεη ηνλ 

θαζνξηζκφ κηαο Ξεξηνρήο Δλδηαθέξνληνο (Region of Interest, ROI) θαη 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πδαηνγξάθεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο 

απνθιεηζηηθά κε ην πδαηνγξάθεκα αλαθνξάο, ην νπνίν ζα αληαλαθιά 

πηζαλή αιινίσζή ηεο.  Ρν ππφινηπν βίληεν, ην νπνίν δελ ππφθεηηαη 

ζηνπο απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ηεο Ξεξηνρήο Δλδηαθέξνληνο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ πδαηνγξαθεκάησλ.  

Απνηειεί άιισζηε ζπλήζε πξαθηηθή λα νξίδεηαη θάπνηα Ξεξηνρή 

Δλδηαθέξνληνο θαηά ηε ιήςε ή αξρεηνζέηεζε ελφο ηαηξηθνχ βίληεν, θαη 

κάιηζηα ζε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην δε ζπκβαίλεη, κπνξεί αθφκε θαη 

θάπνηνο κε εμεηδηθεπκέλνο ρξήζηεο λα νξίζεη κηα εθηεηακέλε πεξηνρή 

πνπ λα θαιχπηεη φια ηα κέξε ηνπ βίληεν πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ 

δηαγλσζηηθή αμία, ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηε δπλαηφηεηα ειάρηζηεο 

πδαηνγξάθεζεο ζηα θξίζηκα ηκήκαηα.  Ξξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη 

αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ νξίδεηαη Ξεξηνρή 

Δλδηαθέξνληνο θαη γίλεηαη ελζσκάησζε ησλ πνιιαπιψλ 

πδαηνγξαθεκάησλ ζε νιφθιεξε ηελ εηθφλα, δελ ηίζεηαη ζέκα 

αιινίσζεο ηεο πηζηφηεηαο ηεο εηθφλαο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεηαη απφ 

ηηο δνθηκέο πνπ έγηλαλ. 

5.5. Κσδηθνπνίεζε Γηόξζσζεο θαικάησλ 

Πηε ζεσξία θσδηθνπνίεζεο, νη θσδηθνπνηήζεηο BCH απνηεινχλ κηα 

νκάδα παξακεηξνπνηήζηκσλ θσδηθνπνηήζεσλ δηφξζσζεο ζθαικάησλ 

πνπ απνηειεί αληηθείκελν επηζηεκνληθήο έξεπλαο ηα ηειεπηαία πελήληα 

έηε.  Νη θσδηθνπνηήζεηο BCH επηλνήζεθαλ ην 1959 απφ ηνλ Γάιιν 

καζεκαηηθφ Alexis Hocquenghem θαη αλεμάξηεηα ην 1960 απφ ηνπο 

Ηλδνχο καζεκαηηθνχο Raj Chandra Bose θαη Dwijendra Kumar Ray-

Chaudhuri.  Ρν αθξσλχκην BCH πεξηιακβάλεη ινηπφλ ηα αξρηθά νλφκαηα 

ησλ εθεπξεηψλ. 

Ρν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ θσδηθνπνηήζεσλ BCH είλαη ε επθνιία κε 

ηελ νπνία κπνξνχλ λα απνθσδηθνπνηεζνχλ δηακέζνπ κηαο θνκςήο 

κεζφδνπ γλσζηήο θαη σο απνθσδηθνπνίζε ζπλδξφκνπ (syndrome 

decoding).  Απηφ επηηξέπεη ζε πνιχ απιή ειεθηξνληθή ζπζθεπή λα 



Κεφάλαιο 5  Ανάλυςη Υδατογραφικοφ Σχήματοσ 

99 

 

πξαγκαηνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία θαζηζηψληαο πεξηηηή ηελ αλάγθε γηα 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, θαη ππνδειψλνληαο φηη ε ζπζθεπή 

απνθσδηθνπνίεζεο κπνξεί λα είλαη κηθξή θαη ρακειήο ελέξγεηαο.  Δίλαη 

επίζεο αξθεηά επέιηθηεο θαη επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ζην κήθνο ηνπ 

κπινθ θαη έρνπλ απνδεθηά θαηψθιηα ιάζνπο. 

Πε ηερληθνχο φξνπο, κηα θσδηθνπνίεζε BCH είλαη έλαο πνιπεπίπεδνο, 

θπθιηθφο, κεηαβιεηνχ κήθνπο θψδηθαο δηφξζσζεο ζθαικάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηφξζσζε πνιιαπιψλ ηχπσλ ηπραίσλ 

ζθαικάησλ.  

Αθνινπζεί ν νξηζκφο κηαο θσδηθνπνίεζεο BCH: 

Νξηζκφο: Νξίδεηαη έλα πεπεξαζκέλν πεδίν GF(q) φπνπ q είλαη κηα 

δχλακε πξψηνπ αξηζκνχ.  Δπίζεο νξίδνληαη ζεηηθνί αθεξαίνη m,n θαη d 

ηέηνηνπο ψζηε n=qm-1 θαη 2≤d≤n.  Γεκηνπξγείηαη έλαλ πνιπσλπκηθφο 

θσδηθφο GF(q) κε κήθνο n, φπνπ ε ειάρηζηε απφζηαζε Hamming είλαη 

ηνπιάρηζηνλ d.  Απηφ πνπ απνκέλεη λα νξηζηεί είλαη ε γελλήηξηα ηνπ 

πνιπσλχκνπ απηνχ ηνπ θψδηθα. 

Νξίδεηαη ην α λα είλαη κηα πξψηε λ-νζηή ξίδα ζην GF(qm).  Γηα φια ηα i 

νξίδνληαη mi(x) ηέηνηα ψζηε λα είλαη ην ειάρηζην πνιπψλπκν ηνπ α κε 

ζπληειεζηέο ζην GF(q).  Ζ γελλήηξηα πνιπσλχκνπ ησλ θσδηθψλ BCH, 

νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνηλφ πνιιαπιάζην  

𝑔 𝑥 = 𝑙𝑐𝑚(𝑚1 𝑥 ,… ,𝑚𝑑−1 𝑥 ) 

Δξίσωση 5.12 

5.6. Γείθηεο πνζνηηθήο απνηίκεζεο πνηόηεηαο 

5.6.1. εκαηνζνξπβηθόο ιόγνο 

Ζ πνζνηηθή απνηίκεζε ησλ πδαηνγξαθεκέλσλ βίληεν κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ην δείθηε ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (Peak Signal 

to Noise Ratio – PSNR).  Ν ζεκαηνζνξπβηθφο ιφγνο PSNR, αλ θαη δε 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ νπηηθά αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα, απνηειεί 

έλα απνδνηηθφ κέηξν ηεο αιινίσζεο βίληεν θαη εηθφλσλ φζνλ αθνξά 
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ηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο, νη νπνίεο κεηαθέξνπλ ζεκαληηθή πιεξνθνξία 

ζηηο ηαηξηθέο εθαξκνγέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο δηάγλσζεο. [Bruckmann, A. et al 1998, 

Kutter, F. and  Petitcolas, A.P., 1999., Kutter, M. and  Hartung, F., 

2000.].  Ν ζεκαηνζνξπβηθφο ιφγνο κεηξηέηαη ζε decibels θαη νξίδεηαη 

σο εμήο: 

𝑃𝑆𝑁𝑅 𝐼, 𝐼  = 10𝑙𝑜𝑔10

 
 
 
  max

∀(𝑚 ,𝑛)
𝐼(𝑚,𝑛) 

2

1
𝑁𝐼

  𝐼  𝑚,𝑛 − 𝐼(𝑚,𝑛) 
2

∀(𝑚 ,𝑛)
 
 
 
 

 

Δξίσωση 5.13 

Όπνπ 𝐼 θαη 𝐼  είλαη ην αξρηθφ θαη ην πδαηνγξαθεκέλν πιαίζην ελφο 

βίληεν αληίζηνηρα, 𝑁𝐼 είλαη ην πιήζνο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ηνπ 

πιαηζίνπ (ηα δχν βίληεν ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ 

εηθνλνζηνηρείσλ, δειαδή λα έρνπλ ίδηεο δηαζηάζεηο) θαη 

max∀(𝑚 ,𝑛) 𝐼(𝑚,𝑛) είλαη ε κέγηζηε ηηκή έληαζεο ηνπ κε 

πδαηνγξαθεκέλνπ πιαηζίνπ.  Ν παξνλνκαζηήο ηνπ PSNR είλαη ην 

κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα. 

5.6.2. ηαζκηζκέλνο ζεκαηνζνξπβηθόο ιόγνο 

Ζ πνζνηηθή απνηίκεζε ησλ πδαηνγξαθεκέλσλ βίληεν κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί επίζεο κε ην ζηαζκηζκέλν ζεκαηνζνξπβηθφ ιφγν 

(weighted PSNR – wPSNR) πνπ απνηειεί έλα κέηξν πνηφηεηαο πνπ 

αλαζέηεη δηαθνξεηηθά βάξε ζε ηκήκαηα ηνπ βίληεν πνπ γίλνληαη 

δηαθνξεηηθά αληηιεπηά ζην κάηη, βάζεη ηεο Ππλάξηεζεο Νξαηφηεηαο 

Θνξχβνπ (Noise Visibility Function – NVF). [Voloshynovskiy, S., et 

al, 2001, Voloshynovskiy, S., et al, 1999].  Ζ ζπλάξηεζε απηή 

αληαλαθιά ηηο ηδηφηεηεο θάιπςεο (masking properties) ηνπ 

αλζξψπηλνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν 

Gauss γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πθήο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 

βίληεν.  Πε επίπεδεο πεξηνρέο, ε ηηκή ηεο Ππλάξηεζεο Νξαηφηεηαο 

Θνξχβνπ πξνζεγγίδεη ηελ ηηκή 1, ελψ ζε πεξηνρέο κε αθκέο ή 

έληνλεο πθήο (edge or textured regions), πξνζεγγίδεη ην κεδέλ.  To 

wPSNR, πνπ επίζεο κεηξηέηαη ζε decibels, νξίδεηαη σο εμήο: 
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𝑤𝑃𝑆𝑁𝑅 𝐼, 𝐼  = 10𝑙𝑜𝑔10

 
 
 
  max

∀(𝑚 ,𝑛)
𝐼(𝑚,𝑛) 

2

1
𝑁𝐼

   𝐼  𝑚,𝑛 − 𝐼(𝑚,𝑛) ∙ 𝑁𝑉𝐹(𝑚,𝑛) 
2

∀(𝑚 ,𝑛)
 
 
 
 

 

Δξίσωση 5.14 

Όπνπ 𝑁𝑉𝐹(𝑚,𝑛) είλαη ε ηηκή ηεο Ππλάξηεζεο Νξαηφηεηαο Θνξχβνπ 

πνπ αληηζηνηρεί ζην εηθνλνζηνηρείν (m,n) ελφο πιαηζίνπ ηνπ βίληεν 

θαη νη άιιεο κεηαβιεηέο είλαη φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Εξίζωζη 5.13 

 

 

5.7. ύλνςε Πξνηεηλόκελεο Μεζόδνπ 

 

Ρα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ φπσο θαίλεηαη θαη ζην Σσήμα 5.2 γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο είλαη: 

1) Δπηινγή πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο: Γίλεηαη επηινγή απφ ηνλ ηαηξφ 

κηαο πεξηνρήο πνπ νλνκάδεηαη ROI (Region of Interest) πνπ είλαη 

θιηληθά ζεκαληηθή θαη δελ πξέπεη λα αιινησζεί θαζφινπ. Πε 

απηήλ ηελ πεξηνρή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο κφλν 

ελφο πδαηνγξαθήκαηνο πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ αλίρλεπζε ηπρφλ 

εζθεκκέλεο ή κε αιινίσζεο ηεο δηαγλσζηηθά ζεκαληηθήο 

πεξηνρήο. 

2) Ρξηζδηάζηαηνο κεηαζρεκαηηζκφο DWT, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 

ηα εμήο βήκαηα: 

i. Σσξηθφο κεηαζρεκαηηζκφο 2D DWT: εθαξκνγή 2D 

κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ ελφο επηπέδνπ ζε θάζε 

πιαίζην (frame) ),,2,1( nkRk  . Θάζε ζπληειεζηήο 

θπκαηηδίσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην πιαίζην k δειψλεηαη σο 

),,2,1(
~

,
nkX k

l  , 

 φπνπ l είλαη ην επίπεδν αλάιπζεο θαη 
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  },,, HHHLLHLL , 

 πξνζδηνξίδεη δειαδή ηελ ππνδψλε ιεπηνκεξεηψλ ζηελ 

νπνία αλήθεη ν  ζπληειεζηήο. 

ii. Σξνληθφο κεηαζρεκαηηζκφο 1D DWT: εθαξκνγή 1D 

κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ 1 επηπέδνπ ζε θάζε 

),,2,1(
~

,
nkX k

l   θαηά κήθνο ηνπ ρξνληθνχ άμνλα. Νη 

πξνθχπηνληεο ζπληειεζηέο νξίδνληαη σο ),,2,1(
~

,
nkR k

l  , 

φπνπ l είναι και πάλι ηο επίπεδο ανάλςζηρ και 

},,,,,,,{ HHHHLHLHHLLHHHLHLLLHLLLL ,  

 πξνζδηνξίδεη δειαδή ηελ ππνδψλε ιεπηνκεξεηψλ ζηελ 

νπνία αλήθεη ν  ζπληειεζηήο. 

3) Δπηινγή ησλ ζπληειεζηψλ ζηνπο νπνίνπο ζα ελζσκαησζεί ην 

πδαηνγξάθεκα ζχκθσλα κε κηα κάζθα πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Human Visual 

System – HVS) θαζψο επίζεο θαη βάζεη ελφο θιεηδηνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πδαηνγξάθεζε αιιά θαη γηα ηελ εμαγσγή 

ησλ πδαηνγξαθεκάησλ. Δπηπιένλ, γηα ηελ επηινγή ησλ 

ζπληειεζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πδαηνγξάθεζε, 

ιακβάλεηαη ππφςε ε Ξεξηνρή Δλδηαθέξνληνο (ROI) πνπ νξίζηεθε 

απφ ηνλ ηαηξφ  θαη πεξηέρεη ηε δηαγλσζηηθά ζεκαληηθή 

πιεξνθνξία. 

4) Δλζσκάησζε πδαηνγξαθήκαηνο: έζησ ),,2,1(
,

nkC k
l   έλαο 

επηιεγκέλνο γηα πδαηνγξάθεζε ζπληειεζηήο θπκαηηδίσλ, πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ππφ εμέηαζε πιαίζην k θαη αλήθεη ζηελ ππνδψλε 

Θ. Ρν j-νζηφ bit ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο W(j) (j=1,…,Nw, Nw: 

πιήζνο bits ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο) ελζσκαηψλεηαη ζηνλ ,k
lC  

ζχκθσλα κε κία ζπλζήθε πνπ εμεηάδεη γεηηνληθνχο ζπληειεζηέο 

θαη αλαιχεηαη παξαθάησ. 

5) Δθαξκνγή 3D αληίζηξνθνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ βίληεν. 
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σήμα 5.2: Βήκαηα ελζσκάησζεο δαηνγξαθήκαηνο 

 

Ρν πδαηνγξάθεκα κπνξεί ππφ πξνυπνζέζεηο λα ρσξηζηεί ζε 

δηαθνξεηηθά θνκκάηηα πνπ ζα ελζσκαηψλνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα (frames) δηαθνξεηηθψλ ζθελψλ ηνπ αξρηθνχ βίληεν. Πηελ 

παξνχζα εθαξκνγή πάλησο, δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο 

ελζσκαηψλνληαη κέζσ πνιιαπιψλ πδαηνγξαθεκάησλ κέζα ζε 

δηαθνξεηηθέο ππνδψλεο ιεπηνκεξεηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

εθάζηνηε πιαίζην. 

 

Ρν πδαηνγξάθεκα ζην βήκα 4 ηνπ αιγνξίζκνπ εηζάγεηαη αιιάδνληαο 

ηηο ηηκέο ησλ επηιεγκέλσλ γηα πδαηνγξάθεζε ζπληειεζηψλ

),,2,1(
,

nkC k
l   ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ ζπλζήθε: 

Εάν W(j)=1, 

 Cl
k,Θ (i) = max(Cl

k,Θ (i), Cl
k,Θ (i+1), …, Cl

k,Θ (i+10)) 

Διαθοπεηικά, 

 Cl
k,Θ (i) = min(Cl

k,Θ (i), Cl
k,Θ (i+1), … , Cl

k,Θ (i+10)) 

 

Απσικό Βίνηεο 3Γ ΓΜΚ
Δπιλογή 

Σςνηελεζηών

Δνζωμάηωζη 

Υδαηογπαθημάηων

ΑΓΜΚ

Υδαηογπαθημένο 

Βίνηεο

Κλειδί

Μάζκα ΑΟΣ 

(HVS)

ΠΔ (ROI)

Υδαηογπάθημα 

Αναθοπάρ

Πολλαπλά 

Υδαηογπαθήμαηα

Κωδικοποίηζη 

ASCII
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φπνπ Cl
k,Θ (i) είλαη ν η-νζηφο ζπληειεζηήο πνπ έρεη επηιερζεί γηα 

πδαηνγξάθεζε θαη W(j) είλαη ην j-νζηφ ζηνηρείν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο. 

 

Αλίρλεπζε Τδαηνγξαθήκαηνο 

 

Γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ζε θάζε πιαίζην ηνπ βίληεν 

εθαξκφδεηαη 3D δηαθξηηφο κεηαζρεκαηηζκφο θπκαηηδίσλ ελφο 

επηπέδνπ, φπσο πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ. Πηε ζπλέρεηα ην 

πδαηνγξάθεκα εμάγεηαη αθνινπζψληαο ηελ παξαθάησ ζπλζήθε: 

Εάν Sl
k,Θ (i) > median (Sl

k,Θ (i), Sl
k,Θ (i+1), … , Sl

k,Θ (i+10)) 

 W(j) =1 

Διαθοπεηικά, 

 W(j) = 0 

 

Όπνπ Sl
k,Θ (i)  είλαη ν i-νζηφο ζπληειεζηήο ηεο ππνδψλεο 

ιεπηνκεξεηψλ Θ ζην επίπεδν αλάιπζεο l θαη γηα ην πιαίζην k θαη 

W(j) είλαη ην j-νζηφ ζηνηρείν ηνπ εμαγφκελνπ πδαηνγξαθήκαηνο. Νη 

ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

πδαηνγξαθεκάησλ – θαη θαηά ζπλέπεηα ζα εθαξκνζηεί ζε απηνχο ε 

παξαπάλσ ζπλζήθε γηα ηελ εμαγσγή ηνπο – είλαη φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί απηνί πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη θιεηδηνχ θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο (ROI) θαη ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο (HVS) φπσο θαίλεηαη 

θαη ζην Σσήμα 5.3.  
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σήμα 5.3 Βήκαηα Δμαγσγήο πδαηνγξαθεκάησλ  

 

Σύπνη πδαηνγξαθήκαηνο πνπ εηζάγνληαη 

 

Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα πνπ πινπνηήζεθε έρεη ζηφρν λα επηιχζεη 

δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηαηξηθήο 

πιεξνθνξίαο. Ν έιεγρνο ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ε 

πξνζηαζία ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ, ε απνδνηηθή αλάθηεζε ηαηξηθήο 

πιεξνθνξίαο, ηα επίπεδα ειέγρνπ πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα θαζψο 

επίζεο θαη ε πξνζηαζία ηεο δηαγλσζηηθήο αμίαο ησλ ηαηξηθψλ 

δεδνκέλσλ φπσο εηθφλεο, βίληεν θαη άιιεο εμεηάζεηο είλαη 

ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή. Γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ηαηξηθψλ ζεκάησλ, ην πδαηνγξαθηθφ ζχζηεκα 

ελζσκαηψλεη ηέζζεξηο ηχπνπο πδαηνγξαθεκάησλ ζην βίληεν ζηα 

δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάιπζεο, θάζε έλα απφ ηα νπνία εμππεξεηεί 

δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. Ρα ηέζζεξα πδαηνγξαθήκαηα πνπ επηηξέπεη ην 

ζρήκα (αλ θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζνχλ θαη άιια) λα 

ελζσκαησζνχλ ηαπηφρξνλα ζε έλα βίληεν πεξηιακβάλνπλ: 

Υδαηογπαθημένο 

Βίνηεο
3Γ ΑΓΜΚ

Δπιλογή 

Σςνηελεζηών
Κλειδί

Δξαγωγή 

Υδαηογπαθημάηων

Υδαηογπάθημα 

Αναθοπάρ

Δκηίμηζη 

Ακεπαιόηηηαρ

Πολλαπλά 

ςδαηογπαθήμαηα

Αποκωδικοποίηζη 

ASCII
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1. Έλα πδαηνγξάθεκα πνπ πεξηέρεη ηνλ αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ 

ηνπ ηαηξνχ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα πηζηνπνίεζε ηεο 

πξνέιεπζεο απφ ηνλ παξαιήπηε. 

2. Έλα πδαηνγξάθεκα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ιέμεηο-θιεηδηά 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κεραλέο αλαδήηεζεο 

γηα ηελ αλάθηεζε εηθφλσλ θαη βίληεν θαη ελζσκαηψλεηαη σο 

ρσξηζηφ πδαηνγξάθεκα. 

3. Έλα πδαηνγξάθεκα πνπ πεξηιακβάλεη ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ 

αζζελή, δηάγλσζε απφ ηελ εμέηαζε θαη πξφζζεηε δηαγλσζηηθή 

πιεξνθνξία φπσο ρξνλνζθξαγίδεο πνπ δειψλνπλ ρξνληθέο 

ζηηγκέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν θιηληθφ ελδηαθέξνλ.  

4. Έλα πδαηνγξάθεκα γηα ηνλ έιεγρν ηπρφλ αιινηψζεσλ πνπ 

εηζάγεηαη ζε φια ηα επίπεδα αλάιπζεο. Ρν πδαηνγξάθεκα 

απηφ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ ζην παξαιήπηε θαη ε 

εμαγσγή ηνπ απφ ην πδαηνγξαθεκέλν βίληεν παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην εάλ θαη ζε πνηα ζεκεία ππάξρεη 

παξαπνίεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΓΑΣΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΥΗΜΑΣΟ 

Πε απηφ ην ππνθεθάιαην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φια ηα βήκαηα ηνπ 

αιγφξηζκνπ ηνπ πδαηνγξαθηθνχ ζρήκαηνο. 

 

6.1. Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Δλζσκάησζεο 

Τδαηνγξαθεκάησλ 

Ρν πξφγξακκα απνθσδηθνπνηεί ην βίληεν πνπ πξφθεηηαη λα 

πδαηνγξαθεζεί.  

Ξξνζδηνξίδνληαη ην χςνο θαη ην πιάηνο ηνπ βίληεν θαζψο επίζεο θαη ν 

αξηζκφο ησλ πιαηζίσλ frames) πνπ απηφ πεξηέρεη. Ρα βίληεν είλαη 

έγρξσκα νπφηε ιακβάλνληαη νη ζπληειεζηέο γηα ηηο απνρξψζεηο ηνπ 

Θφθθηλνπ, ηνπ Ξξάζηλνπ θαη ηνπ Κπιε (RGB).  

Πηε ζπλέρεηα θάζε πιαίζην κεηαζρεκαηίδεηαη απφ RGB ζε YCrCb θαη 

απνκνλψλεηαη ε Y ζπληζηψζα πνπ αθνξά ηε θσηεηλφηεηα (luminance) 

Ρα πεξηζζφηεξα πδαηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ πξφθεηηαη λα 

ελζσκαησζνχλ είλαη ζπκβνινζεηξέο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε δπαδηθά 

δεδνκέλα.  Ρν πδαηνγξάθεκα αλαθνξάο δεκηνπξγείηαη κε βάζε κηα 

γελλήηξηα ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ, είλαη έλαο δπαδηθφο αξηζκφο θαη έρεη 

κήθνο 8.  Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη θαη νη κεηαβιεηέο πνπ απνζεθεχνπλ 

ηηο ρξνλνζθξαγίδεο πνπ έρεη επηιέμεη ν γηαηξφο θαη ελζσκαηψλνπλ ηηο 

ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην βίληεν ζεκαληηθέο ηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο.  Πηα πδαηνγξαθήκαηα εθαξκφδεηαη θσδηθνπνίεζε 

δηφξζσζεο ζθαικάησλ (error correction coding) ψζηε λα απμεζεί ε 

αλζεθηηθφηεηα ησλ ελζσκαησκέλσλ δεδνκέλσλ. 

Κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βίληεν, δεκηνπξγνχληαη ςεπδνηπραία 

θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνζεθεχζνπλ ηα πνιιαπιά 

πδαηνγξαθήκαηα. Ρν κέγεζνο ησλ θιεηδηψλ είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ 

ησλ πδαηνγξαθεκάησλ εθηφο απφ ην πδαηνγξάθεκα αλαθνξάο πνπ έρεη 
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αθξηβψο ην ίδην κήθνο.  Ν ιφγνο πνπ γίλεηαη θάηη ηέηνην είλαη επεηδή 

νξηζκέλνη ζπληειεζηέο πνπ ππάξρνπλ ζηα θιεηδηά δε ζα ρξεζηκνπνηνχλ 

είηε γηαηί βξίζθνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο (ROI) ή γηαηί 

δελ είλαη «θαινί» ζπληειεζηέο γηα έλα εχξσζην πδαηνγξάθεκα.  

Πηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη 2D DWT, ελφο επηπέδνπ ζε θάζε πιαίζην 

(frame) ηνπ βίληεν θαη πξνθχπηνπλ νη 2D ζπληειεζηέο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ θπκαηηδίσλ γηα θάζε πιαίζην. 

Αθνινπζεί ρξνληθφο κεηαζρεκαηηζκφο 1D DWT γηα θάζε ζπληειεζηή.  

Γειαδή ζπγθεληξψλνληαη φινη νη πξψηνη ζπληειεζηέο γηα θάζε πιαίζην 

ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη γηα απηνχο ηνπο ζπληειεζηέο 

πξαγκαηνπνηείηαη ν κνλνδηάζηαζηνο κεηαζρεκαηηζκφο θπκαηηδίσλ, ζηε 

ζπλέρεηα ε ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο 

ζπληειεζηέο.  

Πηνπο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζα ελζσκαησζνχλ ηα 

πδαηνγξαθήκαηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί.  Ζ δηαδηθαζία ελζσκάησζεο 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ππνθεθάιαην Δλζσκάησζε θαη Αλίρλεπζε 

πδαηνγξαθήκαηνο.   

Αθνινπζεί δηαδνρηθά έλαο αληίζηξνθνο 1D κεηαζρεκαηηζκφο θπκαηηδίσλ 

(1D-IDWT) θαη ζηε ζπλέρεηα έλαο αληίζηξνθνο 2D κεηαζρεκαηηζκφο 

(2D-IDWT).  

Ξιένλ έρνπλ πξνθχςεη νη πδαηνγξαθεκέλεο εληάζεηο θσηεηλφηεηαο (ν 

ζπληειεζηήο Y ηνπ YCrCb) πνπ κε ηηο αξρηθέο ηηκέο Cr θαη Cb πνπ δελ 

έρνπλ ππνζηεί αιινίσζε, κεηαζρεκαηίδνληαη ζε RGB θαη πξνθχπηεη ην 

πδαηνγξαθεκέλν βίληεν πνπ απνζεθεχεηαη. 

6.2. Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Αλίρλεπζεο 

Τδαηνγξαθεκάησλ 

Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πδαηνγξαθεκάησλ είλαη απαξαίηεην ην 

πδαηνγξαθεκέλν βίληεν, ηα θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο 

επίζεο θαη ην πδαηνγξάθεκα αλαθνξάο γηα ηελ εμαθξίβσζεο ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηνλ έιεγρν γηα ηπρφλ αιινηψζεηο.  
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Ζ δηαδηθαζία είλαη παξφκνηα κε ηελ ελζσκάησζε, δειαδή ην βίληεν 

απνθσδηθνπνηείηαη, κεηαηξέπεηαη απφ RGB ζε YCrCb θαη απνκνλψλεηαη ε 

Y ζπληζηψζα, αθνινπζεί 2D-DWT θαη ζηε ζπλέρεηα 1D-DWT θαη 

πξνθχπηνπλ νη 3D ζπληειεζηέο θπκαηηδίσλ.  

Σξεζηκνπνηψληαο ηα θιεηδηά, εμεηάδνληαη νη ζπληειεζηέο θαη 

αληρλεχνληαη ηα πδαηνγξαθήκαηα φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

θεθάιαην Δλζσκάησζε θαη Αλίρλεπζε πδαηνγξαθήκαηνο. Ρν 

πδαηνγξάθεκα αλαθνξάο ζπγθξίλεηαη κε ην αξρηθφ πδαηνγξάθεκα γηα 

ηνλ έιεγρν αθεξαηφηεηαο. Ρα ππφινηπα πδαηνγξαθήκαηα κεηαηξέπνληαη 

απφ δπαδηθά ζε ζπκβνινζεηξέο. 

6.3. Δλζσκάησζε θαη Αλίρλεπζε Τδαηνγξαθήκαηνο 

Έλα πδαηνγξάθεκα ζην πδαηνγξαθηθφ ζρήκα εηζάγεηαη αιιάδνληαο ηηο 

ηηκέο ησλ επηιεγκέλσλ γηα πδαηνγξάθεζε ζπληειεζηψλ

),,2,1(
,

nkC k
l   ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ ζπλζήθε: 

Εάν W(j)=1, 

 Cl
k,Θ (i) = max(Cl

k,Θ (i), Cl
k,Θ (i+1), …, Cl

k,Θ (i+10)) 

Διαθοπεηικά, 

 Cl
k,Θ (i) = min(Cl

k,Θ (i), Cl
k,Θ (i+1), … , Cl

k,Θ (i+10)) 

 

φπνπ Cl
k,Θ (i) είλαη ν η-νζηφο ζπληειεζηήο πνπ έρεη επηιερζεί γηα 

πδαηνγξάθεζε θαη W(j) είλαη ην j-νζηφ ζηνηρείν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο. 

Θάζε θιεηδί πεξηέρεη αθέξαηνπο αξηζκνχο πνπ αλαπαξηζηνχλ 

ζπληειεζηέο ηνπ πεδίνπ ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ. Γηα θάζε επηιέμηκν 

ζπληειεζηή ηνπ θιεηδηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ν ζπληειεζηήο πνπ δειψλεη 

ην θιεηδί θαη νη δέθα επφκελνη ζπληειεζηέο.  Αλ ν δπαδηθφο αξηζκφο ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο είλαη 1 ηφηε ν ζπληειεζηήο πνπ δειψλεη ην θιεηδί 

αιιάδεη θαη παίξλεη ηε κέγηζηε ηηκή κεηαμχ ησλ 11 ζπληειεζηψλ. Αλ ν 

δπαδηθφο αξηζκφο ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο είλαη ην 0 ηφηε ν ζπληειεζηήο 
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απηφο αιιάδεη θαη παίξλεη ηε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ ησλ 11 

ζπληειεζηψλ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη φηη ζηελ αλίρλεπζε 

φηαλ ζα αλαδεηείηαη ε ελδηάκεζε ηηκή (median) ησλ 11 ζπληειεζηψλ 

ηφηε ν ζπληειεζηήο πνπ εμεηάδεηαη ζα έρεη ηηκή κεγαιχηεξε ή ίζε απφ 

ηελ ελδηάκεζε ηηκή αλ είρε ελζσκαησζεί ν αξηζκφο 1 γηα ην 

πδαηνγξάθεκα θαη κηθξφηεξε ή ίζε ηηκή απφ ηελ ελδηάκεζε αλ είρε 

ελζσκαησζεί ν αξηζκφο 0 γηα ην πδαηνγξάθεκα.  Όπσο παξαηεξείηαη 

ππάξρεη ηα ελδερφκελα νη ηηκέο θαη ησλ 11 ζπληειεζηψλ λα έρνπλ ηελ 

ίδηα ηηκή, φπσο επίζεο ε κηθξφηεξε θαη ε κεγαιχηεξε ηηκή αλάινγα κε 

ην αλ πξφθεηηαη λα ελζσκαησζεί ην 0 ή ην 1 αληίζηνηρα λα είλαη ίδηα κε 

ηελ ελδηάκεζε ηηκή. Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δε ζα είλαη δπλαηφλ λα 

απνθαζίζεη ν αιγφξηζκνο αλ έρεη ελζσκαησζεί ην 0 ή ην 1. Γηα λα 

απνθεπρζεί έλα ηέηνην ελδερφκελν θαηά ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο ειέγρνληαη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θαη αλ πξνθχςεη 

ηέηνην ελδερφκελν ν ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο ηνπ θιεηδηνχ θξίλεηαη 

κε επηιέμηκνο θαη ν αιγφξηζκνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ επφκελν δηαζέζηκν 

ζπληειεζηή πνπ ππάξρεη ζην θιεηδί.   

Δπίζεο νη ζπληειεζηέο ελφο θιεηδηνχ θξίλνληαη κε επηιέμηκνη ζε 

πεξίπησζε πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη 

απνθαζίζεη ν γηαηξφο.  

 

Αλίρλεπζε Τδαηνγξαθήκαηνο 

 

Γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ πδαηνγξαθήκαηνο ζε θάζε πιαίζην ηνπ βίληεν 

εθαξκφδεηαη 3D δηαθξηηφο κεηαζρεκαηηζκφ θπκαηηδίσλ ελφο επηπέδνπ, 

φπσο πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ. Πηε ζπλέρεηα ην πδαηνγξάθεκα 

εμάγεηαη αθνινπζψληαο ηελ παξαθάησ ζπλζήθε: 

Εάν Sl
k,Θ (i) > median (Sl

k,Θ (i), Sl
k,Θ (i+1), … , Sl

k,Θ (i+10)) 

 W(j) =1 

Διαθοπεηικά, 
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 W(j) = 0 

 

Όπνπ Sl
k,Θ (i)  είλαη ν i-νζηφο ζπληειεζηήο ηεο ππνδψλεο ιεπηνκεξεηψλ 

Θ ζην επίπεδν αλάιπζεο l θαη γηα ην πιαίζην k θαη W(j) είλαη ην j-νζηφ 

ζηνηρείν ηνπ εμαγφκελνπ πδαηνγξαθήκαηνο. Νη ζπληειεζηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζαγσγή ησλ πδαηνγξαθεκάησλ – θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζα εθαξκνζηεί ζε απηνχο ε παξαπάλσ ζπλζήθε γηα ηελ 

εμαγσγή ηνπο – είλαη φπσο έρεη πξναλαθεξζεί απηνί πνπ πξνθχπηνπλ 

βάζεη θιεηδηνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο (ROI) 

θαη ην ελδερφκελν ε κέζε ηηκή λα κελ πξνζδηνξίδεη αλ έρεη απνζεθεπηεί 

0 ή 1. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

7. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΟΚΙΜΔ 

7.1. Δηζαγσγή 

Πην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη νη δνθηκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ηαηξηθψλ βίληεν. 

  

7.2. Γνθηκέο βίληεν ζην Τδαηνγξαθηθό ρήκα 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηνγξαθεκέλσλ βίληεν, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά απφ άηππεο νπηηθέο δνθηκαζίεο. Γηα θάζε 

βίληεν πνπ δνθηκάζηεθε παξνπζηάζηεθε ζηνλ παξαηεξεηή ην αξρηθφ κε 

πδαηνγξαθεκέλν βίληεν. Πηε ζπλέρεηα δχν ηπραία επηιεγκέλα βίληεν Α 

θαη Β παξνπζηάζηεθαλ δηαδνρηθά ζηνλ παξαηεξεηή.  Ρν δηαδνρηθφ 

δεπγάξη επηιέρζεθε ηπραία θαη ήηαλ είηε πξψηα ην αξρηθφ θαη κεηά ην 

πδαηνγξαθεκέλν είηε ην αληίζηξνθν.  Πηε ζπλέρεηα ν παξαηεξεηήο 

ξσηήζεθε λα επηιέμεη πνην απφ ηα βίληεν Α θαη Β πίζηεπε φηη είλαη ην 

πξσηφηππν.  Απηή ε δνθηκαζία πξαγκαηνπνηήζεθε πέληε θνξέο γηα θάζε 

βίληεν θαη ζπκκεηείραλ δέθα παξαηεξεηέο γηαηξνί ζε απηή ηελ νπηηθή 

δνθηκαζία.  Ρα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκαζίαο θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα 7.1  

Όπσο είρε πξνβιεθζεί απφ ηα κνληέια νπηηθψλ καζθψλ ηα αξρηθά θαη 

ηα πδαηνγξαθεκέλα βίληεν παξνπζηάδνληαη νπηηθά φκνηα θαη 

επηιέρζεθαλ απφ ηνπο παξαηεξεηέο θαηά 50% πεξίπνπ θάζε θνξά. 
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Βίληεν Δπηινγή ηνπ πξσηφηππνπ ζε ζρέζε 

κε ην πδαηνγξαθεκέλν 

πεξήρνπ 52% 

Ιαπαξνζθφπεζεο 48% 

Αγγεηνγξαθίαο 50% 

Πίνακαρ 7.1 : Νπηηθή δνθηκαζία γηα δηαθνξεηηθέο ζεηξέο βίληεν θαη 

ηα πνζνζηά επηινγήο ηνπ αξρηθνχ βίληεν ζε ζρέζε κε ην 

πδαηνγξαθεκέλν 

7.2.1. Γνθηκέο ζε βίληεν ππεξήρσλ 

Ζ πξψηε ζεηξά δνθηκψλ πεξηιάκβαλε βίληεν ππεξήρσλ.  

Σξεζηκνπνηήζεθαλ ππέξερνη απφ ηαηξηθά κεραλήκαηα λνζνθνκείσλ 

θαζψο επίζεο θαη ππέξερνη δηαζέζηκνη ζην δηαδίθηπν.  Ρα βίληεν ήηαλ 

φια ρξσκαηηθψλ απνρξψζεσλ RGB24.  Ξαξφιν πνπ νξηζκέλνη 

ππέξερνη εκθαλίδνληαη νπηηθά σο απνρξψζεηο ηνπ γθξη (greyscale), 

ε απνζήθεπζή ηνπο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο έδηλε βίληεν έγρξσκν 

αθνχ ηα ζχγρξνλα ηαηξηθά κεραλήκαηα απνζεθεχνπλ ηα βίληεν σο 

έγρξσκα.  Ξξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζε: 

 βίληεν ππεξήρνπ θαξδηάο δηαζηάζεσλ 160x112 κε ζπλνιηθφ 

αξηζκφ πιαηζίσλ 2536 θαη 29,97 πιαίζηα αλά δεπηεξφιεπην 

(fps),  

 βίληεν ππεξήρνπ θαξδηάο δηαζηάζεσλ 720x480, ζπλνιηθφ 

αξηζκφ πιαηζίσλ 3538 θαη 29,97 πιαίζηα αλά δεπηεξφιεπην,  

 βίληεν ππεξήρνπ εκβξχνπ δηαζηάζεσλ 720x512  κε ζπλνιηθφ 

αξηζκφ πιαηζίσλ 109 θαη 12,05 πιαίζηα αλά δεπηεξφιεπην θαη  

 βίληεν ππεξήρνπ θαξδηάο δηαζηάζεσλ 352x288 κε ζπλνιηθφ 

αξηζκφ πιαηζίσλ 1200 θαη 25 πιαίζηα αλά δεπηεξφιεπην.  

 βίληεν ππεξήρνπ Doppler, δηαζηάζεσλ 480x360 κε ζπλνιηθφ 

αξηζκφ πιαηζίσλ 435 θαη 15 πιαίζηα αλά δεπηεξφιεπην 
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Όια ηα πδαηνγξαθήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ δπαδηθέο 

αθνινπζίεο απφ ην ζχλνιν {0,1}.  Ρν πδαηνγξάθεκα ππνγξαθήο 

πνπ πεξηέρεη ηνλ θσδηθφ ηνπ γηαηξνχ είρε κήθνο 128 ςεθηνζηνηρεία 

θαη ην δεκηνπξγνχζε κηα γελλήηξηα ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ κε 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή.  Ρν ζπγθεθξηκέλν κήθνο φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηε βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο 

ηνπ θιεηδηνχ [Lu S.et al, 2001, Paquet A.H. and Ward R.K., 2002].  

Ρν πδαηνγξάθεκα αλαθνξάο είλαη επίζεο κηα δπαδηθή αθνινπζία 

πνπ παξάγεηαη απφ κηα γελλήηξηα ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ κε 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή κε κήθνο 8 ςεθηνζηνηρείσλ.  Ρν 

ζπγθεθξηκέλν πδαηνγξάθεκα ελζσκαηψζεθε φπσο είλαη κε ηα 8 

ςεθηνζηνηρεία αιιά ελζσκαηψζεθε επίζεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

θσδηθνπνίεζε δηφξζσζεο ζθαικάησλ (error correction coding) θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ε θσδηθνπνίεζε BCH πνπ έρεη αλαιπζεί ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, νπφηε ελζσκαηψζεθε θαη σο 127 

ςεθηνζηνηρεία γηα λα δηαζθαιίδεη θαη ηε δηφξζσζε αθφκα θαη 31 

εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ.  Ρα πδαηνγξαθήκαηα δείθηε θαη 

επηθεθαιίδαο είλαη δπαδηθέο αθνινπζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ιέμεσλ ASCII πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ 

αζζελή θαη ηηο εμεηάζεηο.  Πηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο θιεηδηά  πνπ απνηεινχληαλ απφ 5 ιέμεηο κε 

ζπλνιηθά 40 ραξαθηήξεο θαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 10 ιέμεηο κε ζπλνιηθά 80 ραξαθηήξεο.  Ρν 

δπαδηθφ πδαηνγξάθεκα πνπ πξνέθπςε γηα ηηο ιέμεηο θιεηδηά 

απνηεινχληαλ απφ 635 ςεθηνζηνηρεία αθνχ εθαξκφζηεθε 

θσδηθνπνίεζε δηφξζσζεο ζθαικάησλ πνπ κπνξνχζε λα δηνξζψζεη 

50 εζθαικέλα ζηνηρεία.  Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο εμέηαζεο ηνπ 

αζζελή ην πδαηνγξάθεκα πνπ πξνέθπςε απνηεινχληαλ απφ 1270 

ςεθηνζηνηρεία θαη ε θσδηθνπνίεζε δηφξζσζεο ζθαικάησλ κπνξνχζε 

λα αλαθηήζεη κέρξη 100 εζθαικέλα ζηνηρεία.  
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Δίδνο 

Τδαηνγξαθήκαηνο 

Αξηζ

-κόο 

bits 

ρήκα 

BCH 

Δπαλα-

ιήςεηο 

πλνιηθόο 

Αξηζκόο 

Δλζσκαησ-

κέλσλ Bits 

πνγξαθήο 128 31,16,3 8 248 

Αλαθνξάο 8 127,8,31 1 127 

Γείθηε 320 127,64,10 5 635 

Δπηθεθαιίδαο 640 127,64,10 10 1270 

Πίνακαρ 7.2: Ξνιιαπιά πδαηνγξαθήκαηα κε ηηο απαηηήζεηο ζε bits, ην 

ζρήκα BCH πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ θαζψο 

επίζεο θαη ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ησλ ελζσκαησκέλσλ bits 

Ζ ελζσκάησζε ησλ πδαηνγξαθεκάησλ ζηα βίληεν ππεξήρσλ έγηλε 

κε βάζε ηνλ πδαηνγξαθηθφ αιγφξηζκν πνπ πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  Πηα βίληεν νξίζηεθε Ξεξηνρή 

Δλδηαθέξνληνο πνπ ήηαλ έλα παξαιιειφγξακκν πνπ επέιεμε ν 

γηαηξφο θαη ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ 

πδαηνγξαθήκαηνο αλαθνξάο.  Δθαξκφζηεθε ηξηζδηάζηαηνο 

κεηαζρεκαηηζκφο θπκαηηδίσλ ελφο επηπέδνπ.  

Γνθηκέο ζην πξώην βίληεν 

Πηνλ Πίνακα 7.3 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ελέξγεηαο ησλ πιαηζίσλ 

ηνπ πξψηνπ βίληεν αλά επίπεδν αλάιπζεο θαη αλαθέξεηαη ε κέζε 

ελέξγεηα θάζε ππνδψλεο, ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ελέξγεηα.  

Αλαθέξνληαη θαηά ζεηξά ε ππνδψλε E3aa πνπ είλαη ε κνλνδηάζηαηε 

πξνζέγγηζε (approximation) πνπ πξνήιζε απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ 

δηζδηάζηαησλ πιαηζίσλ, ε ππνδψλε E3ah πνπ είλαη ε κνλνδηάζηαηε 

πξνζέγγηζε ησλ νξηδφληησλ ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε E3av πνπ 

είλαη ε κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε ησλ θάζεησλ ιεπηνκεξεηψλ, ε 
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ππνδψλε E3ad πνπ είλαη ε κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε ησλ δηαγψλησλ 

ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε Eda πνπ είλαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ 

πξνζεγγίζεσλ ησλ δηζδηάζηαησλ πιαηζίσλ, ε ππνδψλε Edh πνπ είλαη 

νη ιεπηνκέξεηεο ησλ νξηδφληησλ ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε Edv πνπ 

είλαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ θάζεησλ ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε Edd 

πνπ είλαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαγψλησλ ιεπηνκεξεηψλ.  Όπσο 

θαίλεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ νξηδφληησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ βίληεν 

παξνπζηάδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηεο κεγαιχηεξεο ελέξγεηαο απφ ηηο 

ππνδψλεο ησλ πξνζεγγίζεσλ (δελ εθαξκφδεηαη θαλέλα 

πδαηνγξάθεκα ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ πξνζεγγίζεσλ) θαη δηθαηνινγεί 

ηελ επηινγή ηεο γηα ηελ ελζσκάησζε πδαηνγξαθεκάησλ πνπ έρνπλ 

απαίηεζε γηα κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα.  Απφ ηηο ππνδψλεο ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε πνπ ππνινγίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

θάζεησλ ιεπηνκεξεηψλ θαζψο επίζεο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

δηαγψλησλ ιεπηνκεξεηψλ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε ελέξγεηα.  

Τπνδώλε Μέζε 

Δλέξγεηα 

Διάρηζηε 

Δλέξγεηα 

Μέγηζηε 

Δλέξγεηα 

E3aa-LLL 99,9130 97,6496 99,9999 

E3ah-LHL 99,9260 99,0348 99,9999 

E3av-LLH 89.8655 40.9091 99.9970 

E3ad-LHH 91.6686 50.0000 99.9950 

E3da-HLL 0.0875 0.0001 2.3504 

E3dh-HHL 0.0741 4.9100E-32 0.9652 

E3dv-HLH 10.1345 0.0030 59.0909 

E3dd-HHH 8.3314 0.0050 50.0000 

Πίνακαρ 7.3 :Δλέξγεηα ηνπ 1νπ βίληεν ππεξήρσλ απφ ηνλ 3Γ 

ΓΚΘ 
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  Τδαηνγξάθεκα 

Τπνδώλε Υσξεηηθόηεηα 

γηα 100 πιαίζηα 

Σύπνο Απαίηεζε 

Αλζεθηηθόηεηαο 

HLH 22400 Γείθηε ςειή 

HHH 22400 Δπηθεθαιίδαο ςειή 

HLL 22400 Αλαθνξάο Σακειή 

HHL 22400 Αλαθνξάο Σακειή 

LHL 22400 πνγξαθήο Ξνιχ ςειή 

LHH 22400 Αλαθνξάο Σακειή 

LLH 22400 Αλαθνξάο Σακειή 

Πίνακαρ 7.4 :Θαηαλνκή πνιιαπιψλ πδαηνγξαθεκάησλ ζηηο ππνδψλεο 

βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ζε αλζεθηηθφηεηα θαη ρσξεηηθφηεηα 

Πην  Σσήμα 7.1 θαίλεηαη έλα πιαίζην ηνπ αξρηθνχ βίληεν θαη ζην 

Πσήμα 7.2 ην ίδην πιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ βίληεν. 

 

σήμα 7.1: Ξιαίζην ηνπ αξρηθνχ 1νπ βίληεν ππεξήρσλ 
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σήμα 7.2 :Ξιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ 1νπ βίληεν ππεξήρσλ 

 

Δθηφο απφ ηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο νπηηθήο παξαηήξεζεο πνπ 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηνγξαθεκέλσλ βίληεν κε 

ηνπο δείθηεο ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (PRNR) θαη ζηαζκηζκέλνπ 

ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (wPSNR) θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέζσλ, 

ειάρηζησλ θαη ησλ κέγηζησλ ηηκψλ θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα 7.5. 

 PSNR (db) wPSNR(db) 

 Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο 

δαηνγξάθεζε 47,4931 47,4573 47,5012 46,8237 46,8032 46,8532 

MPEG-4 28,6319 28,6071 28,6630 21,1978 21,1695 21,2620 

Xvid 28,6270 28,6002 28,6617 21,1953 21,1713 21,2504 

 Πίνακαρ 7.5: Απφδνζε πδαηνγξαθεκέλσλ θαη ζπκπηεζκέλσλ θαηά MPEG-

4 θαη Xvid ησλ βίληεν ππεξήρσλ σο πξνο PSNR θαη wPSNR  

Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα δνθηκάζηεθε σο πξνο ηελ αλζεθηηθφηεηα 

ησλ πδαηνγξαθεκάησλ πνπ θέξνπλ ηα δεδνκέλα ζηε ζπκπίεζε 

MPEG-4 θαη Xvid.  Νη ζπκπηέζεηο ηνπ βίληεν πξνθαινχλ κεγαιχηεξε 

αιινίσζε ζην αξρηθφ βίληεν ζε ζρέζε κε ηελ πδαηνγξάθεζε φπσο 
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θαίλεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα.  Γειαδή ε πδαηνγξαθία πξνθαιεί 

ιηγφηεξε νπηηθή αιινίσζε ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηέο ηερληθέο 

ζπκπίεζεο βίληεν. 
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Γνθηκέο ζην δεύηεξν βίληεν 

Πηνλ Πίνακα 7.6 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ελέξγεηαο ησλ πιαηζίσλ 

ηνπ δεχηεξνπ βίληεν αλά επίπεδν αλάιπζεο θαη αλαθέξεηαη ε κέζε 

ελέξγεηα θάζε ππνδψλεο, ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ελέξγεηα.  Όπσο 

θαίλεηαη θαη ζε απηφ ην βίληεν ππεξήρσλ νη ελέξγεηεο ζε θάζε 

ππνδψλε παξνπζηάδνπλ παξφκνηα θαηαλνκή φπσο θαη ζην πξψην 

βίληεν θαη δηθαηνινγνχλ ηελ επηινγή ηελ επηινγή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πδαηνγξαθεκάησλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ζε αλζεθηηθφηεηα.    

Τπνδώλε Μέζε 

Δλέξγεηα 

Διάρηζηε 

Δλέξγεηα 

Μέγηζηε 

Δλέξγεηα 

E3aa-LLL 99,6493 89,3442 100 

E3ah-LHL 99,6011 67,0825 99,9998 

E3av-LLH 71,1493 1,25E-27 100 

E3ad-LHH 68,5563 6,3109E-30 99,9991 

E3da-HLL 0,3507 5,2561E-31 10,6558 

E3dh-HHL 0,3989 0,0002 32,9175 

E3dv-HLH 28,8128 8,9300E-30 99,7908 

E3dd-HHH 31,3858 8,1500E-32 99,2958 

Πίνακαρ 7.6 :Δλέξγεηα ηνπ 2νπ βίληεν ππεξήρσλ απφ ηνλ 3Γ ΓΚΘ 
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  Τδαηνγξάθεκα 

Τπνδώλε Υσξεηηθόηεηα 

γηα 100 πιαίζηα 

Σύπνο Απαίηεζε 

Αλζεθηηθόηεηαο 

HLH 432000 Γείθηε ςειή 

HHH 432000 Δπηθεθαιίδαο ςειή 

HLL 432000 Αλαθνξάο Σακειή 

HHL 432000 Αλαθνξάο Σακειή 

LHL 432000 πνγξαθήο Ξνιχ ςειή 

LHH 432000 Αλαθνξάο Σακειή 

LLH 432000 Αλαθνξάο Σακειή 

Πίνακαρ 7.7 :Θαηαλνκή πνιιαπιψλ πδαηνγξαθεκάησλ ζηηο ππνδψλεο 

βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ζε αλζεθηηθφηεηα θαη ρσξεηηθφηεηα 

 

Ζ ελζσκάησζε ησλ πνιιαπιψλ πδαηνγξαθεκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ίδηεο ππνδψλεο αθνχ παξνπζίαδαλ παξφκνηα 

θαηαλνκή ελέξγεηαο. 

Πην  Σσήμα 7.3 θαίλεηαη έλα πιαίζην ηνπ αξρηθνχ βίληεν θαη ζην 

Σσήμα 7.4 ην ίδην πιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ βίληεν. 
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σήμα 7.3: Ξιαίζην ηνπ αξρηθνχ 2νπ βίληεν ππεξήρσλ 

 

 

σήμα 7.4 :Ξιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ 2νπ βίληεν ππεξήρσλ 
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Δθηφο απφ ηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο νπηηθήο παξαηήξεζεο πνπ 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηνγξαθεκέλσλ βίληεν κε 

ηνπο δείθηεο ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (PRNR) θαη ζηαζκηζκέλνπ 

ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (wPSNR) θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέζσλ, 

ειάρηζησλ θαη ησλ κέγηζησλ ηηκψλ θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα 7.8 

   

 PSNR (db) wPSNR 

 Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο 

δαηνγξάθεζε 47,4931 47,4683 47,5298 46,8237 46,8057 46,8585 

MPEG-4 30,6300 30,6090 30,6732 23,0500 23,0198 23,0843 

Xvid 30,6200 30,6643 30,6092 23,0400 23,0132 23,0838 

Πίνακαρ 7.8: Απφδνζε πδαηνγξαθεκέλσλ θαη ζπκπηεζκέλσλ θαηά MPEG-

4 θαη Xvid ηνπ 2νπ  βίληεν ππεξήρσλ σο πξνο PSNR θαη wPSNR 

Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα δνθηκάζηεθε θαη εδψ σο πξνο ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ πδαηνγξαθεκάησλ πνπ θέξνπλ ηα δεδνκέλα ζηε 

ζπκπίεζε MPEG-4 θαη Xvid.  Νη ζπκπηέζεηο ηνπ βίληεν πξνθαινχλ 

κεγαιχηεξε αιινίσζε ζην αξρηθφ βίληεν ζε ζρέζε κε ηελ 

πδαηνγξάθεζε φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7.8.  Γειαδή ε 

πδαηνγξαθία πξνθαιεί ιηγφηεξε νπηηθή αιινίσζε ζε ζρέζε κε ηηο 

γλσζηέο ηερληθέο ζπκπίεζεο βίληεν. 
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Γνθηκέο ζην ηξίην βίληεν 

 

Πηνλ Πίνακα 7.9 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ελέξγεηαο ησλ πιαηζίσλ 

ηνπ δεχηεξνπ βίληεν αλά επίπεδν αλάιπζεο θαη αλαθέξεηαη ε κέζε 

ελέξγεηα θάζε ππνδψλεο, ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ελέξγεηα.  Όπσο 

θαίλεηαη θαη ζε απηφ ην βίληεν ππεξήρσλ νη ελέξγεηεο ζε θάζε 

ππνδψλε παξνπζηάδνπλ παξφκνηα θαηαλνκή φπσο θαη ζηα πξψηα 

βίληεν θαη δηθαηνινγνχλ ηελ επηινγή ηελ επηινγή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πδαηνγξαθεκάησλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ζε αλζεθηηθφηεηα. 

Τπνδώλε Μέζε 

Δλέξγεηα 

Διάρηζηε 

Δλέξγεηα 

Μέγηζηε 

Δλέξγεηα 

E3aa-LLL 99,86 96,76 100 

E3ah-LHL 99,81 95,37 100 

E3av-LLH 74,01 3,94E-29 100 

E3ad-LHH 64,67 9,86E-30 100 

E3da-HLL 0,15 1,60E-31 3,24 

E3dh-HHL 0,20 1,63E-31 4,63 

E3dv-HLH 25,79 5,16E-31 99,84 

E3dd-HHH 35,18 6,16E-31 99,91 

Πίνακαρ 7.9 :Δλέξγεηα ηνπ 3νπ βίληεν ππεξήρσλ απφ ηνλ 3Γ ΓΚΘ  
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  Τδαηνγξάθεκα 

Τπνδώλε Υσξεηηθόηεηα 

γηα 100 πιαίζηα 

Σύπνο Απαίηεζε 

Αλζεθηηθόηεηαο 

HLH 460800 Γείθηε ςειή 

HHH 460800 Δπηθεθαιίδαο ςειή 

HLL 460800 Αλαθνξάο Σακειή 

HHL 460800 Αλαθνξάο Σακειή 

LHL 460800 πνγξαθήο Ξνιχ ςειή 

LHH 460800 Αλαθνξάο Σακειή 

LLH 460800 Αλαθνξάο Σακειή 

Πίνακαρ 7.10 :Θαηαλνκή πνιιαπιψλ πδαηνγξαθεκάησλ ζηηο ππνδψλεο 

βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ζε αλζεθηηθφηεηα θαη ρσξεηηθφηεηα 

Ζ ελζσκάησζε ησλ πνιιαπιψλ πδαηνγξαθεκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πάιη ζηηο ίδηεο ππνδψλεο αθνχ παξνπζίαδαλ 

παξφκνηα θαηαλνκή ελέξγεηαο. 

Πην  Σσήμα 7.5 θαίλεηαη έλα πιαίζην ηνπ αξρηθνχ βίληεν θαη ζην 

Σσήμα 7.6 ην ίδην πιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ βίληεν. 
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σήμα 7.5: Ξιαίζην ηνπ αξρηθνχ 3νπ βίληεν ππεξήρσλ 

 

 

σήμα 7.6 :Ξιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ 3νπ  βίληεν ππεξήρσλ 

 

Δθηφο απφ ηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο νπηηθήο παξαηήξεζεο πνπ 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηνγξαθεκέλσλ βίληεν κε 

ηνπο δείθηεο ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (PRNR) θαη ζηαζκηζκέλνπ 
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ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (wPSNR) θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέζσλ, 

ειάρηζησλ θαη ησλ κέγηζησλ ηηκψλ θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα 7.11. 

 

 PSNR (db) wPSNR 

 Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο 

δαηνγξάθεζε 56,7100 56,6117 56,7583 61,0600 61,0031 61,1147 

MPEG-4 28,3300 28,3180 28,3579 17,4921 17,4622 17,5660 

Xvid 28,3341 28,3239 28,3612 17,4974 17,4621 17,5704 

Πίνακαρ 7.11: Απφδνζε πδαηνγξαθεκέλσλ θαη ζπκπηεζκέλσλ θαηά 

MPEG-4 θαη Xvid ηνπ 3νπ βίληεν ππεξήρσλ σο πξνο PSNR θαη wPSNR 

 

Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα δνθηκάζηεθε θαη εδψ σο πξνο ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ πδαηνγξαθεκάησλ πνπ θέξνπλ ηα δεδνκέλα ζηε 

ζπκπίεζε MPEG-4 θαη Xvid.  Νη ζπκπηέζεηο ηνπ βίληεν πξνθαινχλ 

κεγαιχηεξε αιινίσζε ζην αξρηθφ βίληεν ζε ζρέζε κε ηελ 

πδαηνγξάθεζε φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίνακα 7.11.  Γειαδή ε 

πδαηνγξαθία πξνθαιεί ιηγφηεξε νπηηθή αιινίσζε ζε ζρέζε κε ηηο 

γλσζηέο ηερληθέο ζπκπίεζεο βίληεν 
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Γνθηκέο ζην ηέηαξην βίληεν 

Πηνλ Πίνακα 7.12 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ελέξγεηαο ησλ πιαηζίσλ 

ηνπ δεχηεξνπ βίληεν αλά επίπεδν αλάιπζεο θαη αλαθέξεηαη ε κέζε 

ελέξγεηα θάζε ππνδψλεο, ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ελέξγεηα.  Όπσο 

θαίλεηαη θαη ζε απηφ ην βίληεν ππεξήρσλ νη ελέξγεηεο ζε θάζε 

ππνδψλε παξνπζηάδνπλ παξφκνηα θαηαλνκή φπσο θαη ζηα πξψηα 

βίληεν θαη δηθαηνινγνχλ ηελ επηινγή ηελ επηινγή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πδαηνγξαθεκάησλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ζε αλζεθηηθφηεηα.   

Τπνδώλε Μέζε 

Δλέξγεηα 

Διάρηζηε 

Δλέξγεηα 

Μέγηζηε 

Δλέξγεηα 

E3aa-LLL 99,8856 92,2143 99,9999 

E3ah-LHL 99,8343 91,7451 99,9999 

E3av-LLH 79,3993 3,26E-28 100 

E3ad-LHH 76,1782 2,9412 99,9223 

E3da-HLL 0,1144 0,0001 7,7857 

E3dh-HHL 0,1657 6,53E-05 8,2549 

E3dv-HLH 20,5499 6,52E-29 97,0588 

E3dd-HHH 23,8035 1,31E-29 97,0588 

Πίνακαρ 7.12: Δλέξγεηα ηνπ 4νπ βίληεν ππεξήρσλ απφ ηνλ 3Γ ΓΚΘ 
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  Τδαηνγξάθεκα 

Τπνδώλε Υσξεηηθόηεηα 

γηα 100 πιαίζηα 

Σύπνο Απαίηεζε 

Αλζεθηηθόηεηαο 

HLH 126720 Γείθηε ςειή 

HHH 126720 Δπηθεθαιίδαο ςειή 

HLL 126720 Αλαθνξάο Σακειή 

HHL 126720 Αλαθνξάο Σακειή 

LHL 126720 πνγξαθήο Ξνιχ ςειή 

LHH 126720 Αλαθνξάο Σακειή 

LLH 126720 Αλαθνξάο Σακειή 

Πίνακαρ 7.13 :Θαηαλνκή πνιιαπιψλ πδαηνγξαθεκάησλ ζηηο ππνδψλεο 

βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ζε αλζεθηηθφηεηα θαη ρσξεηηθφηεηα 

Ζ ελζσκάησζε ησλ πνιιαπιψλ πδαηνγξαθεκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πάιη ζηηο ίδηεο ππνδψλεο αθνχ παξνπζίαδαλ 

παξφκνηα θαηαλνκή ελέξγεηαο. 

Πην  Σσήμα 7.7 θαίλεηαη έλα πιαίζην ηνπ αξρηθνχ βίληεν θαη ζην 

Σσήμα 7.8 ην ίδην πιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ βίληεν. 
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σήμα 7.7: Ξιαίζην ηνπ αξρηθνχ 4νπ βίληεν ππεξήρσλ 

 

 

σήμα 7.8 :Ξιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ 4νπ βίληεν ππεξήρσλ 

 

Δθηφο απφ ηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο νπηηθήο παξαηήξεζεο πνπ 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηνγξαθεκέλσλ βίληεν κε 

ηνπο δείθηεο ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (PRNR) θαη ζηαζκηζκέλνπ 
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ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (wPSNR) θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέζσλ, 

ειάρηζησλ θαη ησλ κέγηζησλ ηηκψλ θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα 7.14 

 

 PSNR (db) wPSNR 

 Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο 

δαηνγξάθεζε 52,1457 51,9512 52,7144 61,6212 61,1669 62,0408 

MPEG-4 28,7465 28,7244 28,7734 30,8472 30,8032 30,8743 

Xvid 28,7326 28,7031 28,7564 29,8732 29,8327 29,8932 

 Πίνακαρ 7.14: Απφδνζε πδαηνγξαθεκέλσλ θαη ζπκπηεζκέλσλ θαηά 

MPEG-4 θαη Xvid ηνπ 4νπ βίληεν ππεξήρσλ σο πξνο PSNR θαη wPSNR 

 

Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα δνθηκάζηεθε θαη εδψ σο πξνο ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ πδαηνγξαθεκάησλ πνπ θέξνπλ ηα δεδνκέλα ζηε 

ζπκπίεζε MPEG-4 θαη Xvid.  Νη ζπκπηέζεηο ηνπ βίληεν πξνθαινχλ 

κεγαιχηεξε αιινίσζε ζην αξρηθφ βίληεν ζε ζρέζε κε ηελ 

πδαηνγξάθεζε φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7.14.  Γειαδή ε 

πδαηνγξαθία πξνθαιεί ιηγφηεξε νπηηθή αιινίσζε ζε ζρέζε κε ηηο 

γλσζηέο ηερληθέο ζπκπίεζεο βίληεν. 
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Γνθηκέο ζην βίληεν Doppler  

 

Πηνλ Πίνακα 7.15 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ελέξγεηαο ησλ πιαηζίσλ 

ηνπ βίληεν Doppler αλά επίπεδν αλάιπζεο θαη αλαθέξεηαη ε κέζε 

ελέξγεηα θάζε ππνδψλεο, ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ελέξγεηα.  Όπσο 

θαίλεηαη νη νξηδφληηεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ βίληεν παξνπζηάδνπλ ηε 

ζπγθέληξσζε ηεο κεγαιχηεξεο ελέξγεηαο θαη δηθαηνινγεί ηελ 

επηινγή ηεο γηα ηελ ελζσκάησζε πδαηνγξαθεκάησλ πνπ έρνπλ 

απαίηεζε γηα κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα.    

Τπνδώλε Μέζε 

Δλέξγεηα 

Διάρηζηε 

Δλέξγεηα 

Μέγηζηε 

Δλέξγεηα 

E3aa-LLL 96,4222 58,3158 99,991 

E3ah-LHL 94,9193 58,3158 99,9993 

E3av-LLH 68,9651 1,58E-28 99,9922 

E3ad-LHH 62,3384 1,58E-28 99,9879 

E3da-HLL 3,5778 58,3158 41,6842 

E3dh-HHL 5,0807 6,64E-04 96,4222 

E3dv-HLH 30,9748 2,21E-29 62,3384 

E3dd-HHH 37,6148 2,09E-29 98,9500 

Πίνακαρ 7.15 :Δλέξγεηα ηνπ βίληεν Doppler απφ ηνλ 3Γ ΓΚΘ 
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  Τδαηνγξάθεκα 

Τπνδώλε Υσξεηηθόηεηα 

γηα 100 πιαίζηα 

Σύπνο Απαίηεζε 

Αλζεθηηθόηεηαο 

HLH 216000 Γείθηε ςειή 

HHH 216000 Δπηθεθαιίδαο ςειή 

HLL 216000 Αλαθνξάο Σακειή 

HHL 216000 Αλαθνξάο Σακειή 

LHL 216000 πνγξαθήο Ξνιχ ςειή 

LHH 216000 Αλαθνξάο Σακειή 

LLH 216000 Αλαθνξάο Σακειή 

Πίνακαρ 7.16 :Θαηαλνκή πνιιαπιψλ πδαηνγξαθεκάησλ ζηηο ππνδψλεο 

βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ζε αλζεθηηθφηεηα θαη ρσξεηηθφηεηα 

Ζ ελζσκάησζε ησλ πνιιαπιψλ πδαηνγξαθεκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πάιη ζηηο ίδηεο ππνδψλεο αθνχ παξνπζίαδαλ 

παξφκνηα θαηαλνκή ελέξγεηαο. 

Πην  Σσήμα 7.9 θαίλεηαη έλα πιαίζην ηνπ αξρηθνχ βίληεν θαη ζην 

Σσήμα  7.10 ην ίδην πιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ βίληεν. 
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σήμα 7.9: Ξιαίζην ηνπ αξρηθνχ βίληεν Doppler 

 

 

σήμα 7.10 :Ξιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ βίληεν Doppler 

 

Δθηφο απφ ηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο νπηηθήο παξαηήξεζεο πνπ 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηνγξαθεκέλσλ βίληεν κε 



Κεφάλαιο 7  Αποτελζςματα και Δοκιμζσ 

136 

 

ηνπο δείθηεο ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (PRNR) θαη ζηαζκηζκέλνπ 

ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (wPSNR). 

 

 PSNR (db) wPSNR 

 Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο 

δαηνγξάθεζε 54,9086 54,3935 55,9347 60,2955 59,3327 62,4855 

MPEG-4 26,7483 26,7132 26,7843 27,4873 27,4521 27,5032 

Xvid 26,7231 26,7021 26,7642 27,4821 27,4498 27,4932 

Πίνακαρ 7.17: Απφδνζε πδαηνγξαθεκέλσλ θαη ζπκπηεζκέλσλ θαηά 

MPEG-4 θαη Xvid ηνπ βίληεν Doppler σο πξνο PSNR θαη wPSNR 

   

Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα δνθηκάζηεθε σο πξνο ηελ αλζεθηηθφηεηα 

ησλ πδαηνγξαθεκάησλ πνπ θέξνπλ ηα δεδνκέλα ζηε ζπκπίεζε 

MPEG-4 θαη Xvid. Νη ζπκπηέζεηο ηνπ βίληεν πξνθαινχλ κεγαιχηεξε 

αιινίσζε ζην αξρηθφ βίληεν ζε ζρέζε κε ηελ πδαηνγξάθεζε φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7.17.  Γειαδή ε πδαηνγξαθία πξνθαιεί 

ιηγφηεξε νπηηθή αιινίσζε ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηέο ηερληθέο 

ζπκπίεζεο βίληεν 

 

Υσξηθή απνθνπή 

Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα δνθηκάζηεθε σο πξνο ηελ αλζεθηηθφηεηα 

ησλ πδαηνγξαθεκάησλ πνπ θέξνπλ ηα δεδνκέλα ζηε ρσξηθή 

απνθνπή.  Πηα πξνθχπηνληα βίληεν εθαξκφζηεθε πεξηθεξεηαθή 

απνθνπή θάζε πιαηζίνπ.  Ρα πδαηνγξαθήκαηα ππνγξαθήο θαη δείθηε 

κπνξνχζαλ λα δηαηεξεζνχλ κέρξη πνζνζηνχ 80% ησλ αξρηθψλ 

δηαζηάζεσλ. 
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Υξνληθή απνθνπή 

Ρέινο ην πδαηνγξαθηθφ ζρήκα δνθηκάζηεθε σο πξνο ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ πδαηνγξαθεκάησλ ζηε ρξνληθή απνθνπή.  Πηα 

πξνθχπηνληα βίληεν εθαξκφζηεθε απνθνπή ηπραίσλ πιαηζίσλ.  Ρα 

πδαηνγξαθήκαηα ππνγξαθήο θαη δείθηε κπνξνχζαλ λα δηαηεξεζνχλ 

κέρξη πνζνζηνχ 2% απφξξηςεο.  Γνθηκάζηεθε επίζεο ε εηζαγσγή 

πδαηνγξαθεκάησλ κεηά απφ 2Γ ΓΚΘ θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε 

1Γ ΓΚΘ θαη ελζσκαηψζεθαλ ηα πδαηνγξαθήκαηα, φπσο ζην αξρηθφ 

πδαηνγξαθεκέλν ζρήκα.  Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε έδηλε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε ρξνληθή απνθνπή αιιά κφλν φηαλ θαηά 

ηελ απνθνπή δελ αθαηξνχληαλ ηα πιαίζηα εθείλα πνπ ηπραία είραλ 

επηιεγεί γηα λα ελζσκαησζνχλ πδαηνγξαθήκαηα ζην 2Γ πιαίζην.  Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη εθφζνλ έλα βίληεν ππνζηεί ρξνληθή 

απνθνπή ηφηε αθφκα θαη αλ θαηαθέξνπλ λα αλαθηεζνχλ νη 

ρξνλνζθξαγίδεο πνπ έρεη ζεκεηψζεη ν γηαηξφο θαη πεξηέρνπλ ηηο 

ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ πεξηέρνπλ ζεκαληηθά ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, 

απηέο νη ρξνλνζθξαγίδεο είλαη θιηληθά άρξεζηεο αθνχ πιένλ δελ 

κπνξεί λα εμαρζεί αζθαιέο ζπκπέξαζκα γηα ην αλ φλησο 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ζσζηέο ρξνληθέο ζηηγκέο.  Νπφηε εθφζνλ απφ ην 

πδαηνγξάθεκα αλαθνξάο πξνθχςεη φηη ην βίληεν έρεη ππνζηεί 

αιινίσζε απηέο νη πιεξνθνξίεο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θιηληθή αμία. 

 

7.2.2. Γνθηκέο ζε βίληεν ιαπαξνζθόπεζεο 

 

Ζ δεχηεξε ζεηξά δνθηκψλ πεξηιάκβαλε βίληεν ιαπαξνζθφπεζεο.  

Σξεζηκνπνηήζεθε βίληεν απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.  Ρν βίληεν είλαη 

ρξσκαηηθήο απφρξσζεο RGB24 θαη ήηαλ μεθάζαξα έγρξσκν βίληεν.  

Νη δηαζηάζεηο ηνπ βίληεν ήηαλ 352x258 κε ζπλνιηθφ αξηζκφ 

πιαηζίσλ 18810 θαη 30 πιαίζηα αλά δεπηεξφιεπην (fps).  

Όια ηα πδαηνγξαθήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ δπαδηθέο 

αθνινπζίεο απφ ην ζχλνιν {0,1}.  Ρν πδαηνγξάθεκα ππνγξαθήο 

πνπ πεξηέρεη ηνλ θσδηθφ ηνπ γηαηξνχ είρε κήθνο 128 ςεθηνζηνηρεία 
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θαη ην δεκηνπξγνχζε κηα γελλήηξηα ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ κε 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή.  Ρν ζπγθεθξηκέλν κήθνο φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηε βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο 

ηνπ θιεηδηνχ [Lu S.et al, 2001, Paquet A.H. and Ward R.K., 2002].  

Ρν πδαηνγξάθεκα αλαθνξάο είλαη επίζεο κηα δπαδηθή αθνινπζία 

πνπ παξάγεηαη απφ κηα γελλήηξηα ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ κε 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή κε κήθνο 8 ςεθηνζηνηρείσλ.  Ρν 

ζπγθεθξηκέλν πδαηνγξάθεκα ελζσκαηψζεθε φπσο είλαη κε ηα 8 

ςεθηνζηνηρεία αιιά ελζσκαηψζεθε επίζεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

θσδηθνπνίεζε δηφξζσζεο ζθαικάησλ (error correction coding) θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ε θσδηθνπνίεζε BCH πνπ έρεη αλαιπζεί ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, νπφηε ελζσκαηψζεθε θαη σο 127 

ςεθηνζηνηρεία γηα λα δηαζθαιίδεη θαη ηε δηφξζσζε αθφκα θαη 31 

εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ.  Ρα πδαηνγξαθήκαηα δείθηε θαη 

επηθεθαιίδαο είλαη δπαδηθέο αθνινπζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ιέμεσλ ASCII πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ 

αζζελή θαη ηηο εμεηάζεηο.  Πηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο θιεηδηά  πνπ απνηεινχληαλ απφ 5 ιέμεηο κε 

ζπλνιηθά 40 ραξαθηήξεο θαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 10 ιέμεηο κε ζπλνιηθά 80 ραξαθηήξεο.  Ρν 

δπαδηθφ πδαηνγξάθεκα πνπ πξνέθπςε γηα ηηο ιέμεηο θιεηδηά 

απνηεινχληαλ απφ 635 ςεθηνζηνηρεία αθνχ εθαξκφζηεθε 

θσδηθνπνίεζε δηφξζσζεο ζθαικάησλ πνπ κπνξνχζε λα δηνξζψζεη 

50 εζθαικέλα ζηνηρεία.  Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο εμέηαζεο ηνπ 

αζζελή ην πδαηνγξάθεκα πνπ πξνέθπςε απνηεινχληαλ απφ 1270 

ςεθηνζηνηρεία θαη ε θσδηθνπνίεζε δηφξζσζεο ζθαικάησλ κπνξνχζε 

λα αλαθηήζεη κέρξη 100 εζθαικέλα ζηνηρεία.  
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Δίδνο 

Τδαηνγξαθήκαηνο 

Αξηζ

-κόο 

bits 

ρήκα 

BCH 

Δπαλα-

ιήςεηο 

πλνιηθόο 

Αξηζκόο 

Δλζσκαησ-

κέλσλ Bits 

πνγξαθήο 128 31,16,3 8 248 

Αλαθνξάο 8 127,8,31 1 127 

Γείθηε 320 127,64,10 5 635 

Δπηθεθαιίδαο 640 127,64,10 10 1270 

Πίνακαρ 7.18: Ξνιιαπιά πδαηνγξαθήκαηα κε ηηο απαηηήζεηο ζε bits, ην 

ζρήκα BCH πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ θαζψο 

επίζεο θαη ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ησλ ελζσκαησκέλσλ bits 

Ζ ελζσκάησζε ησλ πδαηνγξαθεκάησλ ζηα βίληεν ππεξήρσλ έγηλε 

κε βάζε ηνλ πδαηνγξαθηθφ αιγφξηζκν πνπ πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  Πηα βίληεν νξίζηεθε δελ νξίζηεθε 

Ξεξηνρή Δλδηαθέξνληνο.  Δθαξκφζηεθε ηξηζδηάζηαηνο 

κεηαζρεκαηηζκφο θπκαηηδίσλ ελφο επηπέδνπ. 

 

Πηνλ Πίνακα 7.19 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ελέξγεηαο ησλ πιαηζίσλ 

ηνπ βίληεν αλά επίπεδν αλάιπζεο θαη αλαθέξεηαη ε κέζε ελέξγεηα 

θάζε ππνδψλεο, ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ελέξγεηα.  Αλαθέξνληαη 

θαηά ζεηξά ε ππνδψλε E3aa πνπ είλαη ε κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε 

(approximation) πνπ πξνήιζε απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ 

δηζδηάζηαησλ πιαηζίσλ, ε ππνδψλε E3ah πνπ είλαη ε κνλνδηάζηαηε 

πξνζέγγηζε ησλ νξηδφληησλ ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε E3av πνπ 

είλαη ε κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε ησλ θάζεησλ ιεπηνκεξεηψλ, ε 

ππνδψλε E3ad πνπ είλαη ε κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε ησλ δηαγψλησλ 

ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε Eda πνπ είλαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ 

πξνζεγγίζεσλ ησλ δηζδηάζηαησλ πιαηζίσλ, ε ππνδψλε Edh πνπ είλαη 

νη ιεπηνκέξεηεο ησλ νξηδφληησλ ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε Edv πνπ 

είλαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ θάζεησλ ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε Edd 
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πνπ είλαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαγψλησλ ιεπηνκεξεηψλ.  Όπσο 

θαίλεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ νξηδφληησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ βίληεν 

παξνπζηάδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηεο κεγαιχηεξεο ελέξγεηαο απφ ηηο 

ππνδψλεο ησλ πξνζεγγίζεσλ (δελ εθαξκφδεηαη θαλέλα 

πδαηνγξάθεκα ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ πξνζεγγίζεσλ) θαη δηθαηνινγεί 

ηελ επηινγή ηεο γηα ηελ ελζσκάησζε πδαηνγξαθεκάησλ πνπ έρνπλ 

απαίηεζε γηα κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα.  Απφ ηηο ππνδψλεο ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε πνπ ππνινγίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

θάζεησλ ιεπηνκεξεηψλ θαζψο επίζεο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

δηαγψλησλ ιεπηνκεξεηψλ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε ελέξγεηα.  

Τπνδώλε Μέζε 

Δλέξγεηα 

Διάρηζηε 

Δλέξγεηα 

Μέγηζηε 

Δλέξγεηα 

E3aa-LLL 99,9824 98,9459 100 

E3ah-LHL 99,9142 94,1977 100 

E3av-LLH 78,5804 1,25E-27 100 

E3ad-LHH 79,8898 2,32E+00 100 

E3da-HLL 0,0176 1,42E-31 1,0541 

E3dh-HHL 0,0857 1,06E-31 5,8023 

E3dv-HLH 21,2656 8,41E-29 97,619 

E3dd-HHH 19,9164 1,20E-31 97,6821 

Πίνακαρ 7.19 :Δλέξγεηα ηνπ ιαπαξνζθνπηθνχ βίληεν απφ ηνλ 3Γ ΓΚΘ 
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  Τδαηνγξάθεκα 

Τπνδώλε Υσξεηηθόηεηα 

γηα 100 πιαίζηα 

Σύπνο Απαίηεζε 

Αλζεθηηθόηεηαο 

HLH 126720 Γείθηε ςειή 

HHH 126720 Δπηθεθαιίδαο ςειή 

HLL 126720 Αλαθνξάο Σακειή 

HHL 126720 Αλαθνξάο Σακειή 

LHL 126720 πνγξαθήο Ξνιχ ςειή 

LHH 126720 Αλαθνξάο Σακειή 

LLH 126720 Αλαθνξάο Σακειή 

Πίνακαρ 7.20 :Θαηαλνκή πνιιαπιψλ πδαηνγξαθεκάησλ ζηηο ππνδψλεο 

βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ζε αλζεθηηθφηεηα θαη ρσξεηηθφηεηα 

Πην  Σσήμα 7.11 θαίλεηαη έλα πιαίζην ηνπ αξρηθνχ βίληεν θαη ζην 

Σσήμα 7.12 ην ίδην πιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ βίληεν. 

 

 

σήμα 7.11: Ξιαίζην ηνπ αξρηθνχ βίληεν ιαπαξνζθφπεζεο 
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σήμα 7.12 :Ξιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ βίληεν ιαπαξνζθφπεζεο 

 

 

Δθηφο απφ ηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο νπηηθήο παξαηήξεζεο πνπ 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηνγξαθεκέλσλ βίληεν κε 

ηνπο δείθηεο ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (PRNR) θαη ζηαζκηζκέλνπ 

ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (wPSNR) θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέζσλ, 

ειάρηζησλ θαη ησλ κέγηζησλ ηηκψλ θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα 7.21  

Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα δνθηκάζηεθε σο πξνο ηελ αλζεθηηθφηεηα 

ησλ πδαηνγξαθεκάησλ πνπ θέξνπλ ηα δεδνκέλα ζηε ζπκπίεζε 

MPEG-4 θαη Xvid. Νη ζπκπηέζεηο ηνπ βίληεν πξνθαινχλ κεγαιχηεξε 

αιινίσζε ζην αξρηθφ βίληεν ζε ζρέζε κε ηελ πδαηνγξάθεζε φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίνακα 7.21.  Γειαδή ε πδαηνγξαθία πξνθαιεί 

ιηγφηεξε νπηηθή αιινίσζε ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηέο ηερληθέο 

ζπκπίεζεο βίληεν. 
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 PSNR (db) wPSNR 

 Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο 

δαηνγξάθεζε 52,5892 52,4511 52,6990 57,1069 56,8515 57,3356 

MPEG-4 36,9806 36,8312 37,0628 24,8579 24,8453 24,8805 

Xvid 36,9816 36,8313 37,0561 24,8574 24,8493 24,8788 

Πίνακαρ 7.21: Απφδνζε πδαηνγξαθεκέλσλ θαη ζπκπηεζκέλσλ θαηά 

MPEG-4 θαη Xvid ηνπ βίληεν ιαπαξνζθφπεζεο σο πξνο PSNR θαη wPSNR 

 

7.2.3. Γνθηκέο ζε βίληεν αγγεηνγξαθίαο 

Ζ ηξίηε ζεηξά δνθηκψλ πεξηιάκβαλε βίληεν αγγεηνγξαθίαο.  Ρν 

βίληεν ήηαλ ρξσκαηηθήο απφρξσζεο RGB24 αιιά νπηηθά θαίλεηαη 

έλα βίληεν απνρξψζεσλ ηνπ γθξη.  Νη δηζηάζεηο ηνπ βίληεν ήηαλ 

316x324 κε ζπλνιηθφ αξηζκφ πιαηζίσλ 181 θαη 15 πιαίζηα αλά 

δεπηεξφιεπην (fps). 

Όια ηα πδαηνγξαθήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ δπαδηθέο 

αθνινπζίεο απφ ην ζχλνιν {0,1}.  Ρν πδαηνγξάθεκα ππνγξαθήο 

πνπ πεξηέρεη ηνλ θσδηθφ ηνπ γηαηξνχ είρε κήθνο 128 ςεθηνζηνηρεία 

θαη ην δεκηνπξγνχζε κηα γελλήηξηα ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ κε 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή.  Ρν ζπγθεθξηκέλν κήθνο φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηε βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κνλαδηθφηεηαο 

ηνπ θιεηδηνχ [Lu S.et al, 2001, Paquet A.H. and Ward R.K., 2002].  

Ρν πδαηνγξάθεκα αλαθνξάο είλαη επίζεο κηα δπαδηθή αθνινπζία 

πνπ παξάγεηαη απφ κηα γελλήηξηα ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ κε 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή κε κήθνο 8 ςεθηνζηνηρείσλ.  Ρν 

ζπγθεθξηκέλν πδαηνγξάθεκα ελζσκαηψζεθε φπσο είλαη κε ηα 8 

ςεθηνζηνηρεία αιιά ελζσκαηψζεθε επίζεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο 

θσδηθνπνίεζε δηφξζσζεο ζθαικάησλ (error correction coding) θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ε θσδηθνπνίεζε BCH πνπ έρεη αλαιπζεί ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, νπφηε ελζσκαηψζεθε θαη σο 127 

ςεθηνζηνηρεία γηα λα δηαζθαιίδεη θαη ηε δηφξζσζε αθφκα θαη 31 
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εζθαικέλσλ ζηνηρείσλ.  Ρα πδαηνγξαθήκαηα δείθηε θαη 

επηθεθαιίδαο είλαη δπαδηθέο αθνινπζίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ιέμεσλ ASCII πνπ πεξηέρνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ 

αζζελή θαη ηηο εμεηάζεηο.  Πηηο ζπγθεθξηκέλεο δνθηκέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιέμεηο θιεηδηά  πνπ απνηεινχληαλ απφ 5 ιέμεηο κε 

ζπλνιηθά 40 ραξαθηήξεο θαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 10 ιέμεηο κε ζπλνιηθά 80 ραξαθηήξεο.  Ρν 

δπαδηθφ πδαηνγξάθεκα πνπ πξνέθπςε γηα ηηο ιέμεηο θιεηδηά 

απνηεινχληαλ απφ 635 ςεθηνζηνηρεία αθνχ εθαξκφζηεθε 

θσδηθνπνίεζε δηφξζσζεο ζθαικάησλ πνπ κπνξνχζε λα δηνξζψζεη 

50 εζθαικέλα ζηνηρεία.  Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο εμέηαζεο ηνπ 

αζζελή ην πδαηνγξάθεκα πνπ πξνέθπςε απνηεινχληαλ απφ 1270 

ςεθηνζηνηρεία θαη ε θσδηθνπνίεζε δηφξζσζεο ζθαικάησλ κπνξνχζε 

λα αλαθηήζεη κέρξη 100 εζθαικέλα ζηνηρεία.  

Δίδνο 

Τδαηνγξαθήκαηνο 

Αξηζ

-κόο 

bits 

ρήκα 

BCH 

Δπαλα-

ιήςεηο 

πλνιηθόο 

Αξηζκόο 

Δλζσκαησ-

κέλσλ Bits 

πνγξαθήο 128 31,16,3 8 248 

Αλαθνξάο 8 127,8,31 1 127 

Γείθηε 320 127,64,10 5 635 

Δπηθεθαιίδαο 640 127,64,10 10 1270 

Πίνακαρ 7.22: Ξνιιαπιά πδαηνγξαθήκαηα κε ηηο απαηηήζεηο ζε bits, ην 

ζρήκα BCH πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ θαζψο 

επίζεο θαη ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ησλ ελζσκαησκέλσλ bits 

Ζ ελζσκάησζε ησλ πδαηνγξαθεκάησλ ζην βίληεν ηεο 

αγγεηνγξαθίαο έγηλε κε βάζε ηνλ πδαηνγξαθηθφ αιγφξηζκν πνπ 

πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην.  Πηα βίληεν 

νξίζηεθε δελ νξίζηεθε Ξεξηνρή Δλδηαθέξνληνο.  Δθαξκφζηεθε 

ηξηζδηάζηαηνο κεηαζρεκαηηζκφο θπκαηηδίσλ ελφο επηπέδνπ. 



Κεφάλαιο 7  Αποτελζςματα και Δοκιμζσ 

145 

 

Πηνλ Πίνακα 7.23 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ελέξγεηαο ησλ πιαηζίσλ 

ηνπ βίληεν αλά επίπεδν αλάιπζεο θαη αλαθέξεηαη ε κέζε ελέξγεηα 

θάζε ππνδψλεο, ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ελέξγεηα.  Αλαθέξνληαη 

θαηά ζεηξά ε ππνδψλε E3aa πνπ είλαη ε κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε 

(approximation) πνπ πξνήιζε απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ 

δηζδηάζηαησλ πιαηζίσλ, ε ππνδψλε E3ah πνπ είλαη ε κνλνδηάζηαηε 

πξνζέγγηζε ησλ νξηδφληησλ ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε E3av πνπ 

είλαη ε κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε ησλ θάζεησλ ιεπηνκεξεηψλ, ε 

ππνδψλε E3ad πνπ είλαη ε κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε ησλ δηαγψλησλ 

ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε Eda πνπ είλαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ 

πξνζεγγίζεσλ ησλ δηζδηάζηαησλ πιαηζίσλ, ε ππνδψλε Edh πνπ είλαη 

νη ιεπηνκέξεηεο ησλ νξηδφληησλ ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε Edv πνπ 

είλαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ θάζεησλ ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε Edd 

πνπ είλαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαγψλησλ ιεπηνκεξεηψλ.  Όπσο 

θαίλεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ νξηδφληησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ βίληεν 

παξνπζηάδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ηεο κεγαιχηεξεο ελέξγεηαο απφ ηηο 

ππνδψλεο ησλ πξνζεγγίζεσλ (δελ εθαξκφδεηαη θαλέλα 

πδαηνγξάθεκα ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ πξνζεγγίζεσλ) θαη δηθαηνινγεί 

ηελ επηινγή ηεο γηα ηελ ελζσκάησζε πδαηνγξαθεκάησλ πνπ έρνπλ 

απαίηεζε γηα κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα.  Απφ ηηο ππνδψλεο ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ, ε ππνδψλε πνπ ππνινγίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

θάζεησλ ιεπηνκεξεηψλ θαζψο επίζεο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

δηαγψλησλ ιεπηνκεξεηψλ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε ελέξγεηα.   
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Τπνδώλε Μέζε 

Δλέξγεηα 

Διάρηζηε 

Δλέξγεηα 

Μέγηζηε 

Δλέξγεηα 

E3aa-LLL 99,9663 99,6357 100 

E3ah-LHL 99,9396 98,9669 100 

E3av-LLH 91,2260 37,5000 100 

E3ad-LHH 91,9281 22,7000 100 

E3da-HLL 0,0337 1,0900E-31 0,3643 

E3dh-HHL 0,0603 9,74E-32 1,0331 

E3dv-HLH 8,1098 7,51E-32 62,5000 

E3dd-HHH 7,5661 1,23E-31 77,2727 

Πίνακαρ 7.23  :Δλέξγεηα ηνπ βίληεν αγγεηνγξαθίαο απφ ηνλ 3Γ ΓΚΘ 

 

 

  Τδαηνγξάθεκα 

Τπνδώλε Υσξεηηθόηεηα 

γηα 100 πιαίζηα 

Σύπνο Απαίηεζε 

Αλζεθηηθόηεηαο 

HLH 127980 Γείθηε ςειή 

HHH 127980 Δπηθεθαιίδαο ςειή 

HLL 127980 Αλαθνξάο Σακειή 

HHL 127980 Αλαθνξάο Σακειή 

LHL 127980 πνγξαθήο Ξνιχ ςειή 

LHH 127980 Αλαθνξάο Σακειή 

LLH 127980 Αλαθνξάο Σακειή 

Πίνακαρ 7.24: Θαηαλνκή πνιιαπιψλ πδαηνγξαθεκάησλ ζηηο ππνδψλεο 

βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ζε αλζεθηηθφηεηα θαη ρσξεηηθφηεηα 
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Πην  Σσήμα 7.13 θαίλεηαη έλα πιαίζην ηνπ αξρηθνχ βίληεν θαη ζην 

Σσήμα 7.14 ην ίδην πιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ βίληεν. 

 

σήμα 7.13: Ξιαίζην ηνπ αξρηθνχ βίληεν αγγεηνγξαθίαο 

 

 

σήμα 7.14 :Ξιαίζην ηνπ πδαηνγξαθεκέλνπ βίληεν αγγεηνγξαθίαο 

Δθηφο απφ ηελ πνηνηηθή απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο νπηηθήο παξαηήξεζεο πνπ 
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αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηνγξαθεκέλσλ βίληεν κε 

ηνπο δείθηεο ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (PRNR) θαη ζηαζκηζκέλνπ 

ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ (wPSNR) θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κέζσλ, 

ειάρηζησλ θαη ησλ κέγηζησλ ηηκψλ θαίλνληαη ζηνλ Πίνακα 7.25. 

 

 PSNR (db) wPSNR 

 Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο Κέζνο Διάρηζηνο Κέγηζηνο 

δαηνγξάθεζε 57,7544 57,4089 57,8437 56,3015 56,2757 56,3740 

MPEG-4 28,2177 28,1213 28,6064 21,8599 21,6932 22,6236 

Xvid 28,2032 28,1180 28,6077 21,8659 21,7130 22,6266 

Πίνακαρ 7.25: Απφδνζε πδαηνγξαθεκέλσλ θαη ζπκπηεζκέλσλ θαηά 

MPEG-4 θαη Xvid ηνπ βίληεν αγγεηνγξαθίαο σο πξνο PSNR θαη wPSNR 

 

Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα δνθηκάζηεθε σο πξνο ηελ αλζεθηηθφηεηα 

ησλ πδαηνγξαθεκάησλ πνπ θέξνπλ ηα δεδνκέλα ζηε ζπκπίεζε 

MPEG-4 θαη Xvid. Νη ζπκπηέζεηο ηνπ βίληεν πξνθαινχλ κεγαιχηεξε 

αιινίσζε ζην αξρηθφ βίληεν ζε ζρέζε κε ηελ πδαηνγξάθεζε φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίνακα 7.25.  Γειαδή ε πδαηνγξαθία πξνθαιεί 

ιηγφηεξε νπηηθή αιινίσζε ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηέο ηερληθέο 

ζπκπίεζεο βίληεν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Πηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο αλαπηχρζεθε 

αιγφξηζκνο εηζαγσγήο πδαηνγξαθήκαηνο ζε ηαηξηθά βίληεν ζχκθσλα κε 

ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πνπ απηά έρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα 

επθπήο δηαρείξηζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ. 

Πε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα γεληθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

θαηαγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δνθηκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ.  Πηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα πηζαλά ζελάξηα 

εμέιημεο θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

8.1. Δηζαγσγή 

Πηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ήηαλ ε επθπήο δηαρείξηζε 

ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ.  Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηελ πξνζπάζεηα 

πξνζηαζίαο ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ, ηελ ελζσκάησζε επαίζζεησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ρξήζηκε θιηληθή πιεξνθνξία απφ 

ηελ εμέηαζε ηνπ γηαηξνχ.  Ρα ηαηξηθά δεδνκέλα πνπ δηαθηλνχληαη 

επξέσο πιένλ εθηφο απφ ηηο ηαηξηθέο εηθφλεο πνπ έρνπλ αξρίζεη ζηγά 

ζηγά λα δηαθηλνχληαη ζην θνηλφ εθηφο απφ αλαινγηθή κνξθή θαη ζε 

ςεθηαθή, είλαη θαη ηα ηαηξηθά βίληεν.  Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη 

ηα βίληεν ππεξήρσλ ησλ εκβξχσλ πνπ ιακβάλνπλ ηα λέα δεπγάξηα πνπ 

πεξηκέλνπλ παηδί.  Δίλαη φκσο αξθεηέο θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ζπλήζσο 

ζε ιαπαξνζθνπηθέο εμεηάζεηο δίλεηαη σο «αλακλεζηηθφ» ην βίληεν ηεο 

επέκβαζεο.  Δίλαη ζεκαληηθφ επνκέλσο λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πνιίηε φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία ηεο θνηλσλίαο.  

Ξέξα απφ ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη θιηληθά 

ρξήζηκν, νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη λα πεξηέρνπλ θαη 

κέξνο ηεο δηάγλσζεο ζην νπνίν λα κπνξεί λα έρνπλ πξφζβαζε κφλν 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.  Γηα παξάδεηγκα είλαη ζεκαληηθφ ζε κηα 

λνζνθνκεηαθή κνλάδα λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 
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πιεξνθνξηψλ, ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ.  Ξηζαλφλ ινηπφλ έλαο 

δηνηθεηηθφο ππάιιεινο λα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζην πνηνο είλαη ν 

γηαηξφο ή πνην είλαη ην κεράλεκα πνπ δηελεξγήζεθε κηα εμέηαζε αιιά 

λα κελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε άιια πξνζσπηθά δεδνκέλα.  Δπίζεο 

κεηαμχ ησλ γηαηξψλ ηνπ ίδηνπ πγεηνλνκηθνχ θνξέα πηζαλφλ λα κπνξνχλ 

λα έρνπλ φινη πξφζβαζε ζηε δηάγλσζε θαη ηηο ρξνλνζθξαγίδεο κε ηε 

ρξήζηκε θιηληθή πιεξνθνξία.  Δπίζεο νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν γηα ηελ αλψλπκε επηδεκηνινγηθή 

ηνπο αλάιπζε ή αθφκα θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο γηα λένπο 

θνηηεηέο ηαηξηθήο ή γηα εηδηθεπφκελνπο γηαηξνχο πνπ κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηε δηάγλσζε ελφο εηδηθεπκέλνπ γηαηξνχ 

κε ηηο ρξνλνζθξαγίδεο ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ θαιχηεξα 

παζνγέλεηεο πνπ εκθαλίδεη ε ηαηξηθή εμέηαζε. 

Ξξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη παξαπάλσ αλάγθεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ςεθηαθή πδαηνγξαθία γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ βίληεν. 

 

8.2. Αλαζθόπεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο 

Ξξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ απνηειεζκαηηθά νη πξννπηηθέο ηεο 

ςεθηαθήο πδαηνγξαθίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο κειέηε ησλ εθαξκνγψλ ζηηο νπνίεο έρεη 

κέρξη ζήκεξα αμηνπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία.  Ξαξφιν πνπ 

ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο θαη δηαθνξεηηθά πδαηνγξαθηθά ζρήκαηα 

γηα ηαηξηθέο εηθφλεο, δελ έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα θακία κειέηε γηα ηε 

ρξήζε ηεο πδαηνγξαθίαο ζηα ηαηξηθά βίληεν εθηφο απφ κεκνλσκέλεο 

αλαθνξέο φπνπ θαηά ηελ αλάιπζεο ηνπ πδαηνγξαθηθνχ ζρήκαηνο γηα 

ηαηξηθέο εηθφλεο, αλαθέξεηαη φηη ην ζρήκα κπνξεί λα επεθηαζεί γηα 

βίληεν.   

Πηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε αιγφξηζκνο εηζαγσγήο πδαηνγξαθήκαηνο ζε 

ηαηξηθά βίληεν ζχκθσλα κε ηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο πνπ απηά έρνπλ. Ρν 

ζπγθεθξηκέλν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα επηηξέπεη ιφγσ ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, ηελ ηαπηφρξνλε εηζαγσγή δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 
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πδαηνγξαθεκάησλ ζε έλα βίληεν αθφκα θαη ζε αλάιπζε ελφο επηπέδνπ, 

ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη αλάινγα κε ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

μερσξηζηά. Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα ινηπφλ, εθαξκφδεη πνιιαπιέο 

πδαηνγξαθήζεηο ζε ηαηξηθά βίληεν πξνζθέξνληαο πξνζηαζία ηνπ 

ηαηξηθνχ απνξξήηνπ κέζσ ησλ επηπέδσλ αζθαιείαο, έιεγρν πξφζβαζεο 

κέζσ ησλ θιεηδηψλ, θαη επίζεο δηαηεξεί αθέξαηα ηε δηαγλσζηηθή αμία 

ηνπ βίληεν αθνχ νξίδεηαη πεξηνρή ελδηαθέξνληνο ζηελ νπνία δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη θακία αιινίσζε, αιιά θαη ζην ππφινηπν βίληεν νη 

αιινηψζεηο είλαη αφξαηεο ζην αλζξψπηλν κάηη αθνχ έρνπλ ιεθζεί 

ππφςε νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην αλζξψπηλν νπηηθφ ζχζηεκα.  

 

Ρν πδαηνγξαθηθφ ζρήκα πνπ αλαπηχρζεθε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ζπζηεκάησλ «ηπθιήο αλίρλεπζεο» (blind detection), δειαδή γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ πδαηνγξαθεκάησλ δελ απαηηείηαη ην αξρηθφ κε 

πδαηνγξαθεκέλν βίληεν.   

 

8.3. Αμηνιόγεζε πζηήκαηνο -Καηλνηνκία θαη 

πλεηζθνξά 

 

Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην πδαηνγξαθηθφ ζρήκα είλαη φηη 

παξέρεη κηα επθπή δηαρείξηζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, πξνζθέξεη έλα 

πξφζζεην επίπεδν αζθάιεηαο ζε ηαηξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

πξνζηαηεχεη ην ηαηξηθφ απφξξεην θαη ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, κεηψλεη ηνλ θίλδπλν ζχγρπζεο εμεηάζεσλ θαη αζζελψλ αθνχ 

ζπλδέεη θάζε εμέηαζε κε ζπγθεθξηκέλν αζζελή θαη εκπινπηίδεη ην βίληεν 

κε ζηνηρεία πνπ βνεζνχλ ζηε δηάγλσζε. 

 

Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ην πδαηνγξαθηθφ ζρήκα ζε 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηαηξηθήο πιεξνθνξίαο, είλαη θπξίσο: 
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 Ξξνζηαζία ηαηξηθνχ απνξξήηνπ θαη επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ 

 Δπίπεδν αζθάιεηαο γηα ηαηξηθά δεδνκέλα θαη γηα δεδνκέλα πνπ ζα 

βγνπλ εθηφο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ 

 Έιεγρνο αθεξαηφηεηαο θαη γλεζηφηεηαο ησλ ηαηξηθψλ βίληεν 

 Δκπινπηηζκφο εμέηαζεο κε πξφζζεηε θιηληθή πιεξνθνξία 

 Σξήζε ησλ δεδνκέλσλ γηα επηζηεκνληθή αλάιπζε θαη εθπαίδεπζε 

 

Ρν πξνηεηλφκελν ζχζηεκα εθαξκφδνληαο ςεθηαθή πδαηνγξαθία ζε 

ηαηξηθά βίληεν, εηζάγεη ηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα ηεο ςεθηαθήο 

πδαηνγξαθίαο ζε ηαηξηθά βίληεν.  Θεσξείηαη έλαο ηνκέαο πνπ ε 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα δελ έρεη αθφκα αζρνιεζεί αιιά αλακέλεηαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζχληνκα θαζψο νη εμειίμεηο είλαη ηέηνηεο πνπ ην 

ηαηξηθφ βίληεν είλαη πιένλ κηα θαζεκεξηλφηεηα ζηε ζχγρξνλε ηαηξηθή.  

Ζ θαηλνηνκία ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη 

δπλαηφλ λα είλαη ε απαξρή γηα ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα 

αζρνιεζεί κε έλα ηνκέα έξεπλαο ζηνλ νπνίν έρεη αλαθεξζεί φηη είλαη 

ζεκαληηθφο θαη ρξήζηκνο γηα ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ αιιά θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. 

8.4. Μειινληηθή Δμέιημε ηνπ πζηήκαηνο 

Πην κέιινλ, ην ζχζηεκα ζα επηδερζεί ηξνπνπνηήζεηο θαη ζα 

ελζσκαηψζεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα βειηηψζεη ηηο επηδφζεηο, ζα 

δηεπξχλεη ην θάζκα εθαξκνγψλ ηνπ θαη ζα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ.  Νξηζκέλεο απφ ηηο άκεζεο βειηηψζεηο πνπ αλακέλνληαη 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη: 

 Τεμασιζμόρ ηος βίνηεο ζε μικπόηεπα κομμάηια ππιν ηη διαδικαζία 

ενζωμάηωζηρ ηος ςδαηογπαθήμαηορ. Ρν βίληεν κπνξεί λα 

ρσξηζηεί ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα θαη λα εθαξκφδεηαη 

πδαηνγξάθεζε ζε θάζε κηθξφηεξν κέξνο ηνπ βίληεν μερσξηζηά, 
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ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηηθψλ πδαηνγξαθεκάησλ.  Κηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηνλ ππνινγηζηηθφ ρξφλν γηα 

ηελ ελζσκάησζε ησλ πδαηνγξαθεκάησλ θαη πηζηεχεηαη φηη ζα 

πξνζθέξεη θαιχηεξε επίδνζε ζε επηζέζεηο ρξνληθήο απνθνπήο 

πιαηζίσλ, αθνχ ζα ππάξρεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα βξεζεί κηα 

αθνινπζία πιαηζίσλ ζηελ νπνία δε ζα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

απνθνπή. 

 Εθαπμογή ηος μεηαζσημαηιζμού ζε πεπιζζόηεπα ηος ενόρ 

επιπέδος. Ζ ζπγθεθξηκέλε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα 

πξνζθέξεη επηπιένλ αζθάιεηα ζηα δεδνκέλα αθνχ ζα ππάξρνπλ 

δψλεο ζηνπο πξνθχπηνληεο ζπληειεζηέο κε κεγαιχηεξε ελέξγεηα 

θαη θαη‟ επέθηαζε κεγαιχηεξε αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. 

 Χπήζη διαθοπεηικών σπωμαηικών μονηέλων.  Θα κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ δνθηκέο κε άιια ρξσκαηηθά κνληέια πέξαλ ηνπ YCbCr πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα, γηα ηελ εμαζθάιηζε 

κηθξφηεξεο νπηηθήο αιινίσζεο. Άιια πξνηεηλφκελα ρξσκαηηθά 

κνληέια είλαη ην YUV πνπ έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ην YCbCr, 

ην YIG ή ην CIE YXZ. 

 Χπήζη διαθοπεηικών κωδικοποιήζεων διόπθωζηρ ζθαλμάηων. 

Θα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά ζρήκαηα ηεο 

θσδηθνπνίεζεο ζθαικάησλ BCH ηα νπνία ζα ελζσκαηψλνπλ 

ιηγφηεξα επηπξφζζεηα ςεθηνζηνηρεία ή θαη ε ρξήζε 

θσδηθνπνηήζεσλ δηφξζσζεο ζθαικάησλ πέξαλ ηνπ ζρήκαηνο ηνπ 

BCH. 

 Εθαπμογή ηος ςδαηογπαθήμαηορ απεςθείαρ ζε κωδικοποιημένο 

βίνηεο. Έρεη πξνηαζεί ε εθαξκνγή ηεο πδαηνγξαθίαο απεπζείαο 

ζε θσδηθνπνηεκέλα βίληεν θαη ίζσο κηα ηέηνηα πξνζέγγηζεο λα 

βειηίσλε ηελ ηαρχηεηα επεμεξγαζίαο θαη ίζσο ηε ρξήζε ηνπ ζε 

εθαξκνγέο κεηάδνζεο ζρεδφλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ 

 

Αθξσλύκην Αγγιηθή αλάιπζε Διιεληθή αλάιπζε ή εξκελεία 

3GP 

Third Generation 

Platform Ξιαηθφξκα γηα θηλεηά ηξίηεο γελληάο 

BCH 

Bose, Chaudhuri, 

Hocquenghem Θσδηθνπνίεζε δηφξζσζεο ζθαικάησλ 

bps bits per second 

Αξηζκφο ςεθηνζηνηρείσλ αλά 

δεπηεξφιεπην 

CD-ROM 

Compact Disk - 

Read Only Memory Νπηηθφο δίζθνο 

CIE XYZ 

Commission 

internationale de 
l'Eclairage, XYZ 

color components Σξσκαηηθφ πξφηππν 

CT 

Computed 

Tomography Αμνληθή ηνκνγξαθία 

dB Decibel 

Κνλάδα κέηξεζεο ελ πξνθεηκέλνπ ησλ 

PSNR θαη wPSNR 

DCT 
Dicrete Cosine 
Transform 

Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο 
Ππλεκηηφλνπ 

DFT 

Discrete Fourier 

Tranform Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο Fourier 

DVD 
Digital Versatile 
Disks Νπηηθφο δίζθνο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο 

DWT 

Discrete Wavelet 

Transform Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο Θπκαηηδίσλ 

FFT 
Fast Fourier 
Transform Γξήγνξνο Κεηαζρεκαηηζκφο Fourier 

FH Frequencies High πςειέο δψλεο ζπρλνηήησλ 

FL Frequencies Low ρακειέο δψλεο ζπρλνηήησλ 

FM 

Frequencies 

Medium κεζαίεο δψλεο ζπρλνηήησλ 

fps Frame per second ξπζκφ πιαηζίσλ  αλά δεπηεξφιεπην 

GOP Groups of Pictures Αθνινπζία εηθφλσλ ζε βίληεν MPEG 

H.261, 

H.263, 
H.264 

video coding 
standards Ξξφηππα θσδηθνπνίεζεο βίληεν 

HDTV 

High Definition 

Television Ρειεφξαζε πςειήο επθξίλεηαο 

HH High High (filter) 
Αλαθέξεηαη ζηηο δηαγψληεο ππνδψλεο ηνπ 
2Γ-ΓΚΘ 

HL High Low (filter) 

Αλαθέξεηαη ζηηο νξηδφληηεο ππνδψλεο 

ηνπ 2Γ-ΓΚΘ 



  Παράρτημα 

176 

 

HVS 

Human Visual 

System Αλζξψπηλν Νπηηθφ Πχζηεκα 

IDWT 
Inverse Discrete 
Wavelet Transform 

Αληίζηξνθνο Γηαθξηηφο 
Κεηαζρεκαηηζκφο Θπκαηηδίσλ 

ISO 

International 

Standards 
Organization Νξγαληζκφο Ξξνηχπσλ 

ITV 

Interactive 

Television Γηαδξαζηηθή Ρειεφξαζε 

JPEG 
Joint Photographic 
Experts Group Ξξφηππν θσδηθνπνίεζεο εηθφλσλ 

kHz kilohertz Κνλάδα κέηξεζεο ζπρλφηεηαο 

LAN Local Area Network ηνπηθά δίθηπα 

LH Low High 

Αλαθέξεηαη ζηηο θάζεηεο ππνδψλεο ηνπ 

2Γ-ΓΚΘ 

LL Low Low 

Αλαθέξεηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ βίληεν 

απφ ηνλ 2Γ-ΓΚΘ 

LSB Least Significant Bit Ιηγφηεξν Πεκαληηθφ ςεθηνζηνηρείν 

MPEG 

Moving Picture 

Expert Group 

Ξξφηππν θσδηθνπνίεζεο ζπκπηεζκέλνπ 

βίληεν 

MRI 

Magnetic 

Resonance Imaging Απεηθφληζε Καγλεηηθνχ Ππληνληζκνχ 

NMR 

Nuclear Magnetic 

Resonance Ξπξεληθφο Καγλεηηθφο Ππληνληζκφο 

NTSC 

National Television 

System Committee 

Αλαινγηθφ Ξξφηππν Ρειεφξαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο Ζλσκέλεο 

Ξνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ηελ Ηαπσλία 

NVF 
Noise Visibility 
Function 

Ππλάξηεζε γηα ηνλ πνινγηζκφ ηνπ 
Νξαηνχ Θνξχβνπ 

PAL 

Phase Alternating 

Line 

Αλαινγηθφ Ξξφηππν Ρειεφξαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

παγθνζκίσο 

PN 

Pseudo-random 

Noise Τεπδνηπραίνο ζφξπβνο 

PSNR 
Peak Signal to 
Noise Ratio δείθηε ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ 

RGB Red Green Blue 

Σξσκαηηθφ Ξξφηππν πνπ απνζεθεχεη 

ηηκέο εληάζεσλ Θφθθηλνπ, Ξξάζηλνπ θαη 

Κπιε 

ROI Region of Interest Ξεξηνρήο Δλδηαθέξνληνο 

SS Spread Spectrum Ρερληθέο Δπξέσο Φάζκαηνο 

VHS Video Home System Καγλεηηθή βηληενθαζέηα  

VLC 

variable-length 

codes Θψδηθεο κεηαβιεηνχ κήθνπο 

wPSNR 

weighted Peak 
Signal to Noise 

Ratio Πηαζκηζκέλνο ζεκαηνζνξπβηθφο ιφγνο 

Xvid 
DivX (Digital Video 
Express)  

Ξξφηππν ζπκπίεζεο βίληεν βαζηζκέλν 

ζην DivX αιιά γξάθεηαη αλάπνδα 
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YCrCb 

luminance (Y), 

chrominance (red-
yellow), 

chrominance (blue-

yellow) Σξσκαηηθφ πξφηππν  

YUV 

Luminance-
Bandwidth-

Chrominance Σξσκαηηθφ πξφηππν 

ΑΓΚΘ 
 

Αληίζηξνθνο 

ΓηαθξηηνχοΚεηαζρεκαηηζκνχοΘπκαηηδίσλ 

ΑΝΠ 

 

Αλζξψπηλν Νπηηθφ Πχζηεκα 

ΓΚΘ 
 

Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο Θπκαηηδίσλ 

ΓΚΠ 

 

Γηαθξηηφο Κεηαζρεκαηηζκφο 
Ππλεκηηφλνπ 

Ζ/ 

 

Ζιεθηξνληθφο πνινγηζηήο 

ΞΠ 

 

Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα 

 


