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Abstract 
 

The gradual development of internet in most of the daily actions of people has lead 
the scientific and research community to find more inteligent and effective algorithms for 
managing the stored digital information. A requirement that must be satisfied for 
effective use of internet and the stored digital information is the protection of information 
which is trasmitted through the internet. 

The scientific area of multimedia is related closely with the internet. Daily a huge 
volume of digital data is trasmitted through it. The digital art must be protected from 
destructive attacks and from non legal commercial bussiness.The artists force the world 
of computer scientists to find rules that will protect their mentally and morally rights. 
Technical reasons also force us to reduce the non-limited transmissions and downloads of 
data through the internet. The old technology telecommunications networks can not stand 
up to the current increasingly requirements of bandwidth. So the constraints to the large 
databases of multimedia data by protection rules will reduce the transmision rate to a 
level which will serve all the users of the global network. 

At the project we have been centered into the digital image protection. Based on the 
theorem of Shannon we computed the capacity of the image or the capacity of subimages 
which is subdivided. Then we present the CDMA technique which is used for the 
insertion of watermark to the digital image. We also present the Discrete Fourier 
Transform (DFT) and we explore the advantages which has under specific attacks. Then 
we present the Discrete Cosine Transform (DCT) exploring out its inadequaties under 
specific attacks. On the other hand the use of discrete wavelet transform (DWT) in 
combination with the human vision system (HVS) solve a large number of attacks. An 
improvement to the performance of the previous algorithm we may have after the use of 
specific constraints at the way we insert the digital watermark. This constraints help us to 
maintain into the bandwidth which have been determined by the JND thresholds. From 
these implementations we conduct some experiments based on compression quality, on 
smoothing with Gauss Filters and finally some experiments joint the compression and 
soothing with Gauss Filter. We also implement a technique which is based on the content 
of the image. Our purpose with this technique was to face up geometric attacks such us 
rotation. Lastly we presented a compression technique which is based on wavelet 
transform for a unified purpose of compression experiments. 
 

   3



  

Supervisor: George Tziritas                                              
Professor of Computer Science 

                                                                   University of Crete      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4



  

Χρήση ψηφιακών υδατογραφηµάτων µε 
εφαρµογές στην προστασία εικόνων  

 
Ιωάννης Ε. Μαυρικάκης 

 
Μεταπτυχιακή Εργασία 

 
Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 

Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 
 

Περίληψη 

 
Η εξάπλωση του διαδικτύου σε όλες πλέον της πτυχές της καθηµερινής ζωής έχει 

οδηγήσει την επιστηµονική και ερευνητική κοινότητα στην αναζήτηση όλο και πιο 
έξυπνων και λειτουργικών τρόπων διαχείρισης της πληροφορίας. Για να είναι όµως 
εφικτός ο λειτουργικός τρόπος διαχείρισης του διαδικτύου απαιτείται αρχικά η 
προστασία των ψηφιακών δεδοµένων που διακινούνται σε αυτό. 

Στην παρούσα εργασία επικεντρωθήκαµε στην προστασία ψηφιακών εικόνων. Με 
βάση το θεώρηµα του Shannon, υπολογίζεται η χωρητικότητα της εικόνας ή των 
υποεικόνων στις οποίες υποδιαιρείται και µε βάση την τεχνική CDMA (Code Division 
Multiple Access) που παρουσιάζουµε προστίθεται το υδατογράφηµα. Αναφορές γίνονται 
και στο διακριτό µετασχηµατισµό Fourier παρουσιάζοντας κάποια πλεονεκτήµατα που 
έχει σε συγκεκριµένες επιθέσεις. Επίσης παρουσιάζουµε τον διακριτό µετασχηµατισµό 
συνηµιτόνου (DCT) αναδεικνύοντας τις αδυναµίες αντιµετώπισης διαφόρων επιθέσεων.  

Η χρήση ωστόσο του κυµατιδιακού µετασχηµατισµού (DWT) σε συνδυασµό µε το 
µοντέλο ανθρώπινης όρασης (HVS) έρχεται να επιλύσει αρκετά προβλήµατα επιθέσεων. 
Βελτίωση της απόδοσης του προηγούµενου αλγορίθµου έχουµε εισάγοντας περιορισµούς 
στον τρόπο εισαγωγής του υδατογραφήµατος. Έχοντας λοιπόν φτάσει σε αυτά τα στάδια 
υλοποίησης έγιναν πειράµατα συµπίεσης, εξοµάλυνσης µε φίλτρα Gauss καθώς και 
πειράµατα συνδυασµού επιθέσεων συµπίεσης και εξοµάλυνσης. Επίσης υλοποιήσαµε µία 
τεχνική εισαγωγής ψηφιακού υδατογραφήµατος που βασίζεται στο περιεχόµενο της 
εικόνας (Content Based Watermarking). Σκοπός αυτής της τεχνικής είναι η αντιµετώπιση 
γεωµετρικών µετασχηµατισµών, κυρίως περιστροφών όπου και έγιναν πειράµατα. 
 
 
 

  Επόπτης: Γιώργος Τζιρίτας 
                                                                                       Καθηγητής Τµήµατος  

                                                                                            Επιστήµης Υπολογιστών 
                                                                                        Πανεπιστήµιο Κρήτης 
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Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή 
 
Η εξάπλωση του διαδικτύου σε όλες πλέον τις πτυχές τις καθηµερινής ζωής του 

ανθρώπου οδηγεί την επιστηµονική και ερευνητική κοινότητα στην αναζήτηση όλο και 
πιο έξυπνων και εύελικτων συστηµάτων που θα οργανώσουν όσο το δυνατο καλύτερα τις 
συναλλαγές που γίνονται σε αυτό. Πέρα όµως απο την οργάνωση απαιτείται και η 
ασφάλεια των συναλλαγών, είτε µιλάµε για ηλεκτρονικό εµπόριο, είτε για συναλλαγές 
δεδοµένων. 

Η προστασία των πολυµέσων είναι ένας τοµέας που αναπτύσεται µε γρήγορους 
ρυθµούς. Η ψηφιοποιµένη τέχνη έχει περάσει πλέον στο διαδίκτυο και η ανάγκη των 
δηµιουγών της να προστατέψουν τα πνευµατικά και ηθικά δικαιώµατά τους (Νοµικά 
Θέµατα Πληροφορικής) γίνεται επιτακτική. Η άµεση σύνδεση του ηλεκτρονικού 
εµπορίου (e-commerce), το οποίο και έχει εδραιωθεί στις παγκόσµιες συναλλαγές στο 
διαδίκτυο, µε την βιοµηχανία των πολυµέσων, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της 
ψηφιοποιηµένης τέχνης µπορεί να γίνει µονάχα όταν υπάρχει η απαραίτητη προστασία 
αυτών. 

Η προστασία των πολυµέσων δεν επιβάλλεται µονάχα από τον χώρο της τέχνης. 
Τεχνικοί καθώς και οικονοµικοί παράγοντες οδηγούν τον κόσµο της πληροφορικής στην 
εξεύρεση κανόνων που θα περιορίζουν την άναρχη µεταφορά δεδοµένων πολυµέσων. 

Ο οικονοµικός παράγοντας σχετίζεται επίσης άµεσα µε την προστασία των 
πολυµέσων και συνδέεται τόσο µε την πνευµατική ιδιοκτησία των δηµιουργών των 
έργων πολυµέσων όσο και µε την συντήρηση των δικτύων. 
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1.1 Σηµασία 
 
Η σηµασία της προστασίας των δεδοµένων είναι τεράστια. Η εξάπλωση του 

διαδικτύου καθώς και οι υπηρεσίες που καθηµερινά θα προσφέρει σε εκατοµµύρια 
ανθρώπους στον κόσµο απαιτούν µια προσεκτική προσέγγιση του θέµατος.   

Η προστασία των δεδοµένων επηρεάζει άµεσα την οικονοµική δραστηριότητα µιας  
κοινωνίας. Όπως είπαµε η ψηφιοποιηµένη τέχνη πρέπει να αποφέρει έσοδα στους 
δηµιουργούς της. Εποµένως κάθε δηµιούργηµα το οποίο είναι προϊόν σκέψης και 
σοβαρής ενασχόλησης χρήζει της προστασίας των νόµων που διέπουν την πνευµατική 
ιδιοκτησία. 

Οι δύο προηγούµενες έννοιες που τέθηκαν είναι αναγκαίες µε την εξής λογική. Η 
σοβαρή ενασχόληση είναι εκείνη που θα δώσει στον άνθρωπο ιδέες, λογικές και τεχνικές 
που χρησιµοποίησαν προηγούµενοι για να εξάγουν κάποια συµπεράσµατα χρήσιµα για 
το έργο που έχουν να επιτελέσουν. Η γνώση που µορφοποιείται σε κάποιο πρακτικό και 
πολλές φορές εµπορεύσιµο τύπο, αλγόριθµο, µηχάνηµα, ή γραπτό κείµενο, κρύβει από 
πίσω προσπάθειες, συνεργασίες και κόπους πολλών που συνεισέφεραν, ώστε να 
φτάσουµε στο τελικό αποτέλεσµα. Εποµένως αν κάποιος προσπαθήσει να παράγει µία 
πνευµατική εργασία, η εντατική δουλειά καθώς και η µελέτη της δουλειάς των 
προηγούµενων είναι µία ιδιαίτερα επίπονη εργασία.  

Κάθε άνθρωπος που παράγει κάποιο έργο δίνει σε αυτό ένα κοµµάτι της προσωπικής 
του ζωής, ανεξάρτητα από το αν δηµιουργεί ένα πρωτότυπο ή µη αλγόριθµο. Και µόνο η 
σύνθεση των ιδεών απαιτεί οξυδέρκεια και κριτική σκέψη. Εποµένως η πνευµατική 
δηµιουργία δεν ταυτίζεται µονάχα µε το κατά πόσο πρωτότυπο είναι ένα έργο αλλά και 
µε το κατά πόσο κατάφερε κάποιος να συνθέσει έννοιες και τεχνικές. 

Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, κάθε δηµιούργηµα το οποίο είναι προϊόν 
δηµιουργικής σκέψης, συστηµατικής δουλειάς και έρευνας είναι πνευµατικό 
δηµιούργηµα. Επειδή όµως το πνευµατικό δηµιούργηµα δεν είναι προϊόν µηχανικής 
σκέψης, δεν είναι κάτι το τυποποιηµένο εµπεριέχει και την έννοια της ηθικής διάστασης. 
Το ηθικό δικαίωµα µαζί µε το περιουσιακό δικαίωµα αποτελούν την πνευµατική 
ιδιοκτησία. Εποµένως η προστασία  των πολυµέσων συνδέεται στενά και µε το ηθικό 
δικαίωµα που έχουν πάνω στο έργο οι δηµιουργοί του. 

Το ηθικό δικαίωµα δίνει στο δηµιουργό ιδίως τις εξουσίες της απόφασης για τον 
χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό 
(δηµοσίευση). Της αναγνώρισης της πατρότητάς του πάνω στο έργο και ειδικότερα την 
εξουσία να απαιτεί, στο µέτρο του δυνατού, τη µνεία του ονόµατος του στα αντίτυπα του 
έργου του και σε κάθε δηµόσια χρήση του έργου του ή αντίθετα να κρατάει την 
ανωνυµία του ή να χρησιµοποιεί ψευδώνυµο. Την απαγόρευση κάθε τροποποίησης του 
έργου του καθώς και κάθε προσβολής του δηµιουργού οφειλόµενης στις συνθήκες 
παρουσίασης του έργου στο κοινό. Της προσπέλασης στο έργο του, έστω και αν το 
περιουσιακό δικαίωµα στο έργο ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε 
άλλον, όποτε η προσπέλαση πρέπει να πραγµατοποιείται κατά τρόπο που προκαλεί τη 
µικρότερη δυνατή ενόχληση στο δικαιούχο. Προκειµένου περί έργων λόγου ή επιστήµης, 
της υπαναχώρησης από συµβάσεις µεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώµατος ή 
εκµετάλλευσής του ή άδειας εκµετάλλευσης του εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την 
προστασία της προσωπικότητάς του εξαιτίας µεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στις 
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περιστάσεις και µε καταβολή αποζηµίωσης στον αντισυµβαλλόµενο για την θετική του 
ζηµία [37]. 

Επίσης η προστασία των πολυµέσων συνδέεται µε το ηθικό δικαίωµα και έχει την 
εξής σηµασία, ότι η δηµοσίευση κάποιου έργου θα πρέπει να γίνεται την στιγµή που ο 
δηµιουργός αισθάνεται έτοιµος να υπερασπίσει το έργο του µε επιχειρήµατα ικανά να 
πείσουν την επιστηµονική κοινότητα. Επίσης τα επιχειρήµατα θα πρέπει να είναι 
κατανοητά και στο απλό κοινό. Επιπλέον το ηθικό δικαίωµα που αφορά την αναγνώριση 
της πατρότητας καθώς και την απαγόρευση κάθε παραµόρφωσης έχει να κάνει µε το ότι 
κάθε πνευµατική δηµιουργία για να πετύχει χρειάζεται να δώσει κάποιος ένα κοµµάτι 
του εαυτού του, είτε είναι από την προσωπική του ζωή, είτε από την ψυχική του.  

Εποµένως το ηθικό δικαίωµα πάνω σε µία εργασία ανεξάρτητα από το αν έχει 
προκύψει ύστερα από κάποια πνευµατική και δύσκολη προσπάθεια συσχετίζεται άµεσα 
µε το πόσο ειλικρινής ήταν η προσπάθεια που κατέβαλε ο δηµιουργός για να φτάσει στο 
επιθυµητό αποτέλεσµα.  

Κλείνοντας το θέµα ηθικό δικαίωµα υπάρχει µονάχα όταν υπάρχει πνευµατική 
δηµιουργία και πνευµατική δηµιουργία υπάρχει µονάχα όταν συνδυάζεται η γνώση µε το 
συναισθηµατικό κόσµο του δηµιουργού. 

Η σηµασία όµως της προστασίας των δεδοµένων δεν σχετίζεται µονάχα µε τους 
πνευµατικούς δηµιουργούς, αλλά και µε τους ανθρώπους που εργάζονται για την 
συντήρηση των δικτύων και των υπολογιστικών συστηµάτων, µέσω των οποίων γίνεται 
η διακίνηση των ψηφιακών δεδοµένων. 

Επίσης η σηµασία της προστασίας των ψηφιακών δεδοµένων επεκτείνεται στις 
εµπορικές και διατραπεζικές συναλλαγές στις οποίες και απαιτείται η µέγιστη ασφάλεια, 
εποµένως συστήµατα ασφάλειας δεδοµένων είναι απαραίτητα προκειµένου να υπάρχει 
αξιοπιστία στις συναλλαγές. 

 
1.2 Χρήση 

 
Τα ψηφιακά υδατογραφήµατα είναι σήµατα τα οποία εισάγονται στα δεδοµένα  µε 

συγκεκριµένες τεχνικές ώστε αυτά να µην είναι ορατά αλλά και να παραµένουν ύστερα 
από οποιαδήποτε επέξεργασία που θα υποστούν τα δεδοµένα. Μία βασική χρήση τους 
λοιπόν είναι για σκοπούς προστασίας δεδοµένων. Ο κάτοχος των δεδοµένων εισάγει ένα 
σήµα σε αυτά το οποίο και αποδεικνύει τα δικαιώµατα του [3]. 

Digital Watermarking χρησιµοποιείται για να παρακολουθήσει κάποιος την πηγή που 
παράγει παράνοµες αντιγραφές δεδοµένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κάτοχος εισάγει 
στα δεδοµένα ένα ψηφιακό υδατογράφηµα µοναδικό για κάθε πελάτη, έχοντας την  
µορφή του σειριακού αριθµού. Έτσι αν κάποιος σπάσει το συµβόλαιο συµφωνίας 
διακινόντας παράνοµα τα δεδοµένα µπορεί να αναγνωριστεί από τον σειριακό αριθµό 
[3]. 

H εισαγώγή του ψηφιακού υδατογραφήµατος πολλές φορές γίνεται αµέσως στο µέσο 
λήψης των εικόνων [1]. To σήµα  είναι συµβατό µε το σύστηµα  λήψης των δεδοµένων 
δηλαδή το Hardware των CCD cameras ενώ η εισαγωγή του γίνεται στο στάδιο της 
ψηφιοποίησης (analog-digital converter stage). Η υλοποίηση σε επίπεδο hardware (EPLD 
Electrically Programmable Logic Device) είναι απλή και το µόνο που χρειάζεται είναι 
απλά δοµικά στοιχεία όπως µετρητές, καταχωρητές ολίσθησης και αθροιστές στα 
σχήµατα 1 και 2 φαίνονται κάποιες υλοποιήσεις. Το σήµα που εισάγεται από το υλικό 
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των µέσων λήψης µπορεί να συνυπάρχει µε τα υπόλοιπα σήµατα που εισάγονται κατά 
την διάρκεια της µεταφοράς των δεδοµένων. 

Η πληροφορία που εισάγεται στα δεδοµένα πολλές φορές χρησιµοποιείται ως έλεγχος 
από τα µέσα που παράγουν αντίγραφα της. Έτσι συσκευές όπως CD-Recorders και 
DVD-Recorders χρησιµοποιούν το watermark για την αναπαραγωγή ή όχι των 
αντιγράφων. 

Επίσης µία άλλη χρήση του ψηφιακού υδατογραφήµατος είναι στα τηλεοπτικά 
κανάλια. Συνήθως τοποθετούν ένα µικρό ορατό σήµα στην γωνία της εικόνας ή ένα 
µεγαλύτερο στο κέντρο αυτής. Με αυτό τον τρόπο η µη διαπιστευµένη χρήση 
αποθαρρύνεται και ο κάθε χρήστης µπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τον παραγωγό των 
πολυµέσων [2]. 

Ψηφιακά υδατογραφήµατα χρησιµοποιούνται για Broadcast Monitoring. Εισάγοντας 
σήµατα σε εµπορικές διαφηµίσεις ένα αυτόµατο σύστηµα απεικόνισης µπορεί να 
καθορίσει το αν οι διαφηµίσεις προβλήθηκαν σύµφωνα µε το συµβόλαιο ή όχι. Πάντως 
όχι µόνο εµπορικές διαφηµίσεις µπορούν να προστατευτούν µε αυτό τον τρόπο αλλά και 
κάθε είδος τηλεοπτικής παραγωγής που έχει εµπορικό κέρδος [2]. 

Μία άλλη υποκατηγορία των υδατογραφηµάτων είναι αυτή των fragile Watermarks 
που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο της αυθεντικότητας των δεδοµένων και 
παράλληλα για διάφορες ενδείξεις όπως το που µεταβλήθηκαν τα δεδοµένα και ποίες 
µεταβολές υπήρξαν σε αυτά. 

Επίσης µία άλλη χρήση των ψηφιακών υδατογραφηµάτων είναι στα συστήµατα του 
διαδικτύου για αποτροπή υποκλοπής bandwidth. Έτσι κάποιος που µεταφέρει δεδοµένα 
πολυµέσων µέσω του διαδικτύου, µπορεί να ελέγχεται από τους διαχειριστές για το αν 
υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια χωρητικότητας που του έχουν παραχωρήσει. Μία πιο 
γενικευµένη χρήση θα ήταν ο έλεγχος και ο υπολογισµός της χωρητικότητας που 
δεσµεύει ένα συγκεκριµένο σύνολο χρηστών. Τα ψηφιακά υδατογραφήµατα 
χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές της Java για να καθορίσουν µη διαπιστευµένη 
χρήση εικόνων. 

 
 

an-1=a0=0  

Πολυωνυµι-
κοι 
Συντελε-
στες RAM 

Αριθµός 
Πλαισίου  

Πολυωνυµι
κοςΜετατρ
οπεας

Αριθµός 
Καρτας   

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 1. Παραγωγή Πολυωνυµικών Συντελεστών 

   10



  

 

Πολυωνυµι-
κοί Συντελε-
στές 

Μετρητής 
Στηλών 

Υπ/σµός Μ/σεων (άθροισµα γινοµένων)  

Τυχαία  
Ακολουθία 

Καταχωρητής 
Ολίσθησης

Καταχωρητής 
Ολίσθησης

∆εδοµένα 
Εικόνας από 
CCD Camera 
(Column 
format)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2. Εισαγωγή Ψηφιακού Υδατογραφήµατος στα ∆εδοµένα που Παράγονται από CCD Cameras. 
 

1.3 Εφαρµογές 
 
Η βασικότερη εφαρµογή πάνω στην οποία στηρίζεται η έρευνα στον τοµέα της 

προστασίας πολυµέσων είναι αυτή της πιστοποίησης κυριότητας των δεδοµένων 
(Watermark Verification). 

Επίσης µία δεύτερη εφαρµογή του ψηφιακού υδατογραφήµατος βασίζεται στην 
εύκολη ανάκτηση δεδοµένων από µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Το υδατογράφηµα π.χ που 
θα εισάγεται στα δεδοµένα θα είναι µε τέτοιο τρόπο εισηγµένο ώστε κατά περίπτωση να 
αναφέρεται σε συγκεκριµένο περιεχόµενο του σήµατος. 

Επίσης µία άλλη εφάρµογη είναι αυτή που ήδη έχει υλοποιηθεί από το πρόγραµµα 
Digimarc (διεύθυνση:http://www.nwfusion.com), είναι της αναφοράς σε ποιές ip 
διευθύνσεις έχουν καταλήξει συγκεκριµένα δεδοµένα. 

Εφαρµογές έχουµε επίσης στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στα δεδοµένα που 
αποστέλλονται µέσω fax καθώς και στις τραπεζικές σηµειώσεις. 

Επίσης µία άλλη πολύ σηµαντική εφαρµογή που έχουν τα ψηφιακά υδατογραφήµατα 
είναι αυτή των διαφηµίσεων. Τα ορατά σήµατα που τοποθετούνται κυρίως στα video 
διαφηµίζουν τόσο τον τηλεοπτικό σταθµό ενώ παράλληλα εδραιώνουν την κυριότητα 
του δηµιουργού τους. Π.χ σε πολλά αθλήµατα και κυρίως σε αγώνες ποδοσφαίρου κατά 
µικρά χρονικά διαστήµατα τοποθετούνται ορατά σήµατα που διαφηµίζουν εταιρείες, 
όµαδες κ.α. Αυτού του είδους η διαφήµιση ξεφεύγει από τον κλασικό τρόπο 
διαφηµίσεων, γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και πιο ευέλικτη για τα κανάλια.  

Μία άλλη εφαρµογή είναι αυτή της προστασίας ψηφιακών εικόνων ή ακολουθίες 
εικόνων από σηµαντικά έργα τέχνης που φυλάσσονται σε αρχαιολογικούς χώρους ή σε 
µουσεία. Η προστασία των εικόνων αυτών είναι απαραίτητη από την στιγµή που τα 
ψηφιακά δεδοµένα διακινούνται πλέον µαζικά µέσω του διαδικτύου. 
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Τα ψηφιακά υδατογραφήµατα µπορούν ακόµα να χρησιµοποιηθούν για ασφάλεια 
ιατρικών εικόνων όπως ακτινογραφίες ή άλλα ψηφιακά δεδοµένα που προκύπτουν 
ύστερα από εργαστηριακές ιατρικές εξετάσεις. Η τοποθέτηση του ονόµατος του 
ασθενούς καθώς και άλλων πληροφοριών προκύπτει πολλές φορές χρήσιµη για τα 
ιατρικά πληροφοριακά συστήµατα.[3]. 

 
1.3 Σχετικές ∆ραστηριότητες 

 
Σχετικές δραστηριότητες µε τα ψηφιακά υδατογραφήµατα είναι αυτά της 

κρυπτογραφίας, των έξυπνων καρτών (smart cards), και της στεγανογραφίας 
(steganography), δηλαδή της εισαγωγής κειµένου ή ήχου σε δεδοµένα πολυµέσων [3]. 

Τεχνικές κρυπτογραφίας χρησιµοποιούνται κυρίως για να προστατέψουν τα δεδοµένα 
κατά την διάρκεια της µετάδοσής τους ώστε να µην υπάρχουν υποκλοπές. Υπάρχουν 
πρωτόκολλα τα οποία χρησιµοποιούνται για να κρυπτογραφήσουν τα δεδοµένα στον 
ποµπό και αντίστοιχα πάλι πρωτόκολλα αποκρυπτογράφησης στον δέκτη. 
 
1.4 Βασικό Σχήµα 

 

Εικόνα, S(i,j)                                                                                                              Ŝ(i,j) 

 

 

Σύνθεση  
Συχνοτή-
των  

Εισαγωγή 
Υδατογραφ
ήµατος

Ανάλυση στο 
Πεδίο 
Συχνοτήτων 

                                                          Ψηφιακό Υδατογράφηµα W(k) 

Σχήµα 3.Βασικό Σχήµα εισαγωγής του  Watermark στις συχνότητες [4]. 
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                   D                                                                         D 

                                                                D*               

                                                                   

                    V                                                                         V* 

X                                                                 V                                                                         

                                                                      

                    V’ 

 

 

                     D’                                                                      X* 

Εξαγωγή Τιµών 

Συνδυα-
σµός

Εισαγωγή 
Αυτών

Εξαγωγή 
Τιµών

Υπολογισµός 
∆ιαφορών

Προεπεξεργα-
σία

Σχήµα 4. Βασικό Σχήµα Κωδικοποίησης και Αποκωδικοποίησης του ψηφιακού υδατογραφήµατος [4].  

Ωστόσο το παραπάνω σχήµα ενσωµατώνεται στο επίπεδο της επεξεργασίας του 
σήµατος. Βλέποντας κανείς συνολικά το θέµα µπορεί να διακρίθει µία έντονη 
προσπάθεια από πλευράς των ανθρώπων που διαχειρίζονται.τον παγκόσµιο ιστό να 
υπάρξει µία οργάνωση της πληροφορίας καθώς και µία προστασία των ποιοτικών 
εργασιων που διακινούνται µέσω των τηλεπικοινωνιακών γραµµών ή που αποθηκεύονται 
σε διάφορους κεντρικούς κόµβους επεξεργασίας ή εξυπηρέτησης. Αν δεν επιτευχθεί 
αυτή η προσπάθεια το διαδίκτυο τείνει να γίνει ένα διαφηµιστικό µέσο. 

Επανερχόµενοι πάλι σε ένα επίπεδο πάνω από αυτό της επεξεργασίας µπορούµε να 
διακρίνουµε δύο θέµατα το πρώτο αφορά την χρήση ένος ιδιωτικού κλειδιού για 
προστασία (copyright protection). Ενώ το δεύτερο αφορά ένα δηµόσιο κλειδί για την 
εξακρίβωση του περιεχοµένου εικόνας. Για το πρώτο θέµα διακρίνουµε τα εξής α) Κάθε 
κόµβος εξυπηρέτησης παρέχει στα δεδοµένα του ένα ιδιωτικό κλειδί Κpr. β) Με βάση το 
κλειδί αυτό και µε ένα δηµόσιο ή ιδιωτικό αλγόριθµο δηµιουργείται η εικόνα που 
περιέχει το ψηφιακό υδατογράφηµα.η οποία και διανέµεται στους πελάτες. γ) Ο κόµβος 
επεξεργασίας µπορεί να ελέγξει την ύπαρξη ή µη ενός ψηφιακού υδατογραφήµατος µε 
κάποιο δηµόσιο και εµπιστευτικό αλγόριθµο ανίχνευσης και µε κάποιο ιδιωτικό κλειδί. 

Για το δεύτερο θέµα διακρίνουµε ότι α) Ο εξυπηρετητής θέτει ένα µοναδικό ιδιωτικό 
κλειδί στα δεδοµένα για αντιστοίχηση του υδατογραφήµατος, β) Η αντιστοίχηση του 
υδατογραφήµατος πρέπει να συνδέει το ιδιωτικό κλειδί µε ένα δηµόσιο το οποίο και να 
µπορεί να αποδείξει την ύπαρξη του υδατογραφήµατος χωρίς να αποκαλύπτει 
παράλληλα το ιδιωτικό κλειδί. γ) Ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει το συγκεκριµένο 
δηµόσιο κλειδί και ένα δηµόσιο αλγόριθµο ανίχνευσης υδατογραφήµατος για να 
εξακριβώσει αν το δηµόσιο κλειδί Κ ταιριάζει µε τα δεδοµένα που δέχτηκε. Είναι 
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σηµαντικό να πούµε ότι τα ιδιωτικά κλειδιά προστατεύουν τον κεντρικό εξυπηρετητή 
ενώ τα δηµόσια προστατεύουν τον πελάτη. 

Για τον εξυπηρετητή (provider) ισχύει ότι αυτός έχει µία σειρά από εικόνες σε ένα 
Internet Server. Μη αυθεντικές εικόνες µπορεί να αντικατασταθούν από κάποιες άλλες 
αυθεντικές. Ο συγκεκριµένος κόµβος ελέγχει για το αν οι εικόνες έχουν κάποιο 
υδατογράφηµα. Επίσης ο provider διαθέτει ένα ασφαλή τρόπο πρόσβασης στον server o 
οποίος και µπορεί να πληροφορήσει τους πελάτες για την αυθεντικότητα του προιόντος 
χρησιµοποιώντας ένα ιδιωτικό κλειδί υδατογραφήµατος για ανίχνευση [2]. 
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Κεφάλαιο 2ο Επισκόπηση Μεθόδων Υδατογράφησης 
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια µίας συνολικής παρουσιάσης, από πηγές της 

βιβλιογραφίας, των τεχνικών που υπάρχουν καθώς και των θεωρητικών µοντέλων πάνω 
στα οποία στηρίζονται αυτές. 

Αρχικά παρουσιάζονται αλγόριθµοι που βασίζονται σε µεταβολές των χωρικών 
στοιχείων της εικόνας. Σε αυτές τις τεχνικές χρησιµοποιούνται µεταθέσεις 
πολυωνυµικών συντελεστών για την παραγωγή του υδατογραφήµατος. Επίσης µία άλλη 
τεχνική είναι αυτή της CDMA η οποία και µεταβάλλει τις χωρικές συντεταγµένες της 
εικόνας. 

Μία δεύτερη µεγάλη κατηγορία αλγορίθµων υδατογράφησης βασίζεται σε τεχνικές 
στο πεδίο των συχνοτήτων. Παρουσιάζονται ο διακριτός µετασχηµατισµός Fourier, 
Συνηµιτόνου και ο Κυµατιδιακός, υπό το πρίσµα του Ανθρώπινου Συστήµατος Όρασης 
(HVS). 

Τέλος παρουσιάζεται ένα µαθηµατικό µοντέλο που βασίζεται στη θεωρία 
πληροφορίας και κωδικοποίησης στο οποίο και µπορεί να ενταχθεί η τεχνική Blind 
Watermarking. 

 
2.1 Correlation-Based Watermarking Techniques.  

 
Μία από τις βασικότερες µεθόδους για την εισαγωγή του Watermark είναι αυτή της 

αλλαγής των φωτεινοτήτων στις χωρικές συντεταγµένες. Μία ψευτοτυχαία ακολουθία 
θορύβου προστίθεται στις τιµές της φωτεινότητας του κάθε pixel. Αν έχουµε έγχρωµες 
εικόνες η εισαγωγή του Watermark γίνεται στο µπλε κανάλι, το οποίο και είναι λιγότερο 
ευαίσθητο στις αλλαγές της φωτεινότητας για το ανθρώπινο µάτι [5]. 

Η ψευτοτυχαία ακολουθία θορύβου αποτελείται από τους αριθµούς {-1,0,1}. Η 
ακολουθία των αριθµών δηµιουργείται µε βάση ένα κλειδί και µε τη χρήση γραµµικών 
καταχωρητών ολίσθησης (Linear Shift Registers). Ένας καταχωρητής ολίσθησης 
αποτελείται από στοιχεία καθυστέρησης (delay elements) και προσθεταίους (adders). Τα 
σηµεία καθυστέρησης έχουν µία είσοδο και µία έξοδο συγχρονισµένη µε ρολόι, τέτοια 
ώστε η είσοδος σε κάποια στιγµή εµφανίζεται σαν έξοδος µία χρονική στιγµή αργότερα. 

 

 

 

 

   Α3     Α2     Α1     Α0 

Σχήµα 5. Παράδειγµα γραµµικού καταχωρητή ολίσθησης (Linear Shift Register). 

Γραµµικοί καταχωρητές ολίσθησης χρησιµοποιούνται για  την παραγωγή 
πολυωνυµικών πινάκων που είναι και το ίδιο το σήµα που εισάγεται τελικά στην εικόνα. 
Η κατασκευή του σήµατος βασίζεται σε πολυώνυµα βαθµού n, µε συντελεστές 
επιλεγµένους από το Ζp. Η επιλογή των συντελεστών είναι ένα συνδυαστικό πρόβληµα. 
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Μία τέτοια κατασκεύη οδηγεί σε ένα µεγάλο αριθµό οικογενειών από πίνακες µε καλές 
ιδιότητες αυτοσυσχέτισης και cross-correlation.  

Ο κάθε πίνακας σχηµατίζεται από µία συλλογή από διάφορες κυκλικές µεταθέσεις 
µίας συγκεκριµένης ακολουθίας συντελεστών πολυωνύµων µε την χρήση γραµµικών 
καταχωρητών ολίσθησης όπως αυτών του σχ. 5. Όταν το µήκος της ακολουθίας είναι 
ένας πρώτος αριθµός ρ και ο αριθµός των µεταθέσεων είναι επίσης ρ, βασικές 
τροποποιήσεις στην µετατόπιση των στηλών οδηγούν σε πίνακες µε περιορισµένο 
autocorrelation και cross-correlation. 

Στο [1] ερευνούνται ρxρ πίνακες οι οποίοι είναι κατασκευασµένοι από ένα αλγόριθµο 
µετάθεσης πολυωνύµων.    

Έστω ότι έχουµε ένα πολυώνυµο της µορφής 

    φ(x) = an*xn + an-1*xn-1 + ... + a0, a∈ Ζp, µε p = 509, για εικόνα 512x512 και n = 50. 

Ο C ⊆ Fq
n (δειγµατικός υπόχωρος = κώδικας) είναι κυκλικός κώδικας αν Ζ(u) ∈ C 

για όλα τα V ∈ C δηλαδή για κάθε u = (u0, …, un-1) ∈ C,  (un-1, u0, …, un-2) ∈ C [6].  
Βρίσκοντας όλες τις κυκλικές µεταθέσεις της αρχικής κωδικής λέξης, µπορούµε να 

τον επεκτείνουµε βρίσκοντας όλους τους γραµµικούς συνδυασµούς του αρχικού 
λεξιλογίου και έτσι να σχηµατίσουµε ένα πίνακα pattern το οποίο και εισάγουµε στην 
αρχική εικόνα. 

Ο αριθµός των δυνατών κυκλικών µετατοπίσεων επηρεάζει και το µέγεθος της 
πληροφορίας που περιέχουν αυτοί οι πίνακες. Η υπέρθεση πολλαπλών 
υδατογραφηµάτων αυξάνει (enhance) την πληροφορία. Χρησιµοποιώντας ρ=127=27-1 
και επιλέγοντας µία από τις 18 maximal length ακολουθίες (m-ακολουθίες) µήκους 127 
ως σπόρους στηλών για την κατασκευή του πίνακα. Έτσι για κάθε m=1,2, …, 126, που 
υπολογίζονται ως τιµές του πολλαπλασιαστή. Θεωρούµε ότι ο 127 x 127 πίνακας που 
κατασκευάστηκε από την αρχική κωδική λέξη και από µία ακολουθία σχετικών 
µεταθέσεων των υπόλοιπων στηλών: 0, m, 2m,…,126m (mod 127)[1]. Αυτό είναι 
ισοδύναµο µε ένα τετραγωνικής µορφής πολυώνυµο του τύπου 

φ(x) = ( )xxm +2

2
1 . 
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                                                  I(x,y)              Iw(x,y) 
 
 
                         
 
 
 
                     Κ 
 
 
   
 

                                                         

Multiply 
by Gain 
Factor k

 
                                           W(x,y): Pseudorandom Pattern {-1,0,1} 
 

Σχήµα 6. Η διαδικασία εισαγωγής του ψηφιακού υδατογραφήµατος. 
 

∆ιαδικασία Εξαγωγής Ψηφιακού Υδατογραφήµατος. 

 
Για να ανιχνεύσουµε το υδατογράφηµα υπολογίζουµε την συσχέτιση µεταξύ Î και της 

τυχαίας ακολουθίας W(x,y). ∆ιαφορετικά πρότυπα που έχουν δηµιουργηθεί από 
διαφορετικά κλειδιά έχουν πολύ µικρές τιµές συσχέτισης µεταξύ τους. Έτσι έχοντας 
κάποιος το σωστό κλειδί, η τιµή συσχέτισης θα είναι αρκετά µεγαλύτερη από τις άλλες 
που δηµιουργήθηκαν από διαφορετικά κλειδιά. 

 
2.2 Τεχνική Spread-Spectrum 

 
Τα συστήµατα spread spectrum χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω ιδιότητες Α) 

Ανοχή στις παρεµβολές Β) Μικρή πιθανότητα εντοπισµού Γ) κρυπτασφάλεια ∆) Το 
σήµα καταλαµβάνει χωρητικότητα µεγαλύτερη απ’ ότι είναι η ελάχιστη που απαιτείται 
για να σταλεί η πληροφορία. Ε) Η εξάπλωση του σήµατος γίνεται µε την χρήση ένος 
ψηφιακού φέροντος το οποίο και ονοµάζεται code signal, το οποίο και είναι ανεξάρτητο 
των δεδοµένων. Στ) Στον δέκτη η ανάκτηση των αρχικών δεδοµένων γίνεται µε βάση την 
συσχέτιση του λαµβανόµενου σήµατος µε µία συγχρονισµένη αντικατάσταση η οποία 
βασίζεται στον τρόπο µε τον οποίο εισάγεται η πληροφορία. 

Η τεχνική spread – spectrum χρησιµεύει στην διαµερισµό µίας τηλεπικοινωνιακής 
πηγής ανάµεσα σε πολλούς χρήστες µε συντονισµένο τρόπο. Η τεχνική ονοµάζεται code-
division multiple access (CDMA). Η τεχνική αυτή παρέχει τηλεπικοινωνιακή ασφάλεια 
µεταξύ χρηστών που έχουν διαφορετικά σήµατα διασποράς. Ένας µη διαπιστευµένος 
χρήστης δεν έχει εύκολη πρόσβαση στις επικοινωνίες ενός διαπιστευµένου χρήστη[9]. 
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Σε έναν διαµορφωτή SS το ψηφιακό σήµα διαµορφώνει ένα ψηφιακό φέρον. Το 
διαµορφωµένο ψηφιακό SS σήµα µε την σειρά του διαµορφώνει ένα φέρον ηµιτονοειδές 
για να παράγει το εκπεµπόµενο σήµα 

 
                                 x(t)                                 x(t)C(t)                        f[coswt,  x(t)C(t)]                              
                                 
Σήµα Πληροφορίας                                                         
 
                                                                   C(t) 
                                           
                                            
                                                   

Ψηφιακός 
∆ιαµορφωτής 

∆ιαµορφω-
της 

~

                                        Ψηφιακό Φέρον                           Cos Φέρον. 
 
Σχήµα 7. ∆ιαδικασία Εκποµπής Σήµατος (∆ιαµόρφωση). 

 
 

                                                
  
      x(t)                                       x(t)y(t) 

 
 
 
                                                                    
         cos                                                    ψηφιακό φέρον 

Αποδιαµορφωτής 
   

Πρόσθεση G 
Γινοµενου. 
 

~ 

φέρον ραδιοσυχνότητας 
 

Σχήµα 8. Αποδιαµορφωτής. 
 
Ο αποδιαµορφωτής παράγει ένα κατωδιαβατο σήµα. Ο ψηφιακός αποδιαµορφωτής 

είναι ένας correlation receiver που πολλαπλασιάζει το αποδιαµορφωµένο σήµα µε 
αντίγραφο του ψηφιακού φέροντος. Για κάθε εκπεµπόµενο bit o correlator σχηµατίζει G 
γινόµενα που αντιστοιχούν σε G chips του ψηφιακού φέροντος. Προστίθενται τα G 
γινόµενα που αντιστοιχούν σε G chips, του ψηφιακου φεροντος. 
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Σχήµα 9. Φασµατική Ισχύς. 
 

Μοντέλο ενός CDMA συστήµατος 

 
1) Υπάρχουν Κ ταυτόχρονοι χρήστες 2) Κάθε χρήστης έχει το ίδιο κέρδος επεξεργασίας 
Ν 3) Το σήµα στον κ-στο χρήστη δίδεται από την σχέση: 

sk(t) = )2cos()()(2 κφπ +tftatbP ckkk , k=1,…,K 
όπου Pk = Ισχύς του κ-οστου χρήστη, bk(t) = σήµα δεδοµένων του κ-οστου χρήστη, ak(t)= 
σήµα διασποράς ή “υπογραφή” του κ-οστου χρήστη. fc = συχνότητα φέροντος (ίδια για 
όλους τους χρήστες.) φκ = τυχαία φάση του κ-οστου χρήστη – οµοιοµορφα 
κατανεµηµένη στο διάστηµα [0,2π) ανεξάρτητα από όλες τις άλλες τυχαίες µεταβλητες. 

Το σήµα πληροφορίας είναι το bk(t) = , όπου b)(, iTtpb T
i

ik −∑
∞

−∞=
k,i είναι το i-οστο bit 

πληροφοριας που εκπέµπεται από τον κ-οστο χρήστη, είναι το bit πληροφορίας που 
εκπέµπεται κατά την διάρκεια του διαστήµατος [iT, (i+1)T]. 

To bk,i , είναι µία τυχαία µεταβλητή που παίρνει τις δύο τιµές της µε ίση 
πιθανότητα, και είναι ανεξάρτητη από όλες τις άλλες τυχαίες µεταβλητες, Τ = διάρκεια 
του ένος bit. P

}1,1{−∈

T(t) = παλµός ύψους 1 και διαρκειας Τ. 

To σήµα διασποράς είναι το: ak(t) = , όπου α)(, c
j

Tjk jTtpa
c

−∑
∞

−∞=

1,1{

κ,ι είναι το j-οστό 

“chip” της ακολουθίας διασποράς του κ-οστού χρήστη, είναι chip που εκπέµπεται κατά 
την διαρκεία του διαστήµατος [jTc, (j+1)Tc]. To ak,i }−∈ , είναι µία τυχαία µεταβλητή 
που παίρνει τις δύο τιµές της µε ίση πιθανότητα, και είναι ανεξάρτητη από όλες τις άλλες 
τυχαίες µεταβλητες. 

Όσο αφορά τώρα για το σήµα διασποράς, υποθέτουµε ότι η ψευδοτυχαία ακολουθία 
παράγεται σύµφωνα µε µία τυχαία διαδικασια. Κάθε χρήστης έχει µία και µοναδική 
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ακολουθία διασποράς ak(t). Το σήµα διασποράς ενός συγκεκριµένου χρήστη είναι 
γνωστό τόσο στον χρήστη όσο και στον σταθµό βάσης. Υπάρχει ένας αριθµός συνόλων 
πρακτικών ψευδοτυχαίων ακολουθιών διασποράς οι οποίες παράγονται εύκολα και έχουν 
καλές ιδιότητες.[10].  

 
Σχήµα 10. Direct Sequence Spread-Spectrum σήµα. 

 

 
Σχήµα 11. Κανάλι Spread-Spectrum 

 
Υπολογισµός Χωρητικότητας-CDMA τεχνική. 
 

Η εικόνα στην οποία έχει προστεθεί το σήµα µπορεί να θεωρηθεί ως η έξοδος ένος 
τηλεπικοινωνιακού καναλιού στο οποίο και έχει προστεθεί Gaussian θόρυβος.  
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Σε αυτή την περίπτωση αξιόπιστη µετάδοση του ψηφιακού υδατογραφήµατος είναι 
δυνατή εάν ο ρυθµός πληροφορίας δεν υπερβαίνει την χωρητικότητα που δίνεται απο τον 

τύπο )1(log 2

2

2
I

w
bWC

σ
σ

+= bit/pixel, ή πιο απλά )(
2ln

1
2

2

Ι

=
σ

σ
a

C w bit/pixel (1). 

Έστω τώρα ότι θέλουµε να παράγουµε ένα ψηφιακό υδατογράφηµα βασισµένο στην 
τεχνική CDMA. Αυτό που χρειαζόµαστε είναι µία αρχική ακολουθία αριθµών {-1,1} όσο 
είναι και το µέγεθος της εικόνας. Επίσης χρειαζόµαστε και ένα γραµµικό καταχωρητή 
ολίσθησης που θα αναπαράγει την αρχική ακολουθία τόσες φορές όσο το επιτρέπει η 
χωρητικότητα της εικόνας. Έστω ότι θέλουµε να προσθέσουµε στην εικόνα τα bits 
(b0b1...b6)=(0011010). Αν το bit είναι 1 αλλάζουµε το πρόσηµο της ακολουθίας. Η 
διαδικασία φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 

 

RP0 : -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 

RP1: 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 

RP2: 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 

RP3: -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 

RP4: -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 

RP5: 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 

RP6: -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 
 
1 

  B0:0 → RP0 + -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1
  B1:0 → RP1 + 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 

   B2:1 → RP2 - -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 
  B3:1 → RP3 - 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 
  B4:0 → RP4+ -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 
  B5:1 → RP5 - -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1
  B6:0 → RP6 + -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 
         W: -3 5 1 -3 1 3 -7 1 3 -1 3 
 

Πίνακας 1 CDMA Υδατογράφηµα. 
 
       W: -3 5 1 -3 1 3 -7 1 3 -1 3 
         I: 98 98 97 98 97 96 97 96 95 94 94
         Iw 95 103 98 95 98 99 90 97 98 93 97
 

Πίνακας 2 Εισαγωγή Υδατογραφήµατος. 
 

Η εξάγωγή της ακολουθίας των bits γίνεται µε βάση τον παρακάτω τύπο. 
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Για να αυξήσει κάποιος το ποσοστό της πληροφορίας που µπορεί να εισάγει σε µία 
εικόνα, είναι η χρήση L watermark bits, b0 b1 … bL-1 σε L υποεικόνες, Ι0 Ι1 ... ΙL-1. 
 

 
 

Σχήµα 12.∆ιαδικασια Εισαγωγής Υδατογραφήµατος. 
 
Με άλλα λόγια αντί η ακολουθία των RPi να είναι όσο το µέγεθος της εικόνας 

έχουµε τα RPi να έχουν µέγεθος όσο είναι το κάθε block. Με βάση την εξίσωση (1) 
µπόρουµε να υπολογίσουµε τον αριθµό των bits P που πρέπει να εισαχθούν ανά 

υποεικόνα, για αξιόπιστη ανίχνευση ένος bit µέσα σε µία υποεικόνα. 2

2 2ln

w

aP
σ

σ Ι=  bits. O 

τρόπος εισαγωγής είναι ίδιος µε την CDMA τεχνική που παρουσιάστηκε στους 
παραπάνω πίνακες (πινακας 1), το watermark προστίθεται πλέον σε block της εικόνας. Η 
ακολουθία W προστίθεται στο κάθε block της εικόνας αν το watermark bit είναι 1, 
αλλιώς δεν προστίθεται τίποτα όπως φαίνεται και από το σχήµα 12. 

Για την ανίχνευση του WM, υπολογίζουµε την συσχέτιση µεταξύ των υποεικόνων 
και του ψευτοτυχαίου pattern εκχωρώντας την τιµή 1 στο watermark bit, αν η συσχέτιση 
υπερβαίνει κάποιο συγκεκριµένο κατώφλι, διαφορετικά το watermark bit θεωρείται 0.    

Η χρήση τεχνικών όπως αυτής της spread-spectrum, προήλθε από την ανάγκη 
επίλυσης του έξης προβλήµατος. Αν ένα σήµα τοποθετηθεί στις υψηλές συχνότητες του 
φάσµατος µίας εικόνας µπορεί εύκολα να εξαλειφθεί µε µία διαδικασία φιλτραρίσµατος 
(band pass filtering). Έτσι το πρόβληµα  ανάγεται στο πώς να εισάγουµε ένα σήµα στις 
πιο σηµαντικές από άποψη πληροφορίας, περιοχές µίας εικόνας (most perceptually 
significant regions) [7]. 
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Για να επιλυθεί αυτό το πρόβληµα ο χώρος συχνοτήτων µίας εικόνας θεωρείται ως 
µια ψηφιακή γραµµή (communication channel) και αντίστοιχα το σήµα το οποίο 
εισάγεται θεωρείται ως σήµα προς µετάδοση διαµέσου του καναλιού αυτού. Οι επιθέσεις 
τώρα που µπορεί να δεχτεί η εικόνα θεωρούνται ως θόρυβος, οποίος και δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει το σήµα που εισάγεται. 

Στις επικοινωνίες που βασίζονται στην τεχνική spread-spectrum κάποιος µεταδίδει 
ένα σήµα µικρού εύρους φάσµατος σε ένα κανάλι πολύ µεγαλύτερου εύρους, τέτοιο 
ώστε η ενέργεια του µεταδιδόµενου σήµατος σε κάθε ξεχωριστή συχνότητα να είναι 
πολύ µικρή και δύσκολα ανιχνεύσιµη [7]. 
 
2.3 Τεχνικές στο Πεδιο των συχνοτήτων. 

 
∆ιαµόρφωση Φάσης. 

 
Έστω ότι το θi(t) συµβολίζει τη γωνία ενός διαµορφωµένου ηµιτονικού φέροντος που 

είναι συνάρτηση της πληροφορίας. Εκφράζουµε την προκύπτουσα διαµορφωµένη κατά 
γωνία κυµατοµορφή σαν 

s(t)=Accos(θi(t)) 
Στην απλή περίπτωση ένος αδιαµόρφωτου φέροντος, η γωνία θi(t), είναι  

θi(t) = 2πfct + φc 
Η διαµόρφωση φάσης είναι ουσιαστικά µια µορφή διαµόρφωσης γωνίας οπότε έχουµε. 

θi(t) = 2πfct + kρm(t) 
Κατά αναλογία η διαµόρφωση συχνότητας δίνεται από τον παρακάτω τύπο [23]. 

fi(t) = fc + kf m(t) 
Η εισάγωγη του Watermark γίνεται στην φάση του διακριτού µετασχηµατισµού 

Fourier. Η φάση είναι περισσότερο σηµαντική απ’ ότι το µέτρο του µετασχηµατισµού. Η 
διαµόρφωση φάσης παρέχει καλύτερη ανοχή στον θόρυβο σε σχέση µε την διαµόρφωση 
πλάτους [3]. 

 
∆ιαµόρφωση Πλάτους 

Θεωρούµε ηµιτονικό φέρον c(t) που ορίζεται από τον τύπο 
c(t)=Accos(2πfct) 

όπου Αc είναι το πλάτος του φέροντος και fc είναι η συχνότητα του φέροντος. Έστω ότι 
το m(t) συµβολίζει το σήµα βασικής ζώνης που µεταφέρει την πληροφορία. Το φέρον 
c(t) είναι ανεξάρτητο από το m(t). H διαµόρφωση πλάτους (Amplitude Modulation, ΑΜ) 
ορίζεται σαν µία διαδικασία στην οποία το πλάτος του φέροντος c(t) µεταβάλλεται γύρω 
από µία µέση τιµή γραµµικά σε σχέση µε το σήµα βασικής ζώνης m(t). Μία κατά πλάτος 
διαµορφωµένη κυµατοµορφή (ΑΜ) µπορεί να περιγραφεί σαν συνάρτηση χρόνου µε τη 
µορφή 

s(t)=Ac[1+kam(t)]cos(2πfct) 
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(α) 

 
(β) 
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(γ) 
Σχήµα 13. Απεικόνιση της διαδικασίας διαµόρφωσης πλάτους. (α)Σήµα βασικής ζώνης m(t). (β)ΑΜ 

κυµατοµορφή για |kam(t)|<1 για κάθε t. (γ) ΑΜ κυµατοµορφή για |kam(t)|>1 για µερικά t. 
 
όπου ka είναι µία σταθερά που καλείται ευαισθησία πλάτους (amplitude sensitivity) του 
διαµορφωτή. 

Στο σχήµα 13(α) φαίνεται ένα σήµα βασικής ζώνης m(t) και τα σχήµατα (β) και (γ) 
δείχνουν την αντίστοιχη ΑΜ κυµατοµορφή s(t) για δύο τιµές ευαισθησίας πλάτους ka και 
πλάτος φέροντος Αc=1. Παρατηρούµε ότι η περιβάλλουσα (envelope) του s(t) έχει την 
ίδια µορφή όπως το σήµα βασικής ζώνης m(t) µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται 
δύο απαιτήσεις: 

 
1.Το πλάτος της kam(t) είναι πάντα µικρότερο από τη µονάδα, δηλαδή 

| kam(t)|<1, για όλα τα t. 
Αυτή η συνθήκη απεικονίζεται στο Σχ. 13(β). Εξασφαλίζει ότι η συνάρτηση 1+kam(t) 
είναι πάντα θετική και έτσι µπορούµε να εκφράσουµε την περιβάλλουσα της ΑΜ 
κυµατοµορφής s(t) σαν Αc[1+ kam(t)]. Όταν η ευαισθησία πλάτους ka του διαµορφωτή 
είναι αρκετά µεγάλη, έτσι ώστε | kam(t)|>1 για κάποιο t, η φέρουσα κυµατοµορφή γίνεται 
υπερδιαµορφωµένη, µε αποτέλεσµα την αντιστροφή φάσης του φέροντος κάθε φορά που 
ο παράγοντας 1+kam(t) αλλάζει πρόσηµο. Τότε η διαµορφωµένη κυµατοµορφή εµφανίζει 
παραµόρφωση περιβάλλουσας (envelope distortion), όπως στο σχήµα 13(γ). Είναι 
συνεπώς φανερό ότι αποφεύγοντας την υπερδιαµόρφωση, διατηρείται µία σχέση ένα 
προς ένα µεταξύ της περιβάλλουσας της κυµατοµορφής ΑΜ και του σήµατος 
διαµόρφωσης, για όλες τις τιµές του χρόνου. Η απόλυτη µέγιστη τιµή της kam(t) 
πολλαπλασιασµένη επί 100 αναφέρεται σαν ποσοστό διαµόρφωσης [23]. 
2.Η συχνότητα του φέροντος fc είναι πολύ µεγαλύτερη από την υψηλότερη συνιστώσα 
συχνότητα  W του σήµατος πληροφορίας m(t), δηλαδή  

fc>>W. 
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Εποµένως κάθε συντελεστής ο οποίος ξεπερνά κάποια κατώφλια µπορεί να 
διαµορφωθεί µε βάση τον τύπο Αc[1+ kam(t)], όπου Αc είναι συντελεστής ηµιτονοειδούς 
συνάρτησης ή εκθετικής ανάλογα µε το αν έχουµε ανάλυση Fourier ή συνηµιτόνων. Η 
σταθερά ka ονοµάζεται σταθερά διαµόρφωσης και m(t) είναι η ακολουθία του 
εισηγµένου Watermark. 

Πολλές εφαρµογές ψηφιακού υδατογραφήµατος χρησιµοποιούν τεχνικές όπως την 
παραπάνω εξαιτίας των αναλλοίωτων χαρακτηριστικών που τις χαρακτηρίζουν όπως η 
µεταφορά ή µετατόπιση. Επειδή οι κυκλικές µετατοπίσεις µίας εικόνας δεν επηρεάζουν 
το µέτρο του µετασχηµατισµού Fourier, το ψηφιακό υδατογράφηµα που εισάγεται στο 
µέτρο του θα είναι ανεξάρτητο της µεταφοράς [3]. 

 
Οπτικά Μοντέλα για Ψηφιακά Υδατογραφήµατα. 

 
Οι τεχνικές ψηφιακού υδατογραφήµατος έχουν κατά πολύ βασισθεί στα 

αποτελέσµατα της ανάπτυξης χρήσιµων µοντέλων για την συµπίεση των εικόνων. Πιο 
συγκεκριµένα τα κατώφλια JND(Just Noticeable Distortion) που χρησιµοποιούνται στους 
κωδικοποιητές µπορούν να χρησιµοποιηθούν άνετα και για την εισαγωγή ψηφιακού 
υδατογραφήµατος στις εικόνες. Για εφαρµογές συµπίεσης τα JND κατώφλια ορίζουν 
βέλτιστα από πλευράς σφάλµατος επίπεδα κβαντισµού για διαφορετικά µέρη µίας 
εικόνας όπως αυτά καθορίζονται απο κάποιο µοντέλο τύπου HVS και από τοπικά 
χαρακτηριστικά µίας εικόνας. ∆υστυχώς για την περίπτωση της συµπίεσης εικόνων δεν 
µπορούµε να έχουµε το πλεονέκτηµα της απόκτησης όλης της πληροφορίας που 
προκύπτει από το οπτικό µοντέλο. Στην πράξη το µέγεθος της πληροφορίας που πρέπει 
να έχει τόσο ο ποµπός όσο και ο δέκτης είναι απαγορευτικό για εφαρµογές συµπίεσης 
εικόνων. Συνήθως κάποιες µέσες τιµές των κατωφλίων στέλνονται βασιζόµενες στις πιο 
σηµαντικές περιοχές µίας εικόνας, παρέχοντας υψηλή ποιότητα οσο αναφορά την 
ορατότητα του ψηφιακού υδατογραφήµατος. Για παράδειγµα στην συµπίεση JPEG ένα 
οπτικό µοντέλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την σχεδίαση ένος 8x8 πίνακα κβαντισµού 
για όλη την εικόνα. Η εισαγωγή του ψηφιακού υδατογραφήµατος ωστόσο δεν οδηγεί 
απαραίτητα στην χρήση κάποιου οπτικού µοντέλου, τοπικά κατώφλια µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από την στιγµή που έχουµε την αρχική εικόνα στον αποδέκτη. Στην 
πραγµατικότητα η αρχική εικόνα δεν χρειάζεται από την στιγµή που τα κατώφλια 
µπορούν εύκολα να υπολογιστούν από την εικόνα που φτάνει στον δέκτη. Τα κατώφλια 
που υπολογίζονται από το αντιληπτικό µοντέλο χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν τις 
θέσεις καθώς και την µέγιστη αντοχή του ψηφιακού υδατογραφήµατος χωρίς να 
επηρεάζουν την ποιότητα της λαµβανόµενης εικόνας. Τα JND κατώφλια είναι 
εξαρτώµενα από την αρχική εικόνα και καθώς οι τιµές του υδατογραφήµατος 
παραµένουν κάτω από αυτά τα κατώφλια πετυχαίνουµε µη ορατότητα του σήµατος. Η 
ορατότητα ή µη του ψηφιακού υδατογραφήµατος µας δίνει την ευκαιρία να 
υπολογίσουµε την χωρητικότητα της εικόνας σε επιπλέον πληροφορία. Μία συντηρητική 
προσέγγιση όσο αναφορά την πληροφορία που µπορεί να προστεθεί θα ήταν αυτής του 
προσαρµοζόµενου υδατογραφήµατος (Adaptive Digital Watermarking). Για παράδειγµα 
µερικές τεχνικές αποφεύγουν να εισαγάγουν το ψηφιακό υδατογράφηµα στις υψηλές ή 
χαµηλές συχνότητες. Ειδικά για µερικές εικόνες που περιέχουν µεγάλες οµαλές περιοχές, 
ευριστικές τεχνικές µπορούν να οδηγήσουν σε ορατά ψηφιακά υδατογραφήµατα από την 
στιγµή που αλγόριθµοι βασιζόµενοι σε γενικευµένους µετασχηµατισµούς δεν είναι 
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ικανοί να προσαρµοστούν στα τοπικά χαρακτηριστικά της εικόνας. Η χρήση των 
κατωφλίων JND µας επιτρέπει να εισαγάγουµε µία τεχνική που θα προσαρµόζει το 
υδατογράφηµα στα συνολικά χαρακτηριστικά της εικόνας τόσο καλά όσο και αν αυτό 
γινόταν µε την χρήση τοπικών χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε µία visual µάσκα. 
Παρακάτω θα δούµε 2 τεχνικές που βασίζονται σε οπτικά µοντέλα, αυτές οι IA-DCT και 
ΙA-W. 

Τα µοντέλα που χρησιµποιούνται εδώ µπορούν να περιγραφούν µε βάση 3 όρους του 
HVS τα οποία και έχουν µελετηθεί για εφαρµογές κωδικοποίησης εικόνων. Ο ένας όρος 
είναι η ευαισθησία στις συχνότητες (frequency sensitivity), ο άλλος είναι η ευαισθησία 
στην φωτεινότητα (luminance sensitivity) και τέλος ο άλλος είναι η αντίθεση στα 
διαφορετικά επίπεδα της εικόνας (contrast masking). H πρώτη έννοια περιγράφει την 
ευαισθησία του ανθρώπινου µατιού σε ηµιτονικά κύµατα διαφόρων συχνοτήτων. Από 
ένα τέτοιο µοντέλο, έχοντας δεδοµένο ότι η ελάχιστη απόσταση παρατήρησης είναι 
σταθερή, µπορεί να καθοριστεί ένα στατικό JND κατώφλι για κάθε περιοχή των 
συχνοτήτων. Ο πρώτος όρος παρέχει ένα µοντέλο το οποίο εξαρτάται µονάχα από τις 
συνθήκες λήψης της εικόνας και είναι ανεξάρτητο από το περιεχόµενό της. Ο δεύτερος 
όρος µετράει την επίδραση των κατωφλιών στην ανίχνευση του θορύβου σε ένα σταθερό 
φόντο. Για το HVS είναι µία µη γραµµική συνάρτηση και εξαρτάται από τα τοπικά 
χαρακτηριστικά της εικόνας. Τέλος ο τρίτος όρος του µας δίνει την δυνατότητα για ένα 
πιο δυναµικό έλεγχο των κατωφλιών JND και αναφέρεται στην ανιχνευσιµότητα ενός 
σήµατος το οποίο έχει τοποθετηθεί µέσα σε ένα άλλο. Η επίδραση του είναι µεγαλύτερη 
όταν και τα δύο σήµατα έχουν τις ίδιες χωρικές συχνότητες, προσανατολισµό και 
τοποθεσία στον χρόνο [15]. 

 

 
 

Σχήµα 14. ∆ιάγραµµα ενός κωδικοποιητή εισαγωγής Watermark. 
 

2.3.0 2-∆ ορθοµοναδιαίοι µετασχηµατισµοί 
 
Σε µία ορθογώνια βάση, κάθε διάνυσµα είναι κάθετο σε κάθε άλλο διάνυσµα. Οι 

άξονες συντεταγµένων είναι ορθογώνιοι µεταξύ τους. ∆ιαιρούµε κάθε διάνυσµα µε το 
µήκος του και το κάνουµε µοναδιαίο διάνυσµα. 

Τα διανύσµατα q1, ...qk είναι ορθοκανονικά όταν 
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Ας θεωρήσουµε ότι ένα τετράγωνο παριστάνεται από ένα τετραγωνικό πίνακα Χ, 
διαστάσεων ΝxN. Ας είναι ΕΝ ο διανυσµατικός χώρος των τετραγωνικών πινάκων 
διαστάσεων ΝxN, µε εσωτερικό γινόµενο ορισµένο όπως φαίνεται από τον παρακάτω 
τύπο.   
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Μία διαφορετική έκφραση του παραπάνω τύπου είναι µε βάση τον ορισµό του 
εσωτερικού γινοµένου, 

),(,),( nmXnmy Φ=  
Τυπικό στοιχείο του πίνακα Φ(m,n) είναι το {t(m,n;i,k)}. Τα στοιχεία του πίνακα Y 
ονοµάζονται συντελεστές του µετασχηµατισµού. Οι πίνακες Φ(m,n) συνιστούν την βάση 
του µετασχηµατισµού. 

Επίσης ο µετασχηµατισµός Τ είναι αντιστρέψιµος, δηλαδή ότι υπάρχει 
µετασχηµατισµός Τ-1 , τέτοιος ώστε ΤΤ-1 = Τ-1Τ = Ι . O ανάστροφος και συζυγής 
µετασχηµατισµός †T , έχει τυπικό στοιχείο {t*(i,k;m,n)}. 

Ένας ορθοµοναδιαίος µετασχηµατισµός συνιστά µία ανάλυση σε µία πλήρη και 
ορθοκανονική βάση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι διαχωρίσιµοι µετασχηµατισµοί, για 
τους οποίους ισχύει. 

nmkikntimtkinmt ,,,),,(),(),;,( 21 ∀=  [19]. 
 

2.3.1 ∆ιακριτός Μετασχηµατισµός Fourier (DFT) 
  
Θεωρούµε σήµα διακριτού χρόνου χ(n) πεπερασµένης διάρκειας. Έστω Ν1 ακέραιος 

τέτοιος ώστε χ(n) = 0 για κάθε |n|> Ν1και έστω Ν>2 Ν1. Θεωρούµε την περιοδική 
επέκταση του χ(n) 
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Το ) έχει περίοδο Ν, συµπίπτει µε το x(n) στο διάστηµα –Ν/2≤n≤N/2 και έχει 
ανάπτυγµα σε σειρά Fourier 
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Οι συντελεστές Fourier δίνονται από τη σχέση 
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Ορίζουµε τη µιγαδική συνάρτηση µιας πραγµατικής µεταβλητής 
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n
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Από τις δύο προηγούµενες εξισώσεις προκύπτει η σχέση 
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^

Ν
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πkX
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Έτσι, το ) λαµβάνεται από δειγµατοληψία της συνάρτησης Χ(Ω) µε περίοδο 

δειγµατοληψίας 

(
^

kx N

Ν
π2 . Παίρνοντας τώρα την περιοδική επέκταση του χΝ(n) για τα Ν→+∞, 

έχουµε τον παρακάτω τύπο. 
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N
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Η τελευταία εξίσωση εκφράζει την ανάλυση του σήµατος διακριτού χρόνου x(n) σε 
εκθετικά σήµατα ejΩn. Τα εκθετικά σήµατα εκτείνονται σε ένα συνεχές φάσµα 
συχνοτήτων Ω, περιορισµένο όµως στο πεπερασµένο διάστηµα 0≤Ω<2π. Αυτό οφείλεται 
στην περιοδικότητα της συνάρτησης Χ(Ω) [18,22]. 

Στις δύο διαστάσεις ο ∆ιακριτός Μετασχηµατισµός Fourier (DFT) ορίζεται ως εξής 
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Ο αντίστροφος µετασχηµατισµός δίνεται από τον τύπο. 
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Τυπικό στοιχείο του διακριτού µετασχηµατισµού Fourier (DFT, Discret Fourier 

Transform) είναι το εξής ))(2exp(1),;,( knim
N

j
N

kinm +=t π . 

O DFT είναι ευρύτατα χρησιµοποιούµενος µετασχηµατισµός, για τον οποίο 
υπάρχουν γρήγοροι αλγόριθµοι υπολογισµού όπως π.χ ο FFT (Fast Fourier Transform) 
[19]. H πολυπλοκότητα του FFT ανέρχεται σε Ν2log2N. 

 
Μετασχηµατισµός Fourier και Γεωµετρικοί Μετασχηµατισµοί. 

 
Ο µετασχηµατισµός Fourier χρησιµοποιείται κυρίως για τις ιδιότητες που έχει. για  

την κλιµάκωση, την περιστροφή και την µετατοπιση όπως φαίνονται από τους παρακάτω 
τύπους αντίστοιχα. 
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)cossin,sincos()cossin,sincos( 21212121 θθθθθθθθ xxxxfkkkkF +−↔+− [18]. 
Οι γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί δυσκολα επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας. 

Ωστόσο όµως επηρεάζουν τον συγχρονισµό µεταξύ της ψευτοτυχαίας ακολουθίας που 
εισάγεται και της αρχικής εικόνας. Εποµένως για να ανιχνευτεί σωστά το ψηφιακό 
υδατογράφηµα, ο συγχρονισµός µεταξυ των δύο εικόνων πρέπει να ανακτηθεί και εν 
συνεχεία να γίνει η ανίχνευση του υδατογραφήµατος. 

Χρησιµοποιούµε διαµόρφωση πλάτους στον DFT, για να πετύχουµε την εύρεση του 
ψηφιακού υδατογραφήµατος ύστερα από κάποια µετατόπιση. 

),()](exp[),( 212121 bxaxfbkakjkkF ++↔+− . 
Ενώ χρησιµοποιούµε διαµόρφωση φάσης για να αντιµετωπίσουµε τον λευκό θόρυβο 

που µπορεί να εισαχθεί στις εικόνες. 
 

2.3.2 Μετασχηµατισµός Συνηµίτονου (DCT). 
 

Τυπικό στοιχείο του διακριτού µετασχηµατισµού συνηµιτόνου (DCT, Discrete 
Cosine Transform) είναι το εξής: 
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m

m
mc . O DCT είναι ένας διαχωρίσιµος ορθοµοναδιαίος 

µετασχηµατισµός που χρησιµοποιείται ευρύτατα για την συµπίεση των εικόνων [19]. 
Το ανθρώπινο µάτι είναι περισσότερο ευαίσθητο στο θόρυβο στις χαµηλές 

συχνότητες απ’ ότι στις υψηλές. Ωστόσο η πληροφορία η οποία ενσωµατώνεται στις 
υψηλές συχνότητες µπορεί εύκολα να διαγραφεί ύστερα από κάποια διεργασία 
κβαντισµού ή από κάποια διεργασία συµπίεσης. Εποµένως για να εισάγουµε ένα µη 
ορατό υδατογράφηµα, χρησιµοποιούµε τις µεσαίες συχνότητες µίας εικόνας. Οι µεσαίες 
συχνότητες για ένα block 8x8 του µετασχηµατισµού συνηµιτόνου, φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα [17]. 
 

0 1 5 6 14 15 27 28
2 4 7 13 16 26 29 42
3 8 12 17 25 30 41 43
9 11 18 24 31 40 44 53
10 19 23 32 39 45 52 54
20 22 33 38 46 51 55 60
21 34 37 47 50 56 59 61
35 36 48 49 57 58 62 63

 
Σχήµα 15. Παράδειγµα ορισµού των συντελεστών µεσαίας συχνότητας(middle frequency).  
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Οπτικό σύστηµα του Ανθρώπινου Οργανισµού και ο Μετασχηµατισµός 

Συνηµιτόνου. 

 
Ο µετασχηµατισµός συνηµιτόνου εφαρµόζεται σε block εικόνας µεγέθους 8x8, τα 

οποία και είναι µη επικαλυπτόµενα. Με βάση το [20] ένα σύνολο από τύπους καθορίζουν 
τους βέλτιστους πίνακες κβαντισµού τόσο για την φωτεινότητα όσο και για το χρώµα 
δοσµένων των συνθηκών λήψης της εικόνας. Αυτό το µοντέλο παίρνει υπόψιν του τον 
όρο “Ευαισθησία στις Συχνότητες”, για τον καθορισµό του βέλτιστου πίνακα 
κβαντισµού, αλλά δεν παίρνει υπόψιν τους όρους “Ευαισθησία στις Φωτεινότητες” και 
“∆ιαφοροποίηση των Σηµάτων”. Με βάση το [21] ο Watson συµπεριέλαβε στους πίνακες 
κβαντισµού όχι µονάχα τα συνολικά χαρακτηριστικά µίας εικόνας (global conditions), 
αλλά και τους όρους “luminance sensitivity” και “contrast masking”. Τα κατώφλια που 
υπολογίζονται χρησιµοποιούνται για την κατασκευή βέλτιστων πινάκων κβαντισµού. 

Όσο αφορά τώρα το JPEG πρωτόκολλο χρησιµοποιεί ένα µονάχα πίνακα κβαντισµού 
για όλα τα block της εικόνας, χωρίς να  εκµεταλλεύεται τα τοπικά χαρακτηριστικά µίας 
εικόνας, πράγµα που κάνει το µοντέλο του Watson όπως αυτό φαίνεται από το [21]. 

Ώστόσο η δοµή των 8x8 block του µετασχηµατισµού συνηµιτόνου παρέχει τοπικό 
έλεγχο ο οποίος και ενσωµατώνει τοπικά χαρακτηριστικά στον κωδικοποιητή του 
ψηφιακού υδατογραφήµατος. Παρόλο αυτά η ανάλυση σε ηµιτονοειδής συναρτήσεις της 
εικόνας δεν είναι η καταλληλότερη για τον όρο “visual masking”. Ένα πλεονέκτηµα µίας 
τέτοιας δοµής είναι το ότι αν οι εικόνες έχουν αποθηκευτεί ως συµπιεσµένες ακολουθίες 
από bit, το ψηφιακό υδατογράφηµα µπορεί να εισαχθεί απευθείας στην ακολουθία των 
bits, µε µία µερική αποσυµπίεση των δεδοµένων. 

Με βάση λοιπόν το µοντέλο του Watson o όρος “Luminance Sensitivity”, 

υπολογίζεται από τον τύπο abF
vu

L
bvu X

X
tt )(

0,0

,0,0
,,, =  . Ο όρος είναι τα κατώφλια στις 

συχνότητες τα οποία και προέκυψαν από τον DCT, και για την προκειµένη περίπτωση 
είναι ένας 8x8 πίνακας, όπως φαίνεται στο σχήµα 15. 

F
vut ,

Ενδεικτικοί πίνακες κβαντισµού στις φωτεινότητες φαίνονται παρακάτω. 

 

16 11 10 16 24 40 51 61  8 6 5 8 12 20 26 31 
12 12 14 19 26 58 60 55  6 6 7 10 13 29 30 28 
14 13 16 24 40 57 69 56  7 7 8 12 20 29 35 28 
14 17 22 29 51 87 80 62  7 9 11 15 26 44 40 31 
18 22 37 56 68 109 103 77  9 11 19 28 34 55 52 39 
24 35 55 64 81 104 113 92  12 18 28 32 41 52 57 46 
49 64 78 87 103 121 120 101  25 32 39 44 52 61 60 51 
72 92 95 98 112 100 103 99  36 47 48 49 56 50 52 50 

Σχήµα 16. Πίνακες Κβαντισµού για την Φωτεινότητα (Από το JPEG Πρωτόκολλο). 
[17]. 

 
Ο όρος Χ0,0,b είναι ο DC συντελεστής του block b. O όρος Χ0,0 είναι ο συντελεστής 

που αναφέρεται στην µέση φωτεινότητα της εικόνας. Ενώ ο παράγοντας α ελέγχει τον 
όρο “luminance sensitivity”, συνήθως τίθεται στην τιµή 0.649. Όσο αναφορά τώρα για το 
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κατώφλι contrast masking t , αυτό δίνεται από τον τύπο 

. Μία τυπική τιµή για το w

C
bvu ,,
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vu L
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C
bvu tXtMaxt −= u,v ισούται µε 0.7. 

Το µοντέλο του Safranek-Johnston αποτελείται από τους ίδιους συντελεστές του 
µοντέλου Watson µε διαφορετικό contrast-masking, που δίνεται από τον παρακάτω 
τύπο. 
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όπου το tmin και tmax είναι εµπειρικές τιµές. Το σb είναι διασπορά των συντελεστών 
του µετασχηµατισµού συνηµιτόνου για το block b. Το µοντέλο του Watson συγκριτικά 
έχει καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε το µοντέλο του Safranek-Johnston στην 
ποιότητα της εικόνας. 

Συνοψίζοντας ένας κωδικοποιητής ψηφιακού υδατογραφήµατος δίδεται από την 
σχέση. 
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,, [15]. 

 
Στατιστικά Μοντέλα και ∆ιακριτός Μετασχηµατισµός Συνηµιτόνου.  

 
Η χρήση στατιστικών µοντέλων δίνει µια εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση µε τα 

µοντέλα που βασίζονται στο ανθρώπινο σύστηµα όρασης(Human Vision System(HVS)). 
Συνήθως εφαρµόζουµε γενικευµένες Gaussian κατανοµές για να παραµετροποιήσουµε 
στατιστικά τους συντελεστές του διακριτού µετασχηµατισµού συνηµιτονου. 

Όσο αφορά την εισαγωγή του Watermark αυτή γίνεται µε βάση την τεχνική Spread-
Spectrum, που αναφέραµε και παραπάνω. Το W[k] που είναι η ακολουθία του ψηφιακού 
υδατογραφήµατος εµπεριέχει ένα µήνυµα Μ το οποίο και κωδικοποιείται σε ένα 
διάνυσµα b = (b1, ..., bN). To ψηφιακό υδατογράφηµα W είναι αποτέλεσµα µίας 
επέκτασης του διανύσµατος b, µίας αντιληπτικής ανάλυσης (Perceptual Analysis) και 
τέλος κάποιου κρυφού κλειδιού s[k]. Γενικά το διάγραµµα εισαγωγής φαίνεται στο 
παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 17. ∆ιαδικασία Εισαγωγής Ψηφιακού Υδατογραφήµατος. 
 

Ωστόσο η επιλογή των συντελεστών του µετασχηµατισµού συνηµιτόνου γίνεται µε 
κάποια διαδικασία διαφύλλωσης (interleaving stage). 

Με βάση τα αποτελέσµατα του [28] ο συντελεστής DC των block του 
µετασχηµατισµού δεν ακολουθεί κάποια συγκεκριµένη κατανοµή (closed – form 
probability density function). Ωστόσο οι συντελεστές AC µπορούν να προσεγγιστούν µε 
την κατανοµή που αναφέραµε η οποία και έχει µηδενική µέση τιµή. Ο τύπος αυτής της 
κατανοµής είναι: 

c

Aexfx
||)( βχ−=  

όπου 2/1)
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Εποµένως η κατανοµή καθορίζεται πλήρως από τις παραµέτρους c και σ. Εποµένως όταν 
το c = 2 έχουµε Gaussian κατανοµή ενώ όταν έχουµε c = 1 έχουµε Laplacian κατανοµή. 

Οι συντελεστές στις χαµηλές συχνότητες δεν µπορούν εύκολα να προσεγγιστούν 
ούτε µε κάποια Gaussian αλλά ούτε µε κάποια Laplacian κατανοµή. Για κάθε στοιχείο 
(i,j) όλων των block µεγέθους 8x8 υπολογίζουµε τις αντίστοιχες παραµέτρους c(i,j), σ(i,j) 
της αντίστοιχης κατανοµής [28]. 

Για τον υπολογισµό των παραµέτρων µίας κατανοµής υπάρχουν διάφοροι αλγόριθµοι 
ένας από αυτούς είναι ο EM [30], στη σελ. 382, [29] στη σελ. 58-60.  

 
Βέλτιστος Αποκωδικοποιητής για generalized Gaussian Model. 

 
Υποθέτουµε ότι το διάνυσµα b = (b1, ..., bΝ) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

κωδικοποίηση ενός από τα L πιθανά µυνήµατα. ∆εδοµένου λοιπόν της κατανοµής, της 
εικόνας στην οποία έχει εισαχθεί το Watermark και των κωδικών λέξεων έχουµε τον 
παρακάτω τύπο. 
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Πιο συγκεκριµένα τώρα θεωρώντας το στατιστικό µοντέλο το οποίο και έχει οριστεί 
για την ακολουθία Ci,j[k], ενώ οι ακολουθίες µεταξύ τους είναι ανεξάρτητες, για να 
εξάγουµε την κωδική λέξη χρησιµοποιούµε τον τύπο 
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Με βάση το σχήµα 17 οι συντελεστές δίνονται µε βάση τον παρακάτω τύπο. 
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Κρατάµε εποµένως την κωδική λέξη bl η οποία και µεγιστοποιεί το άθροισµα 
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Ωστόσο η αποκωδικοποίηση της κωδικής λέξης γίνεται µε βάση τον παρακάτω τύπο 
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Η εξαγωγή του ρυθµού σφάλµατος (bit error rate) µπορεί να γίνει εφόσον κάποιος 
χαρακτηρίσει στατιστικά τους συντελεστές ri. Αυτοί οι συντελεστές µπορούν να 
µοντελοποιηθούν ως προσθετικός λευκός Gaussian θόρυβος (AWGN) [28],[31]. Ισχύει 

δηλαδή ri=abi + ni. H παράµετρος α=Ε[ri]= ∑
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Εποµένως η πιθανότητα ένα bit να έχει αποκωδικοποιηθεί λάθος δίνεται από τον τύπο 
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2.3.3 Κυµατιδιακός Μετασχηµατισµός (DWT). 

 
Ο κυµατιδιακός µετασχηµατισµός χρησιµοποιείται ευρύτατα στην ανάλυση σήµατος 

σε ζώνες συχνότητων (Multiresolution Signal Processing), µε εφαρµογές στην µηχανική 
όραση, στην κωδικοποίηση, στην συµπίεση και τέλος στην προστασία πολυµέσων 
(Digital Watermarking). Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιείται για την αναλυση µη 
στατικών σηµάτων επειδή παρέχει µία εναλλακτική προσέγγιση από αυτές του 
µετασχηµατισµού Fourier (FFT) ή του Gabor. Η βασική διαφορά του κυµατιδιακού απο 
τον Fourier, είναι στο ότι στον FFT χρησιµοποιείται ένα πάραθυρο ανάλυσης, ένω στον 
WT χρησιµοποιούνται µικρά παράθυρα επεξεργασίας για τις υψηλές συχνότητες, ενώ 
µεγάλα παράθυρα χρησιµοποιούνται για τις χαµηλές. Ο DWT έχει και ένα άλλο ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό αυτό της ανάλυσης στον χώρο των συχνοτήτων και του χρόνου. Για 
πολλές εφαρµογές είναι επιθυµητό να δεί κανείς το σήµα να αναλύεται σε ένα σύνολο 
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από συναρτήσεις βάσεως. Οι συναρτήσεις βάσεως (basis functions) δηµιουργούνται από 
µία πρωτότυπη συνάρτηση µε υποδειγµατοληψία ή µε παρεµβολή και παράλληλα µε 
κάποια µορφής µετατόπιση.  

Η ανάλυση Fourier λειτουργεί καλά µονάχα αν το σήµα αποτελείται από κάποια 
σταθερά σήµατα όπως παραδείγµατος χάρη κάποια ηµιτονοειδή. Ωστόσο κάθε ξαφνική 
αλλαγή στον χρόνο σε µη στατικά σήµατα εξαπλώνετε σε όλο τον χώρο των 
συχνοτήτων, αλλιώνοντας έτσι την τοπική πληροφορία. Η ανάλυση εποµένως µη 
στατικών σηµάτων δεν είναι εφικτή από τον µετασχηµατισµό Fourier. 

Μία συνηθισµένη πρακτική θα ήταν η εισαγωγή χρονικών εξαρτήσεων στην 
ανάλυση Fourier. Η ιδέα είναι να εισαγάγουµε τοπικές παράµετρους στον χρόνο, ώστε ο 
µετασχηµατισµός Fourier να εφαρµόζεται τοπικά σε σηµατα που θεωρούνται στατικά. 

Ένας άλλος ισοδύναµος τρόπος είναι η χρήση συναρτήσεων βάσης που βασίζονται 
σε χρονικές παραµέτρους παρά σε παράµετρους συχνότητας [12]. 

Στον διακριτό µετασχηµατισµό δύο µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί η µία ονοµάζεται 
subband coding και η άλλη pyramidal coding ή multiresolution signal analysis. Στο 
σχήµα 18 φαίνεται η pyramidal coding ή multiresolution signal analysis σε ζώνες 
συχνοτήτων. Ένω subband coding φαίνεται στο σχήµα 19. 

 

 
       

Σχήµα 18.  Ανάλυση του σήµατος Χ στις ζώνες συχνοτήτων ΗΗ, ΗL, LH, LL ύστερα απο 
υποδειγµατοληψία, τόσο στις γραµµές όσο και στις στήλες. 

 

 
 

Σχήµα 19. Subband Coding. 
 
H αναλυση εποµένως του σήµατος x(n) γίνεται µε βάση τις συναρτήσεις φ0 ψ0 ενώ η 
σύνθεση γίνεται µε βάση τις συναρτήσεις φ1 ψ1. 
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Αυτό το σύνολο των συναρτήσεων {φ0, ψ0, φ1, ψ1} αποτελούν µία διδιάστατη 
ορθοκανονική βάση για τον κυµατιδιακό µετασχηµατισµό. Η τέλεια ανακατασκευή 
δίνεται από τον  τύπο ∑ [14]. ll ∀,0δ

Όλα τα παραπάνω µπορούν να συνοψιστούν στον παρακάτω τύπο, 
, όπου h∫= dtthtxc kjkj )()( *

,, j,k είναι κάποια συνάρτηση wavelet, προσαρµοσµένη στον 
χρόνο και στη συχνότητα ή πιο πρακτικά προσαρµοσµένη στην κατεύθυνση των 
σηµάτων που θέλουµε να ανιχνεύσουµε και στην κλίµακα πάνω στην οποία 
προσαµόζονται τα σήµατα που ανιχνεύονται. Τα j,k είναι ακέραιοι και οι αντίστοιχες 
συναρτήσεις δίνονται από τον τύπο . Για την εξαγωγή των 
συντελεστών των φίλτρων βασιζόµαστε στην ιδέα του µετασχηµατισµού Fourier 
αλλάζοντας φυσικά τα τυπικά στοιχεία που αποτελούν την βάση του µετασχηµατισµού 
και χρησιµοποιώντας ως βάσεις τις συναρτήσεις h

)(a  (t)h 0
-j/2
0kj, kTah j −= −

j,k. Oπότε για ένα σήµα δίαστασης Ν, 
το όποιο και θέλουµε να µελετησουµε στην κατεύθυνση (d) και στην κλίµακα (s) 
βρίσκουµε από την αρχική συνάρτηση wavelet την αντίστοιχη για τις παραµέτρους d,s. 
Αφού βρούµε την συνάρτηση δηµιουργούµε το τυπικό στοιχείο του πίνακα ΝxN. Για 
λογους ταχύτητας χρησιµοποιούµε και πάλι τις τεχνικές του FFT [24]. Ουσιαστικά µε 
την τεχνική του γρήγορου µετασχηµατισµού Fourier βρίσκουµε τους γραµµικούς 
συνδυασµούς µεταξυ των συναρτήσεων βάσης ξεκινόντας από πληροφορία 2 σηµείων 
και καταλήγοντας τελικά σε πληροφορία Ν σηµείων όσο έιναι δηλαδή το µέγεθος των 
δεδοµένων. Παρακάτω φαινονται κάποια διαγράµατα επεξεργασίας δεδοµένων. 
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Σχήµα 20. ∆ιάγραµµα επεξεργασίας ή πιο συγκεκριµένα ∆οµή Πεταλούδας. 

 

 
Σχήµα 21.Απεικόνιση του Κυµατιδιακού Μετασχηµατισµού στις Συχνότητες-Χρόνο  

 
Παρατηρώντας κανείς το παραπάνω σχήµα βλέπει ότι οι διάφορες περιοχές στο πεδίο 
του χρόνου-συχνοτήτων έχουν το ίδιο εµβαδόν εποµένως πρόκειται για µία γραφική 
απεικόνιση της τεχνικής Wavelet Packet Analysis (WPA). Από την οποία µπορούµε να 
δούµε την λογική της υποδιαίρεσης των συχνοτήτων σε χρονικές σχισµές (slots). Όπως 
επίσης και την υποδιαίρεση των συχνοτήτων σε διαφορετικά ανεξάρτητα κανάλια τα 
οποία µε την σειρά τους υποδιαιρούνται σε κανάλια µε βάση τον χρόνο. Με άλλα λόγια 
στο παραπάνω σχήµα απεικονίζεται ο συνδυασµός FDMA και TDMA.  
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Human Visual System (HVS) In Wavelet Transform 

 
Έχοντας υπολογίσει τους συντελεστές της ανάλυσης Wavelet, εφαρµόζουµε κάποια 

µοντέλα βασισµένα στο HVS(Human Visual System). Ένα συνιθισµένο παράδειγµα για 
perceptual coding βασίζεται στην εξαγωγή µίας µάσκας που εξαρτάται από την εικόνα 
και περιέχει JND’s (Just Noticeable Differences), που χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές 
συµπίεσης για την εξαγωγή perceptual κβαντιστών και για τον καθορισµό perceptually 
based bit allocation. Τέτοια µοντέλα µπορούν να επεκταθούν και στα ψηφιακά 
υδατογραφήµατα παρέχοντας άνω όρια στην φωτεινότητα για κάθε µέρος της εικόνας, 
παρέχοντας παράλληλα εγγυήσεις για την αντοχή του υδατογραφήµατος αλλά και για 
την διαφανεια του (transparency). Οι συντελεστές αυτοί είναι χρήσιµοι και για τον 
καθορισµό ένος άνω ορίου αριθµού ψηφιακών υδατογραφηµάτων που µπορούν να 
προστεθούν σε µία εικόνα µε µικρή πιθανότητα σφάλµατος τηρώντας παράλληλα τις 
απαιτήσεις για αντοχή σε επιθέσεις, διαφάνεια και χωρητικότητα[15]. 

Χρησιµοποιώντας HVS µοντέλα µπορούµε να προσαρµόσουµε κάθε ακολουθία 
ψηφιακού υδατογραφήµατος στις τοπικές ιδιότητες κάθε εικόνας. Το προσαρµοζόµενο 
ψηφιακό υδατογράφηµα, έχει προταθεί και µε βάση την ανάλυση Wavelet, όπου οι τιµές 
των κατωφλίων (JND’s) έχουν εξαχθεί προηγουµένος για συµπίεση εικόνων[16]. 
Κατώφλια στις συχνότητες έχουν καθοριστεί για µία ιεραρχική ανάλυση µε χρήση 9-7 
ορθογώνιων φίλτρων που προκυπτουν απο το [14]. Λόγω της ιεραρχικής ανάλυσης, αυτή 
η προσέγγιση έχει το πλεονέκτηµα της κατασκευής ψηφιακών υδατογραφηµάτων που 
έχουν µια πολύπλευρη χωρική υποστήριξη, παρέχοντας τα πλεονεκτήµατα τόσο των 
τοπικών χωρικών αλγορίθµων όσο και αυτά των ολικών χωρικών αλγορίθµων. Τα 
ψηφιακά υδατογραφήµατα που επικεντρώνονται σε τοπικά χαρακτηριστικά της εικόνας 
είναι κατάλληλα για τοπικα visual masking effects και είναι ανθεκτικά σε επεξεργασία 
σήµατος όπως το cropping. Ενώ αντιθέτος τα υδατογραφήµατα που εξαπλώνονται σε όλη 
την εικόνα είναι ανθεκτικά σε διεργασίες όπως lowpass filtering. Εποµένως η ιεραρχική 
φύση µία τέτοιας προσέγγισης κάνει το ψηφιακό υδατογράφηµα να είναι ανθεκτικότερο 
σε συγκεκριµένους τύπους επιθέσεων έναντι του ∆ιακριτού Μετασχηµατισµού 
Συνηµιτόνου (DCT). Ο τύπος για την εισαγωγή του Watermark είναι ο παρακάτω. 
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Όπου Χu,v,l,f , είναι κάποιος συντελεστής wavelet, στην θέση (u,v) στο επίπεδο 
ανάλυσης l, και µε προσανατολισµό συχνότητας f, , αναφέρεται στον συντελεστή 
στον οποίο εισήχθει το Watermark, ενώ w

*
,,, flvuX

u,v,l,f είναι η ακολουθία του ψηφιακού 
υδατογραφήµατος που εισάγεται στην εικόνα. Τέλος ο συντελεστής ανταποκρίνεται 
στο κατώφλι που υπολογίζεται στο επίπεδο l και στην συχνότητα f για το 9-7 ορθογώνιο 
σύστηµα φίλτρων[15]. 

F
flt ,

 
2.4  Wavelets-CDMA 

 
H τεχνική Wavelet όπως έχουµε δεί και παραπάνω είναι µία τεχνική η οποία 

διαµοιράζει το φάσµα συχνοτήτων σε ένα σύνολο ανεξαρτήτων ζωνών µικρότερης 
συχνοτήτας απο την αρχική. Τα διαιρεµένα κανάλια στις συχνότητες υποδιαιρούνται µε 
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την τεχνική TDMA. Μία περιοδος που εξαρταται απο το ευρος φάσµατος της ζώνης 
χώριζεται χρονικά σε slots οπότε κάθε χρήστης µπορεί να στέλνει δεδοµένα στις 
χρονικές στιγµές (slots) που του έχουν επιτραπεί να στέλνει. 

 
Πλεονεκτήµατα 

• H τεχνική αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να µεταφέρει σύγχρονα και 
ασύγχρονα δεδοµένα 

• Eίναι απλή και αποδοτική για µικρές διακυµάνσεις του σήµατος δηλ. για χαµηλές 
συχνότητες, η διαίρεση τώρα του χρόνου και των συχνοτήτων µε αυτή την 
τεχνική γίνεται σε σταθερούς ρυθµούς. 

Μειονεκτήµατα 

• Από την άλλη είναι λιγότερο αποδοτικη σε µεγάλες διακυµανσεις του σήµατος. Η 
απόδοση γίνεται 1/7 δηλ. µόνο το 1/7 της ζώνης συχνοτήτων µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί. 

 
Τεχνική Πολλαπλής Προσπέλασης, CDMA(Code Division Multiple Access) 

 
Στο CDMA o βασικότερος στοχος ηταν η αποδοτικότερη χρήση του φάσµατος. Ένα 

µέτρο που δείχνει το πόσο αποδοτική είναι η χρήση του είναι αυτό του συντελεστη G = 

processing gain = 
bit

chips
R
w  , w = chip rate chip/sec, R = bit rate bit/sec, θα δουµε 

παρακάτω πως χρησιµοποιείτε. 
Η πιο εντυπωσιακη ιδιοτητα του CDMA είναι ότι όλα τα cells χρησιµοποιούν 

ταυτόχρονα όλο το φάσµα. Αυτό είναι δυνατό επειδή τα σήµατα που προκύπτουν από 
τον διαµορφωτή έχουν µεγάλη ανοχή στο θόρυβο εφόσον υπάρχει µικρή συσχέτιση 
µεταξύ επιθυµητου σήµατος και των άλλων σηµάτων που φθάνουν από τα άλλα cells. Η 
µικρή συσχέτιση είναι ιδιότητα των ψηφιακών φέροντων που ανήκουν σε διαφορετικά 
φυσικά κανάλια. Στο CDMA η χωρητικότητα εξαρτάται από το ποσό παρεµβολής που 
µπορεί να ανεχθεί ένα σύστηµα υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης κάποιου κριτηρίου 
ποιότητας σήµατος. Για τα συστήµατα οι µηχανικοί εκφράζουν το όριο ανοχής σε 

παρεµβολή µε το λόγο 
0N

Eb όπου Εb είναι η ενέργεια ανά bit και N0 η πυκνότητα 

φασµατικής ισχύος της παρεµβολής στον δέκτη. Πρέπει ο λόγος αυτός να είναι 
µεγαλύτερος ενός ορίου για να έχουµε ικανοποιητική λειτουργία. Για ένα cell o αριθµός 

των σύγχρονων οµιλιών είναι 
bE

GN
K 0= . 

Για συστήµατα επικοινωνίας ο παραπάνω τύπος λαµβάνει υπόψην του 1.Τις 
κατευθύνσεις κίνησης του σήµατος που αυξάνουν τη χωρητικότητα διότι ελαττώνουν τις 
παρεµβολές που φθάνουν σε κάθε δέκτη. 2. Η µεταβλητού ρυθµού µετάδοση δεδοµένων 
επίσης αυξάνει την χωρητικότητα. 3. Την παρεµβολή από γειτονικά cells. 4. O µη τέλειος 
έλεγχος της ισχύος ελαττώνει τη χωρητικότητα. 

Εποµένως ο αριθµός των συνοµιλιών ανα BS = K*c (οπου c, ένας παράγοντας που 
λαµβάνει υπόψην του τις προηγούµενες συνθήκες). Επειδή είναι αρκετά δύσκολο να 
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υπολογιστούν αναλυτικά οι παραπάνω συντελεστές υποθέτουµε ότι η παρεµβολή λόγω 
πολλαπλης προσπέλασης µπορεί να µοντελοποιηθεί σαν προσθετικός θορυβος Gauss. 

Υποθέτοντας ότι οι χρήστες µε ίση ισχύ λαµβανοµένου σήµατος P=P1= …=Pk. H 

πιθανότητα σφάλµατος για ένα bit θα ισούται µε 
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Eb  ισούται µε 8db βρίσκουµε ότι το 53≈K  

δηλαδή ανα Cell µπορούµε να έχουµε περίπου 53 σήµατα προς συγκερασµό ικανά να 
διαχωριστούν εύκολα στην συνέχεια. 
 
Πλεονεκτήµατα  

• Πολύ βασικό πλεονέκτηµα: Όλα τα cells χρησιµοποιούν ταυτόχρονα όλο το 
φάσµα, άρα έχουµε εξοικονόµηση φάσµατος. 

• Mικρή πιθανότητα ανίχνευσης/υποκλοπής. 
• Προστασία εναντι εχθρικών παρεµβολων 
• Αντίσταση σε διαλείψεις 

Μειονεκτήµατα 

• Αύξηση απαιτήσεων υπολογιστικής ισχύς άρα πολυπλοκότερα συστήµατα και 
άρα ακριβότερο κόστος υλοποίησης.  

 
Από την παρουσίαση των δύο παραπάνω µεθόδων και λόγω των πλεονεκτηµατων που 
παρουσιάζει η δεύτερη θα επιλέγαµε την CDMA.   

 
2.5 Τεχνικές Ψηφιακού Υδατογραφήµατος Βασισµένες στη Θεωρία Πληροφορίας & 
Κωδικοποίησης. 

 
Βασικό Μαθηµατικό Μοντέλο 

 
Θεωρούµε ένα µήνυµα Μ το οποίο εισάγεται σε µία ακολουθία SN = (S1, ..., SN). H 

εισαγωγή γίνεται µε χρήση ενός κλειδιού ΚΝ=(Κ1, …, ΚΝ). Τα δεδοµένα στα οποία έχει 
εισαχθεί το υδατογράφηµα είναι ΧΝ=( Χ1, …, ΧΝ), τα οποία και υφίστανται την επίθεση 
προκειµένου να εξαλειφθεί κάθε ίχνος του µηνύµατος Μ από τα δεδοµένα ΥΝ=(Υ1, … , 
ΥΝ). Το σύστηµα του ψηφιακού υδατογραφήµατος πρέπει να εκπληρεί δύο βασικές 
απαιτήσεις. 1) ∆ιαφάνεια (transparency). 2) Η δεύτερη απαίτηση αφορά την αντοχή του 
συγκεκριµένου υδατογραφήµατος σε επιθέσεις. Ο αποκωδικοποιητής έχει πρόσβαση 

τόσο στο YN όσο και στο ΚΝ και παράγει µία εκτίµηση
^

M για το µήνυµα το οποίο αρχικά 

απεστάλθηκε. Σφάλµα αποκωδικοποίησης έχουµε όταν το 
^

M ≠ Μ. 
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Σχήµα 22. Το πρόβληµα της εισαγωγής/εξαγωγής ψηφιακού υδατογραφήµατος (Blind Watermarking). 

 
Το σύστηµα µπορεί να αναλυθεί µε τον ορισµό ενός στατιστικού µοντέλου για τα Μ, 

SN και ΚΝ, µία συνάρτηση που θα µοντελοποιεί την συγκεκριµένη παραµόρφωση των 
αρχικών δεδοµένων, καθορίζοντας περιορισµούς για τα επιτρεπόµενα επίπεδα 
παραµόρφωσης τόσο για αυτόν που εισάγει την πληροφορία (information hider) όσο και 
για αυτόν που αλλοιώνει τα δεδοµένα, καθορίζοντας παράλληλα ποία πληροφορία είναι 
διαθέσιµη τόσο στον κωδικοποιήτη όσο και στον αποκωδικοποιητή. 

Έχοντας καθορίσει κάποιος όλο το παραπάνω µοντέλο, αναζητείται ο µέγιστος 
ρυθµός πληροφορίας που µπορεί κάποιος να πετύχει κάτω από οποιαδήποτε στρατηγική 
υδατογραφήµατος και κάτω από οποιαδήποτε επίθεση. 

Οι µελέτες της χωρητικότητας ενός ψηφιακού υδατογραφήµατος ή του µέγιστου 
ρυθµού αξιόπιστης µετάδοσης πληροφορίας, έγιναν µε σκοπό η µεταδιδόµενη 
πληροφορία στο δέκτη να µπορεί να αποκωδικοποιηθεί εύκολα. Π.χ η πιθανότητα 
διαφοράς ενός αποκωδικοποιηµένου µηνύµατος µε το αρχικό πρέπει να είναι µικρή. 

Έστω τώρα ότι η χωρητικότητα είναι C, και το µέγεθος των δεδοµένων είναι Ν, τότε 
2ΝC διαφορετικά µυνήµατα µπορούν να αποκωδικοποιηθούν µε µικρή πιθανότητα 
σφάλµατος. 

 
Κωδικοποιητής-Αποκωδικοποιητής 

 
Τα δεδοµένα SN=(S1, ..., SN), αποτελούν στοιχεία µίας ανεξάρτητης και οµοιόµορφης 

κατανοµής µε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας p(s), s∈T. 
To κλειδί ΚΝ=(Κ1, …, ΚΝ) είναι διαθέσιµο τόσο στον κωδικοποιητή όσο και στον 

αποκωδικοποιητή. Τα ξεχωριστά γράµµατα Ki ακολουθούν µία κατανοµή p(k). Το κλειδί 
ΚΝ έχει δύο ρόλους. Αρχικά παρέχει µια πηγή τυχαιότητας η οποία είναι γνωστή και 
στον αποκωδικοποιητή και επιτρέπει την χρήση τυχαίων κωδίκων. Αυτή η τεχνική 
οδηγεί στην βελτίωση της απόδοσης µεταφοράς του µηνύµατος. ∆εύτερον παρέχει µέρος 
της πληροφορίας του αρχικού σήµατος S και στον αποκωδικοποιητή. Οι εξαρτήσεις 
µεταξύ των S και των Κ µοντελοποιούνται µε την χρήση µίας από κοινού κατανοµής 
p(s,k). Για παράδειγµα το S µπορεί να είναι µία συνάρτηση του K, το S είναι πλήρως 
διαθέσιµο και στον αποκωδικοποιητή (private watermarking). 

Στον κωδικοποιητή εισάγονται τα SN, ΚΝ και το µήνυµα Μ διαµέσου µίας 
συνάρτησης. Έτσι παράγονται τα δεδοµένα ΧΝ, τα οποία διαµέσου του καναλιού 
ΑΝ(yN|xN) παράγουν τα δεδοµένα YN[25]. 

To µήνυµα Μ είναι ανεξάρτητο των (S,K). Η µετατροπή του µηνύµατος Μ σε µία 
µορφή κατάλληλη προς µετάδοση γίνεται είτε µε κάποιους κώδικες όπως ΕCC(Error 
Correction Codes), τέτοιοι είναι οι BCH, Convolutional Codes, Turbo Codes, LDPC και 
BPSK[6,10,23,26,27,48] (Παράρτηµα). 
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Μία πολύ βασική έννοια είναι ο καθορισµός των επιτρεπόµενων επιπέδων αλλοίωσης 
τόσο στον κωδικοποιητή όσο και σε αυτόν που αλλάζει τα δεδοµένα ύστερα από κάποια 
επίθεση που υφίστανται αυτά. Παραπάνω είδαµε αυτά τα επίπεδα να καθορίζονται από 
το HVS (Human Vision System). Στους επόµενους τύπους αυτά καθορίζονται από 
ευκλείδειες αποστάσεις.  
Η συνάρτηση αλλοίωσης η οποία επεκτείνεται σε Ν διανύσµατα δίνεται από τον τύπο 

. 
∑
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Ο πρώτος περιορισµός (constraint) που αφορά την µέση παραµόρφωση στον 
κωδικοπoιητή δίνεται από τον παρακάτω τύπο. 
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Στον αποκωδικοποιητή το µήνυµα δίνεται από τον τύπο 

),(
^

NN kym Ν= φ  
Η µέθοδος maximum a posteriori (MAP) είναι γνωστή για την ελαχιστοποίηση της 

πιθανότητας σφάλµατος [25]. 

),|(maxarg
^

NN
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kympm

∈
=  

και βασίζεται στον κανόνα του Bayes, ακολουθώντας µία συγκεκριµένη κατανοµή, µε 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας p(m|x).  

 
Μαθηµατική Έκφραση της Αλλοίωσης Σήµατος 

 
Θεωρούµε µία συνάρτηση αλλοίωσης d2(.,.), ανάµεσα στα στοιχεία του X και του Υ. 

To κανάλι το οποίο και τίθεται υπό τον περιορισµό αλλοίωσης D2 µπορεί να καθοριστεί 
από τον παρακάτω τύπο[25]. 

222 )()|(),(),( DxpxyAyxdYXEd
NN NNXx Yy

NNNNNNNNNN ≤= ∑ ∑
∈ ∈

 

 
Παράλληλα Gaussian Κανάλια 

 
Το κυριότερο πρόβληµα στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνων είναι ο καθορισµός ενός 

ευέλικτου και ρεαλιστικού στατιστικού µοντέλου το οποίο και θα θέτει τους 
κατάλληλους περιορισµούς τόσο στον κωδικοποιητή όσο και στο κανάλι που δηµιουργεί 
την επίθεση. Πολλά µοντέλα επεξεργασίας εικόνων µπορούν να δοµηθούν µε βάση 
παράλληλα Gaussian Channels. Ένα τέτοιο φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 23. Ανάλυση του σήµατος S(n) σε Κ κανάλια. 
 
Τα δείγµατα του σηµάτος Sk(n), µε 1≤n≤Nk στο κανάλι κ υποθέτουµε ότι ακολουθούν 
µία κατανοµή . ),0( 2

κσN
Όσο αφορά τώρα τους περιορισµούς στη µεταβολή των σηµάτων, έχουµε τους παρακάτω 
τύπους. 

Ed(S,X)≤D1, Ed(S,Y)≤D2 
Με βάση τις κατανοµές και τους παραπάνω περιορισµούς ψάχνουµε να βρούµε πόση 
πληροφορία µπορούµε να εισάγουµε στο αρχικό σήµα S. 

Έστω ότι 
N
N

r k
k =  και θ1κ, θ2κ είναι οι αποστάσεις που εισάγονται σε κάθε κανάλι κ, 

τόσο στον κωδικοποιητή όσο και στον επιτιθέµενο αντίστοιχα. 
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Η χωρητικότητα δίνεται από τον τύπο: 

∑
Κ

=

=
1

21
2 ),,(minmax

21 κ
κκκθθ

θθσGkCrC  
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* είναι ο αριθµός των σηµάτων που έχουν διασπορά 

(Spike models). 2 >>κσ
Ωστόσο κάποια µοντέλα που στηρίζονται στον κυµατιδιακό µετασχηµατισµό 

παρέχουν καλύτερα όρια όσο αφορά χωρητικότητα του ψηφιακού υδατογραφήµατος, 
κυρίως καταφέρνουν να συλλάβουν την αραιότητα των εικόνων [25]. 
 
Μοντέλο Block – DCT 

 
Από τα block του Μετασχηµατισµού Συνηµιτόνου πάνω σε εικόνες προκύπτει ότι 

υπάρχουν 64 ανεξάρτητα ισοδύναµα κανάλια τα οποία και ακολουθούν κάποια 
συγκεκριµένη στατιστική κατανοµή. Με βάση λοιπόν την κατανοµή που ακολουθούν 
υπολογίζονται και διασπορές και κατ’ επέκταση η χωρητικότητα της εικόνας [25]. 
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2.6 Τεχνική Blind Watermarking 
 
Η τεχνική αυτή συνιστά ένα από τα πιο δύσκολα προβλήµατα προς επίλυση, καθώς 

στον δέκτη δεν έχουµε ούτε την αρχική εικόνα I, αλλά ούτε και την αρχική ακολουθία 
W. Επίσης θα ήταν ενδιαφέρον η ανίχνευση του ψηφιακού υδατογραφήµατος να γινόταν 
ανεξάρτητα του πεδίου στο οποίο εισήχθηκε. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και 
πρακτικό πρόβληµα για την περίπτωση που σε µία εικόνα γίνεται αλλαγή στο format της 
[39]. 
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Κεφάλαιο 3ο Προτεινόµενο Σχήµα 
 
Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν κάποιες τεχνικές λεπτοµέρειες 

πάνω στις οποίες στηριχτήκαµε για την υλοποίηση του προγράµµατος. Οι τεχνικές 
υλοποίησης βασίζονται στα θεωρητικά µοντέλα που παρουσιάσαµε στην προηγούµενη 
ενότητα. Ωστόσο δεν σταµατάµε µονάχα σε θέµατα υλοποίησης, γίνεται πιο συνολικά 
µία προσπάθεια ακόµα και σε αυτό το κεφάλαιο να υπάρξει µία εµβάθυνση στα 
θεωρητικά µοντέλα ώστε στην συνέχεια να είναι εύκολη η ερµηνεία των αποτελεσµάτων. 

Η αρχή γίνεται µε την χρήση του διακριτού µετασχηµατισµού συνηµιτόνου (DCT) 
για την εισαγωγή/εξαγωγή του υδατογραφήµατος, πειράµατα έγιναν συµπιέζοντας την 
εικόνα. 

Εν συνεχεία στο ενοποιηµένο θέµα, που βασίζεται στο περιεχόµενο της εικόνας 
(Content Based Watermarking) για αντιµετώπιση γεωµετρικών µετασχηµατισµών κυρίως 
περιστροφών όπου και έγιναν πειράµατα, εντάξαµε τα παρακάτω θεµατα: Α) 
Κυµατιδιακός Μετασχηµατισµός και Μοντελο Ανθρώπινης Όρασης (HVS), B) Στο Α) 
µε βαση το [11] εισαγάγαµε περιορισµούς έτσι ώστε η τιµές του ψηφιακού 
υδατογραφήµατος να µην αλλοιώνουν τα κατώφλια του ανθρώπινου σηστήµατος 
όρασης. Οπότε και έγιναν τοσο στο Α όσο και στο Β πειράµατα συµπίεσης, εξοµάλυνσης 
µε φίλτρα Gauss και τέλος πειράµατα που συνδύαζαν συµπίεση και φίλτρα εξοµάλυνσης 
Gauss.   

Τέλος παρουσιάσαµε µία τεχνική συµπίεσης εικόνων που βασίζεται στον 
κυµατιδιακό µετασχηµατισµό για ενιαίο τρόπο αντιµετώπισης των πειραµάτων 
συµπίεσης(∆εν έχει υλοποιηθεί). 

 
3.1 Χρήση Μετασχηµατισµού Συνηµιτόνου µε εφαρµογές στην Συµπίεση. 

 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Χρησιµοποιούµε διακριτό 

µετασχηµατισµό συνηµιτόνου, από αυτό εξάγουµε µία ακολουθία τιµών V=u1, ..., un, πιο 
συγκεκριµένα τους συντελεστές AC, εξαιρώντας τους συντελεστές DC, στην ακολουθία 
αυτή εισάγουµε ένα υδατογράφηµα Χ=x1, ..., xn, για να αποκτήσουµε µία νέα ακολουθία 
τιµών V  . Οι κανόνες διαµόρφωσης που χρησιµοποιούνται είναι: ''

1 ,...,' nuu=

iii axuu +='  
)1('

iii axuu +=  
iax

ii euu ='  
Ο πρώτος κανόνας αναφέρεται στην διαµόρφωση της φάσης των ηµιτονοειδών 

συναρτήσεων. Εποµένως αν από τον µετασχηµατισµό συνηµιτόνου εξάγονται οι φάσεις, 
αυτές µπορούν να µεταβληθούν προκειµένου να εισαχθεί το ψηφιακό υδατογράφηµα. 

Ο δεύτερος κανόνας αναφέρεται στην διαµόρφωση του πλάτους των ηµιτονοειδών 
συναρτήσεων. Στα πειράµατα που έγιναν χρησιµοποιήθηκε ο δεύτερος κανόνας καθώς το 
πρόγραµµα εξάγει τους συντελεστές των ηµιτονοειδών συναρτήσεων. 

Ο τρίτος τέλος κανόνας αναφέρεται στην ανάλυση των ηµιτονοειδών συναρτήσεων 
µε βάση τα εκθετικά που παράγονται από από τον µετασχηµατισµό Fourier.  

Αφού τώρα δηµιουργηθεί η νέα ακολουθία τιµών V’ επανεισάγεται στις αρχικές 
θέσεις της εικόνας και εφαρµόζεται ο αντίστροφος µετασχηµατισµός συνηµιτόνου. 
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Εν συνεχεία στην εικόνα εφαρµόστηκε η διαδικασία συµπίεσης. Έχοντας λοιπόν τις 
θέσεις στις οποίες εισήχθηκε το ψηφιακό υδατογράφηµα και αφού εφαρµόσουµε πάλι 
τον µετασχηµατισµό συνηµιτόνου εξάγουµε ένα σύνολο τιµών το οποίο έχει υποστεί τις 
αλλοιώσεις της συµπίεσης, V .  **

1
* ,..., nuu=

Εφαρµόζουµε την αντίστροφη διαδικασία διαµόρφωσης και εξάγουµε την ακολουθία 
τιµών Χ*. Η συσχέτιση της αρχικής ακολουθίας τιµών Χ, µε την Χ* δίνεται από τον 
παρακάτω τύπο: 

**

*
*

*
*),(

XX
XXXXsim =  

 
3.2 Content Based Watermarking µε εφαρµογές σε γεωµετρικούς 
Μετασχηµατισµούς (Περιστροφές). 

 
Σκοπός της εργασίας είναι η προστασία περιοχών της εικόνας που έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Οι περιοχές αυτές βασίζονται σε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία µπορεί ο 
χρήστης να επιλέξει, ώστε σε αυτά να εισαχθεί ψηφιακό υδατογράφηµα. Π.χ µπορεί να 
θέλουµε να προστατέψουµε στις εικόνες πρόσωπα που έχουν ανιχνευτεί[46] µε βάση το 
χρώµα[38], κείµενο και αντικείµενα. 

Η βασική ιδέα βασίζεται στην εξαγωγή σηµαντικών σηµείων όπως είναι οι γωνίες και 
οι ακµές σχηµατίζοντας στην συνέχεια περιόχες ενδιαφέροντος που αποτελούν 
γεωµετρικούς τόπους στους οποίους και εισάγουµε το ψηφιακό υδατογράφηµα. 

Ο αλγόριθµος εποµένως ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα. 
 

Α. Εξαγωγή χαρακτηριστικών σηµείων στην εικόνα (Εξαγωγή Γωνιών). 
Β. Τριγωνοποίηση (Delaunay Tesselation). 
Γ. Αντιστοίχηση Γωνιών. 
∆. Επιλογή περιοχών. 
Ε. Κατασκευή ψηφιακού υδατογραφήµατος.  
Στ. Εξαγωγή ψηφιακού υδατογραφήµατος. 

 
Α. Αλγόριθµος Εξαγωγής Γωνιών  

 
Οι γωνίες είναι χαρακτηριστικά εικόνων οι οποίες µπορούν να µοντελοποιηθούν 

µαθηµατικά πιο εύκολα απ’ ότι οι ακµές. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν αντιστοιχούν κατ’ 
ανάγκη σε κάποια γεωµετρική οντότητα του παρατηρούµενου κόσµου, ούτε επίσης 
αποτελούν τοµή ευθειών. Κυρίως ο αλγόριθµος που θα περιγράψουµε βρίσκει δοµές 
γωνιών µε βάση το χαρακτηριστικό της φωτεινότητας. Θεωρούµε τις χωρικές 
παραγώγους µίας εικόνας [Εx, Ey]T. Επίσης για κάθε σηµείο p θεωρούµε µία γειτονιά Q 
και ένα πίνακα C ο οποίος ορίζεται ως: 
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Οι ιδιοτιµές του πίνακα C και η γεωµετρική τους ερµηνεία µας δίνουν την απάντηση 
για το εάν ένα σηµείο αποτελεί γωνία ή όχι. Μπορούµε να θεωρήσουµε τον πίνακα ως 
διαγώνιο µε τις ιδιοτιµές του να είναι στη διαγώνιο του πίνακα. Ισχύει δηλαδή ότι: 












=

2

1

0

0
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Η γεωµετρική ερµηνεία των λ1 και λ2 µπορεί να γίνει αντιληπτή ως εξής. Αρχικά 
θεωρούµε µία οµοιόµορφη γειτονία Q, τα Εx, Ey είναι µηδενικά, εποµένως και τα  
λ1=λ2=0. Μία δεύτερη περίπτωση είναι όταν στην γειτονία Q υπάρχει µία ιδανική µαύρη 
και άσπρη ακµή, τότε έχουµε λ2=0, λ1>0, και το ιδιοάνυσµα το οποίο συνδέεται µε την 
ιδιοτιµή λ1 είναι παράλληλο στο gradient της εικόνας. Σε µία τρίτη περίπτωση έχουµε 
µία γωνία η οποία σχηµατίζεται από ένα µαύρο τετράγωνο µέσα σε ένα λευκό 
backround. Τότε υπάρχουν δύο βασικές κατευθύνσεις στην γειτονιά Q. Έχουµε ότι 
λ1≥λ2>0, οι µεγαλύτερες τιµές των ιδιοτιµών λ1 αντιστοιχούν σε µεγάλo contrast. Τα 
ιδιοανύσµατα εποµένως κωδικοποιούν κατευθύνσεις ακµών ενώ οι ιδιοτιµές µας λένε το 
πόσο µεγάλη είναι µία ακµή. Εποµένως µία γωνία σχηµατίζεται από δύο ακµές, έτσι 
καθώς λ1≥λ2 µία γωνία θα βρεθεί στην θέση που η µικρότερη των ιδιοτιµών είναι αρκετά 
µεγάλη. Ο ψευδοκώδικας του αλγορίθµου φαίνεται παρακάτω. 
 

1. Αρχικά υπολογίζουµε το gradient (Ex, Ey) σε όλη την εικόνα Ι. 
2. Για κάθε τώρα σηµείο p 

Βρίσκουµε τον πίνακα C πάνω σε µία γειτονία (2Ν+1)x(2N+1) Q του σηµείου p. 
Υπολόγισε την τιµή λ2 την µικρότερη ιδιοτιµή του πίνακα C. 
Αν λ2>τ σώσε τις συντεταγµένες του p σε µία λίστα L. 

3. Ταξινόµησε την λίστα σε φθίνουσα σειρά σε σχέση µε την ιδιοτιµή λ2. 
4. Για κάθε σηµείο p, διαγράφουµε τα σηµεία που βρίσκονται στη λίστα και 

ανήκουν στην γειτονία του p. 
To τελικό αποτέλεσµα είναι µία λίστα σηµείων για τα οποία λ2>τ και των οποίων οι 
γειτονίες δεν υπερκαλύπτονται[32](σελ. 83-85).  

 
Το κατώφλι τ, µπορεί να εκτιµηθεί υπολογίζοντας το ιστόγραµµα των τιµών λ2. 
Η τιµή Ν συνδέεται µε την θέση της γωνίας στην γειτονιά. Για σχετικά µεγάλες τιµές 

του Ν η γωνία τείνει να ξεφύγει από την γειτονία του κέντρου.   
Ενδεικτικό αποτέλεσµα εξαγωγής γωνιών φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Σχήµα 24. Αποτέλεσµα εξαγωγής γωνιών (Χαρακτηριστικών Σηµείων σε Εικόνες). 
 
Β. Αλγόριθµος Τριγωνοποίησης (Τριγωνοποίηση Delaunay) 

 
Α) Υπολογίζουµε αναδροµικά το κυρτό περίβληµα των σηµείων, µέχρις ότου αποµείνουν 
1 ή 2 σηµεία.  
Β) Αν µείνει ένα σηµείο η τριγωνοποίηση γίνεται ως έχει, ενώ αν µείνουν 2 σηµεία 
σχηµατίζουµε την ευθεία που τα ενώνει.  
Από κάθε σηµείο τελικό της ευθείας σχηµατίζουµε τα τρίγωνα κρατώντας φυσικά 
εκείνες τις ευθείες µε την µικρότερη απόσταση. 
Γ) Ενώνουµε κάθε σηµείο του εσωτερικού περιβλήµατος µε σηµεία του εξωτερικού.  
∆) Για κάθε σηµείο κ, βρίσκουµε µε ποία σηµεία του εξωτερικού περιβλήµατος µπορεί 
να ενωθεί (Υπολογισµός ορατότητας σηµείου ως προς το εξωτερικό περίβληµα). Αυτά τα 
σηµεία καθορίζονται ουσιαστικά από το ηµιεπίπεδο που σχηµατίζουν οι ευθείες (κ-1, κ), 
(κ, κ+1). 
Ε) Επίσης βρίσκουµε και για τα σηµεία κ-1, κ+1, τα κοινά σηµεία µε τα οποία ενώνεται 
το κ και κρατάµε τις συνδέσεις που έχουν την µικρότερη απόσταση. 
 

 
Σχήµα 25. Delaunay Τριγωνοποίηση 
 
Αλγόριθµος Κυρτού Περιβλήµατος. 

 
Α) Εντοπίζουµε το δεξιώτερο και ανώτερο σηµείο P1 από τα Τ. 
Β) Για κάθε σηµείο Pk k=2, ..., N υπόλογίζουµε την γωνία ακ που σχηµατίζει η P1Pk µε 
τον x-άξονα και την απόσταση ρκ=|P1Pk| και ταξινοµούµε τα Pk λεξικογραφικά σύµφωνα 
µε την γωνία, πρώτα οι µικρότερες και για ίσες γωνίες σύµφωνα µε την απόσταση [33] 
(Παράρτηµα). 

Ένα αποτέλεσµα τριγωνοποίησης των παραπάνω σηµείων φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 
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Σχήµα 26. Αποτέλεσµα Τριγωνοποίησης.  
 
∆. Αντιστοίχιση Γωνιών 

 
Για την εφαρµογή του αλγόριθµου της αντιστοίχισης των γωνιών θεωρούµε ότι έχει 
προηγηθεί η εξαγωγή των γωνιών στις δύο εικόνες. Ο αλγόριθµος της αντιστοίχισης 
αποτελεί παραλλαγή του αλγορίθµου[41]. Τα βήµατα που ακολουθούνται για την 
επίτευξη σωστής αντιστοίχισης είναι: 
 
Α) Αντιστοίχιση των γωνιών των δύο εικόνων, µέσω της µεθόδου της συσχέτισης. Για 
κάθε σηµείο m1 της εικόνας 1 στο οποίο ανιχνεύτηκε γωνία ορίζεται µέγεθος παραθύρου 
(2n+1)x(2m+1) µε κέντρο το σηµείο m1. Επιλέγεται επίσης ορθογώνια περιοχή 
αναζήτησης µεγέθους (2du+1)x(2dv+1) γύρω από αυτό το σηµείο στην εικόνα 2. 
Εκτελείτε στη συνέχεια η µέθοδος της συσχέτισης µεταξύ του παραθύρου που ορίζεται 
από το σηµείο m1 στην πρώτη εικόνα µε όλα τα σηµεία m2 στα οποία ανιχνεύτηκε γωνία 
και βρίσκονται στην περιοχή αναζήτησης στη δεύτερη εικόνα. Η περιοχή αναζήτησης 
αντανακλά προηγούµενη γνώση για τη µέγιστη τιµή αποµάκρυνσης των αντίστοιχων 
γωνιών των δύο εικόνων. Η γνώση αυτή χρησιµοποιείται στη µείωση του µεγέθους της 
περιοχής αναζήτησης για την εύρεση του αντίστοιχου σηµείου, από ολόκληρη την εικόνα 
σε ένα δεδοµένο παράθυρο αναζήτησης. 
 

 
Σχήµα 27. Παράθυρα Συσχέτισης. 
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Τα σηµεία στα οποία ανιχνεύθηκαν γωνίες καλούνται χαρακτηριστικά σηµεία. Το 
κριτήριο συσχέτισης που εφαρµόζεται είναι η τετραγωνική απόκλιση των εντάσεων των 
αντίστοιχων χαρακτηριστικών σηµείων στα οποία ανιχνεύθηκαν γωνίες στις δύο εικόνες.  
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Αν η ποσότητα D(m1, m2) δεν ξεπερνά ένα άνω όριο τότε οι γωνίες που βρίσκονται στα 
σηµεία m1 και m2 θεωρούνται υποψήφιες για αντιστοίχιση. Το κριτήριο όµως συσχέτισης 
εφαρµόζεται στο σύνολο των γωνιών που ανιχνεύτηκαν και βρίσκονται στο παράθυρο 
αναζήτησης της δεύτερης εικόνας, οπότε η τιµή του είναι πιθανό να εµφανίζεται 
µικρότερη του άνω ορίου για περισσότερες της µίας υποψήφιες αντίστοιχες γωνίες του 
σηµείου m1 της πρώτης εικόνας. Εποµένως είναι πιθανό κάθε χαρακτηριστικό σηµείο της 
πρώτης εικόνας να έχει ένα σύνολο από υποψήφια αντίστοιχα χαρακτηριστικά σηµεία 
της δεύτερης και το αντίστροφο. Το σύνολο των υποψηφίων αντιστοιχίσεων είναι πιθανό 
να είναι κενό. Με την εφαρµογή όµως κατάλληλων κριτηρίων επιτυγχάνεται σωστή και 
ένα προς ένα αντιστοίχιση χαρακτηριστικών σηµείων από την πρώτη εικόνα στη δεύτερη 
και το αντίστροφο. 
Στην εφαρµογή του αλγορίθµου επιλέχθηκαν για το µέγεθος του παραθύρου συσχετίσης 
n=m=7 ενώ για το µέγεθος της περιοχής αναζήτησης du και dv θεωρήθηκαν ίσα µε το ένα 
τέταρτο του µεγέθους της εικόνας. 
 
Β) Αφαίρεση των ασαφών υποψηφίων αντιστοιχίσεων των γωνιών των δύο εικόνων. Το 
αποτέλεσµα της προηγούµενης µεθόδου όπως ειπώθηκε είναι ότι κάθε χαρακτηριστικό 
σηµείο στην πρώτη εικόνα έχει αντιστοιχιθεί σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών σηµείων 
στη δεύτερη και το αντόστροφο. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για την αφαίρεση των 
ασαφών αντιστοιχίσεων ανήκει στην γνωστή κατηγορία χαλαρωτικών µεθόδων 
(relaxation technique). 
Για την εφαρµογή της µεθόδου, θεωρούµε ένα υποψήφιο για αντιστοίχιση διάνυσµα 
χαρακτηριστικών (m1i, m2j) όπου m1i, είναι ένα χαρακτηριστικό σηµείο στην πρώτη 
εικόνα και m2j είναι το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του σηµείο της δεύτερης εικόνας. 
Έστω Ν(m1i) και Ν(m2j) οι γειτονίες του m1i και m2j αντίστοιχα, που απεικονίζονται µε 
κύκλο ακτίνας R. Αν το υποψήφιο διάνυσµα (m1i, m2j) αποτελεί ορθή αντιστοίχιση 
χαρακτηριστικών τότε ένας σηµαντικός αριθµός υποψηφίων αντιστοιχίσεων 
παρουσιάζονται στη γειτονιά τους µε τη µορφή (n1k, n2l) όπου n1k ∈  Ν(m1i) και το n2l∈  
Ν(m1j). H απόσταση του n1k από το m1i πρέπει να είναι ίδια µε την απόσταση του n2l από 
το m2j. Από την άλλη αν το (m1i, m2j) θεωρείται λανθασµένη αντιστοίχιση τότε ένας 
µικρός αριθµός αντιστοιχίσεων παρουσιάζεται στη γειτονια των m1i και m2j. 
Τυπικότερα ορίζεται η ποσότητα µέτρησης της υποστήριξης της κάθε αντιστοίχισης, που 
καλείτε ισχύ της αντιστοίχισης (Sm). 
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όπου τα cij και ckl εκφράζουν τη συσχέτιση της αντιστοίχισης (m1i, m2j) και της 
γειτονικής αντιστοίχισης (n1k, n2l) αντίστοιχα. Ενώ η συνάρτηση δ ενδυναµώνει τη 
συνεισφορά συνεισφορά µίας γειτονικής αντιστοίχισης όταν η σχετική της απόσταση από 
την τρέχουσα αντιστοίχιση είναι µικρή. 
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Το κριτήριο µέτρησης της υποστήριξης µίας αντιστοίχισης παρουσιάστηκε αποδοτικα 
για την ορθή αντιστοίχιση χαρακτηριστικών σηµείων. Παρατηρήθηκε ότι στη γειτονία 
µίας ορθής υποψήφιας αντιστοίχισης παρουσιάζονται πολλές άλλες αντιστοιχίσεις. Το 
κριτήριο τότε διαµορφώθηκε ώστε να ελέγχει το πλήθος των γειτονικών υποψηφίων 
αντιστοιχίσεων. Ο έλεγχος αυτός εφαρµόζεται αθροίζοντας τη συνεισφορά κάθε 
αντιστοίχισης. Εποµένως τόσο πιο ορθή είναι η αντιστοιχίση όσο πιο πολλές 
αντιστοιχίσεις υπάρχουν στη γειτονιά της, άρα όσο πιο µεγάλη είναι η τιµή της ισχύς της 
(SM). Για τον ίδιο λόγο, όσο πιο µικρή είναι η απόσταση των γειτονικών αντιστοιχίσεων 
από την τρέχουσα αντιστοίχιση τόσο πιο ορθή είναι η τρέχουσα αντιστοίχιση. Έτσι στο 
κριτήριο της ισχύς χρησιµοποιήθηκε η σχετική απόσταση κάθε γειτονικής αντιστοίχισης 
από την τρέχουσα. Η σχετική απόσταση παίζει το ρόλο βάρους στη συνεισφορά των 
γειτονικών υποψηφίων αντιστοιχίσεων. Στην προηγούµενη εξίσωση η σχετική απόσταση 
ορίζεται από την παράµετρο r. Ένω ο ρόλος της καθορίζεται από τη συνάρτηση δ. Για 
µεγάλη σχετική απόσταση η τιµή της συνάρτησης δ τείνει στο µηδέν και αντίστροφα. 
Επιπλέον πολλές φορές εµφανίζονται χαρακτηριστικά σηµεία µε περισσότερες της µίας 
υποψήφιες αντιστοιχίσεις. Το κριτήριο της προηγούµενης εξίσωσης µεριµνά ακόµα και 
αυτές τις περιπτώσεις µε την εισαγωγή της συνάρτησης max. Έτσι, αν ένα 
χαρακτηριστικό σηµείο γειτονικό του m1i στην αρίστερη εικόνα έχει ένα σύνολο 
υποψηφίων χαρακτηριστικών σηµείων για αντιστοίχιση στη γειτονια του m2j στη δεξιά 
εικόνα, τότε µόνο το ένα διάνυσµα αντιστοίχισης µε τη µικρότερη διαφορά απόστασης 
λαµβάνεται υπόψη στην ισχύ της αντιστοίχισης (m1i, m2j).Το κριτήριο ισχυροποιείται µε 
την εισαγωγή της µέσης απόστασης κάθε γειτονικής αντιστοίχισης από την τρέχουσα 
αντιστοίχιση. Έτσι η συνεισφορά κάθε υποψηφίου για αντιστοίχιση διανύσµατος της 
γειτονιάς λαµβάνει επιπλέον βάρος ίσο µε τη µέση απόσταση του από την τρέχουσα 
αντιστοίχιση (m1i, m2j). Η πρόσθεση του παράγοντα ‘1’ έγινε για να εµποδίσει τα πολύ 
µεγάλα βάρη στα πολύ κοντινά σηµεία. 
Η µέτρηση όµως της υποστήριξης της αντιστοίχισης που ορίστηκε δεν είναι συχνά 
συµµετρική. Με άλλα λόγια η ισχύς µιας αντιστοιχισης δεν είναι συχνά ίδια αν 
αντιστραφούν οι ρόλοι των δύο εικόνων, δηλαδή πιθανόν να ισχύει 

. Αυτό συµβαίνει όταν περισσότερα του ένος 
χαρακτηριστικά σηµεία n

),(),( 1221 ijMjiM mmSmmS ≠

∈
1k  Ν(m∈ 1i) είναι υποψήφια για αντιστοίχιση µε ένα µόνο 

χαρακτηριστικό σηµείο n2l  Ν(m2j). Στο παρακάτω σχήµα το χαρακτηριστικό σηµείο 
n11 και το χαρακτηριστικό σηµείο n12 µοιράζονται το ίδιο σηµείο n21 σαν υποψήφιο για 
αντιστοίχιση[42]. 
 

 
Σχήµα 28. Αντιστοίχηση γωνιών 
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Ε) Επιλογή Περιοχών 

 
Για την εισαγωγή του ψηφιακού υδατογραφήµατος επιλέγονται κάποια τρίγωνα τα 

οποία και έχουν κάποιες καλές ιδιότητες. Μία πολύ σηµαντική ιδιότητα είναι το µέγεθος 
των γωνιών. Αν η µικρότερη των γωνιών είναι µικρότερη από κάποιο κατώφλι τότε αυτό 
το τρίγωνο δεν λαµβάνεται υπόψιν για την εισαγωγή του ψηφιακού υδατογραφήµατος. 
Αυτό κυρίως γίνεται για λόγους περιστροφής και εύκολης συσχέτισης των 
αποτελεσµάτων, προκειµένου να εξαχθεί το ψηφιακό υδατογράφηµα. 

Ένα δεύτερο κριτήριο είναι το πόσο ανοµοιογενής είναι η περιοχή στην οποία 
προστίθεται το ψηφιακό υδατογράφηµα. Έτσι αφού υπολογίσουµε το gradient της 
εικόνας βρίσκουµε την παρακάτω ποσότητα. 
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Ουσιαστικά κρατάµε τις περιοχές που έχουν την µεγαλύτερη ποσότητα ΕΤ. 
Για κάθε σηµείο που ανήκει στην τετραγωνική περιοχή που περικλείει το τρίγωνο 

υπολογίζουµε τις ορίζουσες 
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A = [34]. Αν το 

πρόσηµο των Α1 Α2 Α3 > 0. Τότε είµαστε εντός της τριγωνικής περιοχής, ενώ αν είναι 
αρνητικό είµαστε εκτός. 

 
Σχήµα 29. Έλεγχος για το εάν ένα σηµείο βρίσκεται εντός τριγωνικής περιοχής. 
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Σχήµα 30. Αποτέλεσµα επιλογής τριγώνων. 
 
Στ) Κατασκευή Ψηφιακού Υδατογραφήµατος. 

 
Στ1). Βασισµένο σε τεχνικές Spread – Spectrum.  

 
Χρήση Κυµατιδιακού Μετασχηµατισµού. 

 
Η τεχνική spread spectrum παρουσιάζει κάποιες αδυναµίες ως αναφορά τον κανόνα 

διαµόρφωσης. Για να αντιµετωπιστούν λοιπόν αυτές οι αδυναµίες, δύο ψηφιακά 
υδατογραφήµατα εισάγονται ταυτόχρονα στην αρχική εικόνα, τα οποία και έχουν 
συµπληρωµατικούς ρόλους. 

Η βασική πάντως ιδέα είναι ότι για να βελτιώσει κάποιος την απόκριση του 
συστήµατος θα πρέπει οι συντελεστές του µετασχηµατισµού να µεταβάλλονται προς την 
ίδια κατεύθυνση. Μία υποτιθέµενη επίθεση κυρίως αλλάζει προς την µία κατεύθυνση 
τους συντελεστές του µετασχηµατισµού, είτε δηλαδή αυτοί αυξάνονται, είτε µειώνονται. 
Η πιθανότητα ο αριθµός των συντελεστών που αυξάνονται να είναι περίπου ίσος µε τον 
αριθµό των συντελεστών που µειώνονται είναι πολύ µικρή. 

Για αυτό ακριβώς τον λόγο χρησιµοποιούνται δύο κανόνες διαµόρφωσης ώστε ένας 
από αυτούς να αντέχει κάτω από οποιαδήποτε επίθεση. 

Υπάρχουν 4 πιθανοί τύποι διαµόρφωσης: Αυτοί είναι Modu(+,+), Modu(+,-), Modu(-
,+) και Μodu(-,-) όπου Modu(+/-,-/+) αντιστοιχούν στους θετικούς/αρνητικούς 
συντελεστές διαµορφωµένους µε µία αρνητική/θετική ποσότητα ψηφιακού 
υδατογραφήµατος. Αν το υδατογράφηµα προκύπτει από µία κατανοµή Gauss µε µέση 
τιµή 0 και διασπορά 1 τότε η πιθανότητα να έχουµε θετικές και αρνητικές τιµές στο σήµα 
είναι ίση µε 0.5. 
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Σχήµα 31. Κατανοµή Gauss. 

 
 Στον κυµατιδιακό µετασχηµατισµό οι συντελεστές στην ζώνη των υψηλών 

συχνοτήτων µπορούν να µοντελοποιηθούν ως µία γενικευµένη Gaussian κατανοµή µε 
µέση τιµή 0. Η πιθανότητα να έχουµε ένα θετικό/αρνητικό συντελεστή είναι ίση µε 0.5. 
Ωστόσο στις χαµηλές συχνότητες οι συντελεστές µπορούν να µοντελοποιηθούν από µία 
Gaussian κατανοµή της οποίας η µέση τιµή υπολείπεται κατά πολύ της µηδενικής. Παρ’ 
όλο αυτά οι συντελεστές αυτοί, για µεγάλο αριθµό κλιµάκων µένουν µικροί στον αριθµό 
και εποµένως η πιθανότητα να έχουµε ένα θετικό/αρνητικό συντελεστή Wavelet 
παραµένει ίση µε 0.5. Εποµένως η πιθανότητα εµφάνισης µία από τις 4 παραπάνω 
πιθανές διαµορφώσεις είναι ίση µε 0.25. Αυτό ισχύει είτε χρησιµοποιούµε 
µετασχηµατισµό Wavelet είτε DCT. H ανάλυση των επιθέσεων µπορεί να χωριστεί σε 
δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι αυτών της συµπίεσης και της εξοµάλυνσης. Σε αυτές τις 
κατηγορίες οι περισσότεροι των συντελεστών τείνουν να µειώσουν το µέτρο τους. Σε 
αυτή την κατηγορία από τους 4 τύπους διαµόρφωσης µόνο η Modu(+,-) και Modu(-,+) 
θα συνεισφέρουν θετικά στην απόκριση του συστήµατος. Από την άλλη πλευρά στη 
δεύτερη κατηγορία έχουµε τις επιθέσεις όπως sharpening και εξισορρόπηση 
ιστογράµµατος. Σε αυτές τις κατηγορίες το µέτρο των συντελεστών του 
µετασχηµατισµού αυξάνεται. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιπτώσεις µόνο οι 
διαµορφώσεις Modu(+,+) και Modu(-,-) θα συνεισφέρουν θετικά στην απόκριση του 
συστήµατος [11]. 

Με βάση λοιπόν το HVS το οποίο και αναπτύξαµε παραπάνω ένα σύνολο 
συντελεστών του κυµατιδιακού µετασχηµατισµού επιλέγονται προκειµένου να εισαχθεί 
το ψηφιακό υδατογράφηµα. 

Τα κατώφλια υπολογίζονται είτε µε το HVS είτε µε κάποιους πίνακες κβαντισµού. Η 
βασική ιδέα είναι να κατασκευαστεί ένας πίνακας κβαντισµού ο οποίος και να έχει τις 
µικρότερες δυνατές απώλειες όσο αναφορά την ορατότητα των σφαλµάτων στις 
διάφορες συχνότητες. Ενδεικτικές τιµές που έχουν υπολογιστεί στο σύστηµα YCbCr και 
φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. 
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Color Observer Rms Α k F0 g1 g3 
Y         gyy & sfl 0.134 0.495 0.466 0.401 1.501 0.534
Cr              sfl 0.113 0.944 0.521 0.404 1.868 0.516
                  Abw 0.127 0.803 0.539 0.328 2.017 0.589
Cb             sfl 0.145 1.633 0.353 0.209 1.52 0.502
                  Abw 0.093 2.432 0.520 0.269 1.706 0.599

  
Πίνακας 3 Παράµετρων για το ΥCbCr 

 
Orientation Level 1 2 3 4 5 6 
1 0.62171 0.34537 0.18004 0.091401 0.045943 0.023013 
2 0.67234 0.41317 0.22727 0.11792 0.059758 0.030018 
3 0.72709 0.49428 0.28688 0.15214 0.077727 0.039156 
4 0.67234 0.41317 0.22727 0.11792 0.059758 0.030018 
 

Πίνακας 4 Μέτρου Αλ,θ των Βασικών Συναρτήσεων. 
 

Color Orientation Level 
1                       2                               3                              4 

Y 1 
2                     
3 
4 

14.05                11.11                        11.36                      14.5 
23.03                14.68                         12.71                    14.16 
58.76                 28.41                        19.54                    17.86 
23.03                 14.69                        12.71                    14.16

Cb 1         
2 
3 
4 

55.25                 46.56                        48.45                    59.99 
86.79                 60.48                        54.57                    60.48 
215.84               117.45                      86.74                    81.23 
86.79                  60.48                       54.57                    60.48

Cr 1 
2 
3 
4 

25.04                 19.28                     19.67                    25.6  
60.02                   34.34                       27.28                     28.5 
184.64                 77.57                      47.44                    39.47 
60.02                   34.34                       27.28                    28.5 

 
Πίνακας 5 Κατωφλίων για το ΥCbCr σύστηµα. 

 
Για οµοιόµορφο κβαντισµό και για δοσµένο επίπεδο κβαντισµού Q το µέγιστο 

πιθανό σφάλµα των συντελεστών είναι Q/2. Τα επίπεδα κβαντισµού δίνονται από τον 
παρακάτω τύπο[16]. 

2
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,
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Σχήµα 32. Ανάλυση Wavelet. 
 
Χρησιµοποιούµε ένα κρυφό κλειδί για να παράγουµε µία Gaussian ακολουθία µε 

µέση τιµή 0 και µήκους ίσου του αριθµού των συντελεστών οι οποίοι επιλέχτηκαν να 
εισαχθεί το ψηφιακό υδατογράφηµα.Η συνάρτηση αντιστοίχησης καθορίζεται ως εξής: 
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Οι περιοχές που αντιστοιχούν σε θετικές/αρνητικές τιµές µας οδηγούν στον 
καθορισµό αντίστοιχων κανόνων διαµόρφωσης. Όπως αυτό φαίνεται και από το σχήµα 
23. Οι κανόνες διαµόρφωσης έχουν ως εξής: 








−<+

>+
=

),(),(,))((),(),(

),(),(,))((),(),(
),(

,,

~

,,

,,

~

,,
,

pposppospposppos

pposppospposppos
pp

m
os

yxJyxHaitopwyxJyxH

yxJyxHaibottomwyxJyxH
yxH

 
 








−<+

>+
=

),(),(,))((),(),(

),(),(,))((),(),(
),(

,,

~

,,

,,

~

,,
,

nnosnnosnnosnnos

nnosnnosnnosnnos
nn

m
os

yxJyxHaibottomwyxJyxH

yxJyxHaitopwyxJyxH
yxH  

 
Ο πρώτος αποτελεί την θετική διαµόρφωση ενώ ο δεύτερος αποτελεί την αρνητική.  

Αφού ταξινοµήσουµε το ψηφιακό υδατογράφηµα θεωρούµε  
να αναφέρονται στις τιµές του υδατογραφήµατος, οι οποίες και έχουν εξαχθεί από την 

πρώτη/τελευταία αντίστοιχα (αρνητική/θετική) i θέση της ταξινοµιµένης ακολουθίας .  
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Σχήµα 33. ∆ιαδικασία Εισαγωγής Ψηφιακού Υδατογραφήµατος, µε χρήση Κυµατιδιακού 
Μετασχηµατισµού. 

 
Η διαδικασία ανακατασκευής φαίνεται στο σχ. 24, ενώ η ανακατασκευασµένη εικόνα 

που προέκυψε υστέρα από την ανάλυση και την εισαγωγή του ψηφιακού 
υδατογραφήµατος φαίνεται στο σχ. 25. 

 

 
Σχήµα 34. ∆ιαδικασία Ανακατασκευής του Σήµατος 
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Σχήµα 35. Ανακατασκευµασµένη εικόνα του µετασχηµατισµού Wavelet. 
 
Η διαφορά τώρα της ανακατασκευασµένης εικόνας στην οποία έχει προστεθεί το 

ψηφιακό υδατογράφηµα από την αρχική µας δίνει το πρότυπο το οποίο προστίθεται σε 
όλη την εικόνα. Αυτό το πρότυπο προστίθεται στις προεπιλεγµένες περιοχές της εικόνας. 

 

 
 

Σχήµα 36. Ψηφιακό Υδατογράφηµα που Προστίθεται. 
 

Στ2) Αλγόριθµος EZW - Κατασκευή ψηφιακού υδατογραφήµατος 

 
Embedded Zero-Tree Wavelet Coding (EZW). 

 
Ο αλγόριθµος εκµεταλλεύεται την ανάλυση του µετασχηµατισµού Wavelet για να 

δώσει ένα καινούριο τρόπο κωδικοποίησης εικόνων. Ο αλγόριθµος έχει καλές ιδιότητες 
για χαµηλούς ρυθµούς µετάδοσης πληροφορίας (low bit rates) σε σχέση µε το ήδη 
υπάρχον JPEG πρότυπο. Επίσης έχει µία πλήρη αναπαράσταση των bit που εισάγονται. 
Οι στατιστικές ιδιότητες των συντελεστών wavelet χρησιµοποιούνται κυρίως από τον 
αλγόριθµο. 

Μία καλή ιδιότητα του κυµατιδιακού µετασχηµατισµού σχετική µε την συµπίεση 
δεδοµένων, είναι ότι αυτή τείνει να συµπιέση την ενέργεια του σήµατος σε ένα σχετικά 
µικρό αριθµό συντελεστών. Η περισσότερη ενέργεια στον µετασχηµατισµό Wavelet 
συγκεντρώνεται στην ανάλυση LLk. Επιπρόσθετα η ενέργεια στις υψηλές συχνότητες 
HLi, LHi, HHi συγκεντρώνεται σε ένα σχετικά µικρό αριθµό συντελεστών.  
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Η ενέργεια τώρα των συντελεστών wavelet ακολουθεί µία Laplacian κατανοµή. 

 
βσ )/|(| 2

)( xAexf =  
Σχήµα 37. Laplacian Distribution. 

 
Για διάφορα τώρα συστήµατα κωδικοποίησης χαµηλές τιµές (MSE) µπορούν να 

επιτευχθούν µονάχα όταν κωδικοποιούνται µερικοί συντελεστές υψηλής ενέργειας. 
Συνήθως οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται για την κωδικοποίηση βρίσκονται στις 
υψηλές συχνότητες σχηµατίζοντας κυρίως οµάδες (clusters). Σε αυτές τις οµάδες υπάρχει 
µία αντιστοίχιση µεταξύ των ζωνών του µετασχηµατισµού Wavelet και των χωρικών 
συντεταγµένων της εικόνας. Επίσης αυτές οι οµάδες εµφανίζονται σε περιοχές µε 
έντονες ασυνέχειες και ακµές.  

Η ιδέα της πρόβλεψης µεταξύ των ζωνών είναι ότι χρησιµοποιείται η θέση και το 
µέτρο σε κάποια ζώνη ανάλυσης προκειµένου να γίνει πρόβλεψη του µέτρου και της 
θέσης σε άλλες ζώνες συχνοτήτων µικρότερης ανάλυσης. 

 

 
Σχήµα 38. ∆ενδρα τα οποία µπορούν να οριστούν στον Κυµατιδιακό Μετασχηµατισµό. 

 
Ο αλγόριθµος ΕΖW καθορίζει ένα αποτελεσµατικό τρόπο κωδικοποίησης των 

σηµαντικότερων περιοχών κωδικοποιώντας τις περιοχές µε τα µηδενικά. Έχει βρεθεί 
πειραµατικά ότι τα µηδενικά µπορούν να προσδιοριστούν µε µεγάλη ακρίβεια σε όλα τα 
επίπεδα του µετασχηµατισµού. Ορίζοντας ένα κατώφλι T, υπολογίζουµε ποίοι 
συντελεστές είναι σηµαντικοί και ποίοι όχι. Στον αλγόριθµο γίνεται η εξής υπόθεση ότι 
αν κάποιος συντελεστής σε µικρή ανάλυση δεν είναι σηµαντικός σε σχέση µε το δοσµένο 
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κατώφλι Τ, τότε όλοι οι συντελεστές στην ίδια κατεύθυνση αλλά και σε µεγαλύτερη 
ανάλυση είναι πολύ πιθανό να είναι το ίδιο µη σηµαντικοί µε βάση το threshold T. 
Oι συντελεστές της ανάλυσης Wavelet οι οποίοι σχετίζονται τόσο στις συχνότητες όσο 
και στο scale, µπορούν να περιγραφούν µε τις δοµές που φαίνονται στο σχήµα 40. Ένας 
συντελεστής αποτελεί µέρος του δέντρου εάν ο ίδιος είναι µηδενικός και εάν οι απόγονοι 
του είναι επίσης µηδενικοί µε βάση το κατώφλι Τ. Αυτού του είδους η κωδικοποίηση 
είναι πολύ αποτελεσµατική καθώς γνωρίζοντας ένα συντελεστή ότι είναι µηδενικός, 
αυτοµάτως ένας µεγάλος αριθµός συντελεστών απόγονων του αρχικού είναι γνωστό ότι 
είναι µηδενικοί. 

Μία επίσης πολύ σηµαντική έννοια είναι αυτή της διαδοχικής προσέγγισης 
κβαντισµού (Successive Approximation Quantization), η οποία και εξυπηρετεί δύο 
σκοπούς στον αλγόριθµο. Ο πρώτος είναι για την παραγωγή ένος µεγάλου αριθµού zero-
trees, δεύτερον η έννοια αυτή χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση της σειράς των bits, 
των κωδικοποιηµένων bits, έτσι ώστε τα πιο σηµαντικά bits να στέλνονται πρώτα.  

Εισάγοντας την παραπάνω έννοια ο κωδικοποιητής µεταδίδει ένα συντελεστή που 
αναπαριστάται ως p, στον αποκωδικοποιητή. Αν η τιµή p κωδικοποιείται στην δυαδική 
µορφή ως 00100010. Αν τώρα µπορούµε να στείλουµε 1 µόνο bit από την ακολουθία πίο 
θα επιλεχτεί να στείλουµε. Με βάση το MSE o κωδικοποιητής πρέπει να στείλει το πιο 
σηµαντικό bit πρώτα (most significan bit). Για να καταλάβουµε γιατί επιλέγουµε αυτό το 
bit θεωρούµε την συνεισφορά του ανακατασκευασµένου συντελεστή p’ να προσθέτει στο 
συνολικό MSE. Π.χ αν το most significant bit στελνότανε το λάθος θα ήταν µικρότερο 
από ότι αν στελνόταν το LSB.   

O αλγόριθµος υλοποιεί ένα πολλαπλό πέρασµα στους συντελεστές του κυµατιδιακού 
µετασχηµατισµού, χρησιµοποιώντας διαδοχικά τα κατώφλια Τ0, Τ1, Τ2, … Το αρχικό 
κατώφλι ορίζεται στην τιµή  όπου x max2log

0 2 xT = 
max είναι ο µέγιστος συντελεστής του 

κυµατιδιακού µετασχηµατισµού. Κάθε πέρασµα των συντελεστών του κυµατιδιακού 
µετασχηµατισµού διαιρείται σε δύο µέρη επικρατών (dominant) και δευτερεύων 
(subordinate). Στο επικρατών πέρασµα δηµιουργείτε ένας χάρτης των συντελεστών µε 
βάση το κατώφλι Ti. Έτσι οι συντελεστές οι οποίοι θεωρούνται σηµαντικοί από το πρώτο 
πέρασµα βρίσκονται στο διάστηµα [Τ0, 2Τ0) και µπορούν να αναπαρασταθούν µε την 
τιµή 3Τ0/2. ΄Υστερα από το αρχικό πέρασµα δηµιουργούνται δύο κλάσεις συντελεστών 
οι σηµαντικοί και µη σηµαντικοί µε βάση το κατώφλι Ti . Ο αλγόριθµος ακολουθεί αυτές 
τις δύο κλάσεις διατηρώντας δύο λίστες: πρωτεύον λίστα η οποία αποτελείτε από τις 
θέσεις των συντελεστών οι οποίοι δεν βρέθηκαν να είναι σηµαντικοι σε προηγούµενα 
περάσµατα και σε µία δευτερεύουσα λίστα η οποία αποτελείτε από τις θέσεις των 
συντελεστών που βρέθηκαν να είναι σηµαντικοί σε προηγούµενα περάσµατα. Το 
δευτερεύον πέρασµα κωδικοποιείται σε 1 αν οι συντελεστές κυµαίνονται µεταξύ του 
[3Τ0/2, 2Τ0), ή 0 αν κωδικοποιούνται στο [Τ0,3Τ0/2). 
  
EZW Coding Algorithm 

 
1) Αρχικοποίηση: Τοποθέτησε όλους τους συντελεστές του µετασχηµατισµού σε µία 

αρχική λίστα (dominant list). Θέτουµε το αρχικό κατώφλι στην τιµή 
.  max2log

0 2 xT =
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2) Υπερισχύον Πέρασµα (Dominant Pass): Περνάµε όλους τους συντελεστές της 
λίστας χρησιµοποιώντας το τρέχων κατώφλι Τi. Το πέρασµα γίνεται µε τον τρόπο 
που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

 
Σχήµα 39. Το πέρασµα των συντελεστών για τον αλγόριθµο EZW. 

 
Έτσι για κάθε συντελεστή προσδίδουµε έναν από τους παρακάτω συµβολισµούς. 
Εάν αυτός είναι κοντά στο κατώφλι έχοντας µεγαλύτερη τιµή του δίνουµε τον 
συµβολισµό (ps). Ενώ εάν η τιµή είναι µικρότερη από το κατώφλι τους δίνουµε 
τον συµβολισµό (ns). 
Τον συµβολισµό isolated zero (iz) τον χρησιµοποιούµε για τους συντελεστές που 
είναι κοντά στο κατώφλι Τi και ένας ή περισσότεροι των απόγονων συντελεστών 
είναι σηµαντικοί. 
Τέλος τον συµβολισµό (ztr) τον δίνουµε στους συντελεστές που δεν είναι 
σηµαντικοί µε βάση το Threshold Τi και για τους οποίους οι απόγονοί τους είναι 
επίσης µη σηµαντικοί. 
 
Κάθε συντελεστής ο οποίος και είναι απόγονος κάποιου συντελεστή που έχει ήδη 
κωδικοποιηθεί ως (ztr) δεν κωδικοποιείται, από την στιγµή που ο 
αποκωδικοποιητής µπορεί να συνάγει ότι έχει µηδενική τιµή. Οι συντελεστές που 
βρέθηκαν να είναι σηµαντικοί τοποθετούνται σε µία δευτερεύουσα λίστα και οι 
τιµές τους στον αρχικό χάρτη των συντελεστών Wavelet τίθενται στο µηδέν. Η 
ακολουθία τώρα των συµβόλων κωδικοποιείται µε βάση την εντροπία.   

3) ∆ευτερεύον Πέρασµα (Subordinate Pass): Η έξοδος είναι 1 ή 0 για όλους τους 
συντελεστές στην δευτερεύουσα λίστα εξαρτώµενοι στο εάν οι συντελεστές είναι 
στο πάνω ή στο κάτω µισό διάστηµα του κβαντισµού. 

4) Επανάληψη (Loop): Θέσε το Τi = Τi/2 και επανέλαβε τα βήµατα 2 εώς 4 µέχρις 
ότου η ακρίβεια ή ο ρυθµός (bit rate) επιτευχθεί.  

 
Στον παραπάνω αλγόριθµο µπορούµε να κάνουµε τροποίησεις όσο αφορά τα 

κατώφλια Τi ώστε αυτά να προσαρµόζονται στις παραµέτρους του κυµατιδιακού 
µετασχηµατισµού. Έτσι ανάλογα µε τις τιµές των κατωφλιών[16] και την ακολουθία του 
ψηφιακού υδατογραφήµατος µπορούµε να πετύχουµε τόσο την εισαγωγή του 
υδατογραφήµατος όσο και την συµπίεση της εικόνας. 
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Η) Εξαγωγή Ψηφιακού Υδατογραφήµατος. 

 
Η1) Mε Βάση την τεχνική Στ1 

 
Με βάση την τεχνική που περιγράψαµε η εξαγωγή του ψηφιακού υδατογραφήµατος 

µπορεί να γίνει αξιόπιστα µονάχα όταν υπάρχει 1-1 αντιστοίχηση των γωνιών, της 
αρχικής εικόνας και της τελικής όπου στην τελική έχει προστεθεί το ψηφιακό 
υδατογράφηµα και έχει υποστεί παράλληλα κάποια µορφή γεωµετρικού 
µετασχηµατισµού. 

Οπότε ο αλγόριθµος της εξαγωγής των γωνιών είναι το στάδιο που προηγείται της 
συσχέτισης των γεωµετρικών τόπων. 

Αν δεν χρησιµοποιήσουµε τον αλγόριθµο εξαγωγής γωνιών υπάρχει µία δεύτερη 
εναλλακτική λύση αυτή είναι, ότι για κάθε γεωµετρικό τόπο τον περιστρέφουµε στην 
εικόνα, υπολογίζοντας παράλληλα την συσχέτιση που προκύπτει ύστερα από κάθε 
περιστροφή[35]. Έτσι ανάλογα µε την γωνία περιστροφής και ανάλογα µε την συσχέτιση 
των τριγώνων, βγάζουµε τις µέγιστες αποκρίσεις, για κάθε γωνία περιστροφής και για 
κάθε τρίγωνο. 

 

 
  

Σχήµα 40. Αποτέλεσµα Συσχέτισης Τριγωνικών Περιοχών µε την Αρχική Εικόνα για 2 διαφορετικές 
Τριγωνικές Περιοχές.  

 
Έτσι αν καταφέρουµε να εξάγουµε το υδατογράφηµα στην πλειοψηφία των τριγώνων 

και υπό την ιδα γωνία περιστροφής, τότε έχουµε καταφέρει να δούµε την εικόνα. 
Ουσιαστικά η απόκριση του συστήµατος είναι τρισδιάστατη. Η πρώτη είναι το κάθε 
ψηφιακό υδατογράφηµα ξεχωριστά, η δεύτερη είναι το κάθε τρίγωνο και η τρίτη είναι η 
κάθε περιστροφή. 
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Σχήµα 41. Συσχέτιση τριγώνων ύστερα από περιστροφή. 

 
Ωστόσο µε αυτή την τεχνική της περιστροφής των γεωµετρικών τόπων και τον 

συνδυασµό της τεχνικής spread – spectrum είναι αδύνατη η εξαγωγή του σήµατος διότι 
υπάρχει µία εξάπλωση αυτού κάνοντας δύσκολη την ανίχνευση του. Εξάλλου όπως 
φαίνεται και από το σχήµα 33, δεν ανιχνεύεται κάποιο µέγιστο ικανό να δείξει την 
ύπαρξη κάποιου σήµατος στην εικόνα. 

 
3.3 Χρήση Κυµατιδιακού Μετασχηµατισµού µε εφαρµογές στην συµπίεση.  

 
Για την εξαγωγή της ακολουθίας του ψηφιακου υδατογραφήµατος έχουµε τον 

παρακάτω τύπο. 
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όπου Ηs,o(x,y) και οι αρχικοί και οι αλλοιωµένοι συντελεστές wavelet 
αντίστοιχα. Ενώ J
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s,o(x,y) είναι τα κατώφλια που έχουν υπολογιστεί και φαίνονται στους 
παραπάνω πίνακες. Η διαδικασία εξαγωγής του ψηφιακού υδατογραφήµατος φαίνεται 
στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 42. ∆ιαδικασία Εξαγωγής Ψηφιακού Υδατογραφήµατος. 
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Κεφάλαιο 4ο Ανόχη του σχήµατος αυτού σε Επιθέσεις. 
 

Α. Ανοχή σε Συµπίεση Με βάση τον DCT 
 
Με βάση τον DCT και τον τρόπο εισαγωγής του υδατογραφήµατος που 

παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 3 είναι δυνατή η ανίχνευση του µεχρί 10% ποιότητα 
συµπίεσης. Για χαµηλότερα ποσοστά απαιτείται µεγαλύτερος συντελεστής διαµόρφωσης 
α>1 µε αποτέλεσµα να χάνουµε σε ποιότητα στην υδατογραφηµένη εικόνα.  

Τα αποτελέσµατα τώρα της απόκρισης για ποιότητα συµπίεσης 75, 65, 25 και 15 
σύµφωνα µε το προτόκολλο JPEG[36], φαίνονται στα παρακάτω γραφήµατα Σχ 43 και 
44. Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι όσο αυξάνεται ο βαθµός συµπίεσης τόσο µειώνεται 
και η απόκριση του συστήµατος. Υπάρχουν δηλαδή σηµαντικές αλλοιώσεις στην αρχική 
ακολουθία τιµών. Για τα πειράµατα χρησιµοποιήθηκε ο κανόνας διαµόρφωσης πλάτους. 

 

 
 

 
 

Σχηµα 43. Αποκρίσεις του συστήµατος για 75% και 65% ποιότητα συµπίεσης. 
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Σχηµα 44. Αποκρίσεις του συστήµατος για 25% και 15% ποιότητα συµπίεσης. 
 

Μία συνολική θεώρηση της απόκρισης του συστήµατος µε βάση την ποιότητα 
συµπίεσης φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

 
Σχήµα 45. Απόκριση Συστήµατος µε συντελεστή διαµόρφωσης α = 1. 
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B. Ανοχή σε συµπίεση µε βάση τον Μετασχηµατισµό Wavelet 
 
Για τα πειράµατα χρησιµοποιήθηκε ο κανόνας διαµόρφωσης του σχήµατος 33. 

Ωστόσο για την εξαγωγή του ψηφιακού υδατογραφήµατος ο κανόνας που 
χρησιµοποιήθηκε είναι αυτός του τύπου (2).  

Με άλλα λόγια δεν λαµβάνουµε υπόψιν µας τον τροπο που εισήχθει το 
υδατογράφηµα δεν χρησιµοποιούµε την λειτουργία “αντιστοίχηση” του σχήµατος 33. Το 
µόνο που χρησιµοποιούµε είναι η διαφορές αρχικής και τελικής εικονας για την εξαγωγή 
των τελικών συντελεστών.    

 

 

 
Σχήµα 46. Αποκριση για ποιότητα συµπίεσης 65% και 75% αντίστοιχα 
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Σχήµα 47. Απόκριση για ποιότητα συµπίεσης 25% και 15% αντίστοιχα.  

 
Σχήµα 48. Συνολική Απόκριση Συστήµατος µε συντελεστή διαµόρφωσης α = 4, µε βαση τον τυπο (2). 

 
Ωστόσο αν χρησιµοποιηθεί η επιλογή της υψηλότερης απόκρισης θα έχουµε ότι η 

απόκριση θα είναι ίση µε: 
ρcw(.,.) = max(ρpos(.,.), ρneg(.,.)) 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η απόκριση για θετική/αρνητική διαµόρφωση και 
για ποιότητα συµπίεσης 25 αντίστοιχα15. Σε αύτες τις αποκρίσεις λαµβάνεται υπόψιν ο 
τρόπος διαµόρφωσης του υδατογραφήµατος για αυτό έχουµε αρκετά ξεκάθαρες 
αποκρίσεις. Υπάρχει µία ενιαία αντιµετώπιση της εισαγωγής του υδατογραφήµατος και 
της εξάγωγής του όπως αυτές ορίζονται στα σχήµατα 33 και 42 αντίστοιχα. 
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Σχηµα 49. Θετική/Αρνητική διαµόρφωση για ποιότητα Συµπίεσης 25 και 15. 

 
Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η απόκριση του συστήµατος όταν έχουµε αρνητική 

διαµόρφωση (µε πράσινο χρώµα) και θετική διαµόρφωση (µε κόκκινο χρώµα), σε σχέση 
µε την ποιότητα συµπίεσης. 

 
Σχήµα 50. Συνολική Απόκριση του συστήµατος για Θετικη/Αρνητικη ∆ιαµόρφωση Κόκκινη/Πράσινη 
γραφική παράσταση. 
 
Γ. Ανοχή σε γεωµετρικούς µετασχηµατισµούς 

 
Όπως είδαµε και παραπάνω το προτεινόµενο σχήµα καταφέρνει να εξάγει το 

υδατογράφηµα µονάχα όταν υπάρχει 1-1 αντιστοίχηση των γωνιών και αυτό ισχύει για 
περιστροφές. Ωστόσο δεν µελετήσαµε γεωµετρικούς µετασχηµατισµούς όπως την 
µεταφορά, την µεγέθυνση ή σµίνκρυνση. Όλοι αυτοί οι γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί 
µαζί µε την περιστροφή περιγράφονται µε βάση το αφινικό µοντέλο. Έτσι αφού 
υπολογιστεί το µοντέλο αυτό το χρησιµοποιούµε για να καταφέρουµε να συγκρίνουµε 
οµοειδή αντικείµενα π.χ ίδιο µέγεθος ίδια στροφή και ίδια µεταφορα.  

 
∆. Ανοχή σε φίλτρα εξοµάλυνσης 

 
Για τα πειράµατα µε φίλτρα εξοµάλυνσης χρησιµοποιήθηκαν 2∆ αναδροµικά φίλτρα 

Gauss. Οι αναδροµικές σχέσεις που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να γίνει ο 
συγκερασµός και οι συντελεστές που χρησιµοποιήθηκαν φαίνονται παρακάτω[43]. 
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Οι αναδροµικές συναρτήσεις που χρησιµοποιούνται είναι: 
∑∑ −+−= ),()(),()(a-  j)(i,t 1111 jkixkbjlitl  

για l=1...N, k=0...N-1 i=1...NLG,j=1...NCL 
 

∑∑ +++−= ),()(),()(),( 1212 jkixkdjlitlcjit  
για l=1...N, k=1...N i=1...NLG,j=1...NCL 

 
),(),(),( 21 jitjitjit +=  

i=1...NLG,j=1...NCL 
 
Εν συνεχεία το αποτέλεσµα που υπολογίστηκε παραπάνω επεξεργάζεται από ένα 

δεύτερο αναδροµικό φίλτρο, ισχύει δηλαδή ότι: 
∑∑ −++−= ),()(),()(j)t1(i, 212 kjitkbljitla  

για l=1...N, k=0...N-1, i=1...NLG,j=NCL...1 
 

∑∑ −++−= ),()(),()(),( 2222 kjitkbljitlcjit   
για l=1...N, k=0...N-1, i=1...NLG,j=NCL...1 

 
),(),(),( 21 jitjitjiy +=  

i=1...NLG,j=1...NCL 
 

 ∆ιασπορά σ = 3 ∆ιασπορά σ = 6 ∆ιασπορά σ = 12 
B0 1.000072 1.000642 1.001111 
B1 -0.747964 -1.328128 -1.664021 
B2 0.241303 0.489568 0.707703 
A1 -1.693305 -2.311140 -2.656616 
A2 1.040236 1.817560 2.364828 
A3 -0.231281 -0.486245 -0.705336 

Πίνακας 6. Συντελεστές για διάφορες τιµές ∆ιασποράς 
 
Οι σχέσεις τώρα µεταξύ των συντελεστών για συµµετρικά φίλτρα δίνεται από τους 

παρακάτω τύπους: 
ck = ak για κ=1,…,n 

dk = bk – akb0 για κ=1,…,n 
dn = -an b0 

 
Ενώ για αντισυµµετρικά φίλτρα έχουµε ότι 

 
ck = ak για κ=1,…,n 

dk = -(bk – akb0) για κ=1,…,n 
dn = an b0 

 
Το αποτέλεσµα της εφαρµογής των παραπάνω αναδροµικών φίλτρων φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα η διασπορά για αυτό το αποτέλεσµα είναι σ = 3. 
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Σχήµα 51. Αποτέλεσµα εφαρµογής αναδροµικών Gaussian φίλτρων. 
 
Εισάγοντας το ψηφιακό υδατογράφηµα µε την χρήση του µετασχηµατισµού 

συνηµιτόνου και χρησιµοποιώντας τον τύπο διαµόρφωσης πλάτους δεν είναι δυνατή η 
ανίχνευση του ψηφιακού υδατογραφήµατος τουλάχιστον µέχρι διασπορά σ = 3. 

Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον µεγάλο βαθµό αλλοίωσης των συντελεστών 
από τον µετασχηµατισµό που εφαρµόζεται δεύτερον στο ότι δεν γίνεται µία 
κατηγοριοποίηση των επιθέσεων που γίνονται στις εικόνες και µε πίον τρόπο αυτές 
µπορούν να αντιµετωπιστούν, τέλος στο ότι ο µετασχηµατισµός συνηµιτόνου 
χρησιµοποιεί τοπικά χαρακτηριστικά της εικόνας αφού εφαρµόζεται σε block µεγέθους 
8x8 µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να αντιµετωπίσει µετασχηµατισµούς που αλλοιώνουν 
οµοιόµορφα όλη την έκταση της εικόνας.  

Αντιθέτως µε την χρήση του µετασχηµατισµού Wavelet και µε την χρήση 2 
συµπληρωµατικών κανόνων διαµόρφωσης µπορύµε να ανιχνεύσουµε το ψηφιακό 
υδατογράφηµα. Οι δύο συµπληρωµατικοί κανόνες διαµόρφωσης βοηθάνε ουσιαστικά 
στην εξοµάλυνση του ιστογράµµατος των συντελεστών του µετασχηµατισµού Wavelet 
µε αποτέλεσµα να µην καταστεφονται οι τιµές τους ύστερα από κάποιο φίλτρο 
εξοµάλυνσης ή από την συµπίεση της εικόνας. Επίσης ο µετασχηµατισµός Wavelet έχει 
µία ιεραρχική δοµή η οποία και αποµονώνει τα βασικά χαρακτηριστικά της εικόνας 
κάνοντας το ψηφιακό υδατογράφηµα να αντέχει σε επιθέσεις που αλλοώνουν το 
περιεχόµενο της εικόνας. Όποτε µε βάση το σχήµα 42 εξάγονται 2 ψηφιακά 
υδατογραφήµατα το θετικά διαµορφωµένο και το αρνητικά διαµορφωµένο ψηφιακό 
υδατογράφηµα. Με βάση λοιπόν κάποια συνάρτηση αντιστοίχισης (mapping function) 
εξάγουµε τις αποκρίσεις ρpos(.,.) και ρneg(.,.). 
 

 
Σχήµα 52. Αριστερά η απόκριση µε βάση την Αρνητική ∆ιαµορφωση, ∆εξιά η απόκριση µε βαση τη 
Θετική ∆ιαµορφωση για διασπορά 12.   
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Σχήµα 53. Αριστερά η απόκριση µε βάση την Αρνητική ∆ιαµορφωση, ∆εξιά η απόκριση µε βαση τη 
Θετική ∆ιαµορφωση για διασπορά 6. 

Παρακάτω φαίνονται κάποια πειράµατα εξοµάλυνσης και συµπίεσης ταυτόχρονα, για 
διασπορά σ=12 και ποιότητα συµπίεσης 35.  

 
Σχήµα 54. Θετική/Αρνητική ∆ιαµόρφωση για ποιότητα Συµπίεσης 35 και διασπορα 12. 
 

 
Σχήµα 55. Θετική/Αρνητική ∆ιαµόρφωση για ποιότητα Συµπίεσης 45 και διασπορα 12. 
 
 

   72



  

 
Σχήµα 56. Απόκριση του συστήµατος για εξοµαλυνση & Συµπιεση Με κόκκινο/πράσινο Θετικη/Αρνητικη 
διαµόρφωση. 

 
Η ερµηνεία για την αρνητική φορά της διαµόρφωσης οφείλεται στην αναδιάταξη της 

εξαγόµενης ακολουθίας. Αν η αναδιάταξη των σηµείων γίνεται µε ακριβώς τον ίδιο 
τρόπο που αυτά εισάγονται τότε θα έχουµε θετικές αποκρίσεις, αντιθέτως αν τα σηµεία 
δεν αναδιατάσσονται µε τον ιδιο τρόπο που εισήχθησαν τότε θα υπάρχει συσχέτιση 
µεταξύ των δύο ακολουθιών αλλά αυτή θα είναι µε αρνητική φορά.    
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Κεφάλαιο 5ο Συµπεράσµατα 
 
Τα ψηφιακά υδατογραφήµατα και η χρήση τους γενικά στον τοµέα των πολυµέσων 

δίνουν µία καινούρια ώθηση στο αντικείµενο αυτό. Η προστασία των εικόνων ή η  
εισαγωγή κειµένου είναι από τις βασικότερες εφαρµογές αυτών.  

Στην εργασία που παρουσιάσαµε ασχοληθήκαµε κυρίως µε την αντοχή του σήµατος 
κάτω από συγκεκριµένες επιθέσεις όπως αυτές είναι της συµπίεσης, της περιστροφής και 
της επεξεργασίας των εικόνων µε διάφορα φίλτρα εξοµάλυνσης. Η αντοχή του σήµατος 
επηρεάζει το κατά πόσο είναι δυνατή η ανίχνευση του κατόχου της εικόνας ή γενικά του 
µέσου το οποίο έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία ενός δεύτερου χρήστη. Ωστόσο η αντοχή 
του σήµατος δίνει και τον βαθµό αλλοίωσης που έχουν υποστεί και τα αρχικά δεδοµένα. 
Έτσι στην περίπτωση που εισάγεται κείµενο στις εικόνες η µη προσεκτική εισαγωγή του 
µπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον διεργασίες επεξεργασίας προκειµένου να εξαχθεί στην 
αρχική του µορφή. 

Όσο αφορά τωρα τα πειράµατα που έγιναν µε την χρήση του κυµατιδιακού 
µετασχηµατισµού και µε την χρήση του µετασχηµατισµού συνηµιτόνου βγήκαν τα εξής 
συµπεράσµατα. Α) Η αντοχή του υδατογραφήµατος είναι µεγαλύτερη όταν 
χρησιµοποιείται ο µετασχηµατισµός συνηµιτόνου, αυτό οφείλεται κυρίως στον εννιαίο 
τρόπο αντιµετώπισης όσο αφορά τον µετασχηµατισµό στην εισαγωγή(ευθής 
µετασχηµατισµός), αντίστροφος µετασχηµατισµός και τέλος συµπίεση. Αντιθέτως µε την 
χρήση του κυµατιδιακού µετασχηµατισµού υπάρχει διαφορά στον τρόπο κωδικοποίησης 
και εισαγωγής του ψηφιακού υδατογραφήµατος και του τρόπου συµπιεσης που 
παραµένει να είναι µε βάση τον µετασχηµατισµό συνηµιτόνου. Αποµένει να ελεχθεί η 
αντοχή του σήµατος στην περίπτωση που η συµπίεση γίνεται µε βάση τον κυµατιδιακό 
µετασχηµατισµό. Β) Η αντοχή του σήµατος πάλι για την συµπίεση είναι µεγαλύτερη 
όταν χρησιµοποιούνται 2 είδη διαµόρφωσης Θετική/Αρνητική από τα οποία και 
υπερισχύει το υδάτογράφηµα που έχει την µεγαλύτερη απόκριση. Γ) Η αντοχή του 
σήµατος ύστερα από περιστροφή µε βάση τον µετασχηµατισµό συνηµιτόνου ή τον 
κυµατιδιακό µετασχηµατισµό µπορεί να είναι εφικτή µονάχα όταν υπάρχει 1-1 
αντιστοίχηση των γωνιών που εξάχθηκαν από την εικόνα. Η συσχέτιση δίνει πάντα τη 
σωστή απόκριση όσο αφορά το ψηφιακό υδατογράφηµα που έχει εισαχθεί. ∆) Ωστόσο αν 
δεν χρησιµοποιηθεί ο αλγόριθµος αντιστοίχισης γωνιών η περιστροφή των γεωµετρικών 
τόπων µπορεί να δώσει θετικά αποτελέσµατα µονάχα όταν χρησιµοποιείται η µεθοδος 
CDMA. E) Η επεξεργασία µε φίλτρα εξοµάλυνσης και η χρήση του µετασχηµατισµού 
συνηµιτόνου δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσµατα όσο αφορά την ανίχνευση του 
υδατογραφήµατος. ΣΤ) Η χρήση τώρα του κυµατιδιακού µετασχηµατισµού και η 
κατηγοριοποίησή του σε 2 διαµορφώσεις ανίχνευει το σήµα µε την έννοια όχι καθαρά 
του µεγίστου αλλά ως απόκριση η οποία απέχει πολύ από την µέση τιµή. Η) Η ανίχνευση 
του υδατογραφήµατος πάλι µε την χρήση του κυµατιδιακού µετασχηµατισµού είναι 
δυνατή ακόµα και εάν έχει προηγηθεί της συµπίεσης κάποια επεξεργασία εξοµάλυνσης. 

 
Επεκτάσεις 

 
Ο αλγόριθµος εισαγωγής ψηφιακού υδατογραφήµατος µπορεί να επεκταθεί µε 

κάποιες τροποποιήσεις σε αλγόριθµο εισαγωγής κειµένου σε εικόνες. Έτσι µέσα από 
εικόνες να υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθούν πληροφορίες χρήσιµες τόσο για τον 
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παραλήπτη όσο και για τον αποστολέα των εικόνων. Προχορώντας ένα βήµα παραπάνω 
η εισαγωγή κειµένου µπορεί να γίνει και σε µία ακολουθία εικόνων [47] δηµιουργώντας 
κανείς µέσα από αυτή µια δυναµική ροή δεδοµένων προς επεξεργασία τόσο από την 
πλευρά του αποστολέα όσο και από την πλευρά του παραλήπτη. 

Στα µονοδιάστατα σήµατα µπορούν επίσης να γίνουν αρκετές επεκτάσεις µε την 
έννοια όχι µονάχα της προστασίας των δεδοµένων αλλά και της παρεµβόλης ήχου σε 
διαστήµατα που θεωρούνται κενά. Ο συγκερασµός εποµένως διαφορετικών σηµάτων 
ήχου εντάσεται στις εφαρµογές που έχουν τα ψηφιακά υδατογραφήµατα και στον τοµέα 
της επεξεργασίας του ήχου. 

Και στις τρείς πάντως κατηγορίες σηµάτων µπορούµε µε βάση το µοντέλο CDMA να 
εισάγουµε περισσότερα του ένος ψηφιακά υδατογραφήµατα.έχοντας πάλι ανάλογες 
κωδικοποιήσεις όσο αναφορά την εισαγωγή πληροφορίας. Εισάγοντας λοιπόν κάνεις 
περισσότερα του ενός σήµατα υπεισέρχονται έννοιες όπως αυτές της χωρητικότητας, της 
πολυπλεξίας και του συγκερασµού πολλαπλών σηµάτων µέσα από το ίδιο µέσο 
µεταφοράς το οποίο είναι στην περιπτωση µας ένα 1-∆, 2-∆ ή 3-∆ σήµα πληροφορίας. 
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Παράρτηµα 
 

1. ΕΜ Algorithm 
 
Έστω )|( θrfc είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για ένα συγκεκριµένο 

δεδοµένο r, έχοντας δεδοµένο το διάνυσµα των παραµέτρων θ της κατανοµής την οποία 
αυτό ακολουθεί. Για όλο το σύνολο των δεδοµένων ισχύει ότι: 

∫=
)(

)|()|(
dR cD drrfdf θθ  

O EM αλγόριθµος βρίσκει µία τιµή θ που µεγιστοποιεί την συνάρτηση 
)|(log)( θθ dfL D=  

Ωστόσο αυτή η συνάρτηση µπορεί να προσαρµοστεί για κάθε δεδοµένο ξεχωριστά, 
έχοντας την συνάρτηση 

)|(log)( θθ rfL cc =  

Έστω τώρα ότι ) αναφέρεται στην τιµή του διανύσµατος θ κατά την επανάληψη n του 
ΕΜ αλγόριθµου. Αφού υπολογίσουµε την µέση τιµή της προηγούµενης συνάρτησης 
πάνω σε όλο το σύνολο των δεδοµένων 

(
^

nθ

)]([))(,(
^

θθθ cLEnQ =  
Το διάνυσµα των παραµέτρων θ στην επόµενη επανάληψη υπολογίζεται ως εξής 

))(,(maxarg)1(
^^

nQn θθθ
θ

=+  

Ο αλγόριθµος αρχίζει µε κάποια αρχική τιµή ) και εφαρµόζουµε επαναληπτικά τις 
δύο προηγούµενες εξισώσεις µέχρις ότου η διαφορά πάνω σε όλο το training set µεταξύ 

των  να γίνει πάρα πολύ µικρή[30]. Ουσιαστικά η ανανέωση 
των βαρών του διανύσµατος θ γίνεται µε κάποιο αλγόριθµο τύπου LMS [30, σελ. 128-
135]. 
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2. Ψευδοκώδικας του Αλγορίθµου Κυρτού Περιβλήµατος 

 
∆ιαδικασία Convex(P, KΠ: Πίνακας Σηµείων; N,K:Ακέραιος); 
Επιστρέφει(ΚΠ, Κ); 
Τύποι 
    Σηµεία 
Χρήση 
    Ο, Α, Β, Γ: Σηµεία; 
    Σ              : Στοίβα Από Σηµεία; 
    I               : Ακέραιος; 
 
Συνάρτηση Angle(O,P:Σηµεία):Πραγµατικός; 
{ 
   Angle = γωνία ΟP µε x-άξονα, 
   Εάν Ο=P τότε Αngle = 0 
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} 
Συνάρτηση Length(P,Q:Σηµεία):Πραγµατικός; 
{ Length = το µήκος |QP| } 
Συνάρτηση IsLess( O, P, Q:Σηµεία):Αλήθές?; 
{ Συγκρίνει τα P, Q ως προς το Ο. 
IsLess = Angle(OP) < Angle(OQ) 
Αν ίσες τότε το Length(OP) < Length(OQ)} 
 
∆ιαδικασία Sort(P:Πίνακας Σηµείων; Ν:Ακέραιος; O:Σηµείο); 
Επιστρέφει(P); 
{ Ταξινόµησε P(1...N) ως προς την IsLess(O, A, B) } 
Συνάρτηση OnLeftOf(A, B, Γ:Σηµεία):Ναι/Όχι 
{ Εξετάζει εάν το Β είναι “αριστερά” της ΑΓ ευθείας ή όχι} 
{ Εάν Ν ≤ 3 τότε {ΚΠ=Ρ; K=3} 
   Αλλοιώς{ 
       Επιλογή του Ο από τα P Σηµεία µε µεγαλύτερη x-συνιστώσα 
       Και εκ των ίσων ως εκείνο µε µεγαλύτερη y-συνιστώσα. 
       PointSort(P, N, O) 
       Με το Σ { Push(P(1)); Push(P(2)); Push(P(3)) } 
       B=Σ.Pop;  //προ-προηγούµενο σηµείο 
       Γ=Σ.Pop;  //προηγούµενο σηµείο 
       Για Ι=4 εως Ν+1{ 
           Α=Τ(Ι mod N) //ηγούµενο σηµείο 
           Εφόσον OnLeftOf(A, B, Γ) Τότε { 
                  Β = Γ        //Το Βαγνοείται πλέον 
                  Γ = Σ.Pop //Το νέο Γ εκ της Στοίβας 
           } 
           Σ.Push(Γ)        //Το Γ επιστέφεται στη στοίβα 
           Γ = Β 
           Β = Α 
       } 
       Κ = το µέγεθος της στοιβας Σ 
       ΚΠ = το περιεχόµενο της στίβας Σ. 
  } 
}   
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